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1.  นางสุจินต  ศรีคงศร ี รองอธิบดี CKO 
2.  นายธีระชัย รตันโรจนมงคล นักวิทยาศาสตร 8 ว ทช. อนุกรรมการ 
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10.  นางยุพา มีมากบาง หัวหนาการเจาหนาที่ สล. อนุกรรมการ 
11.  นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี บรรณารักษ 8ว สท. อนุกรรมการและ

เลขานุการ 
12.  นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง บรรณารักษ 7ว สท. อนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
13.  นางสาววันเพญ็ ธาปยานนท เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 6ว สท อนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
14.  นายนภดล แกวบรรพต  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 5 สท. อนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
15.  นางสาวดลยา สุขปต ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 พศ. อนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
16.  นายอารักษ ชามะรัตน บุคลากร 3 สล. อนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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1. บทสรุปสําหรบัผูบรหิาร 
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1.1 หลกัการและเหตุผล 

 
 

การบริหารราชการแผนดินในปจจุบัน เปนการบริหารราชการแนวใหมที่มุงเนนความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร   ซึ่งมีความสอดคลองของการวางแผน

ยุทธศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน (Cascade) โดยเริ่มจาก “คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี” ที่ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ไปสูการจัดทํา “แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551” จนกระทั่งเปน “แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551” 

ของกระทรวง กรม และ จังหวัด  

 

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหจังหวัดและสวนราชการ สามารถสังเคราะหความคิด 

(Diagnose) อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จเชิงยุทธศาสตรตามที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และทําใหจังหวัดและสวน

ราชการเกิดความพรอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Readiness) อันประกอบดวย การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) การพัฒนาคุณภาพ 

(Quality Improvement) และการเสริมสรางขีดสมรรถนะ (Capacity Building) เพื่อใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดและสวนราชการเปนไปตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
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เพื่อใหเปนไปตามกรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดย

ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดดังนี้ 
 

1.  การบริการทางเทคนิค และการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

2.  การพัฒนากําลังคน และการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

4.  การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานและองคกร 

 
หมายเหตุ   ไดสรุปเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธที่เสนอไวเดิม กับที่ปรับปรุงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) แสดงไวใน 

ภาคผนวก  3.2 
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ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่มีความสําคัญสูงสุดมาจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตาม

ประเด็นยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  

48-51 
48 49 50 51 กลยุทธ 

1.จํานวนรายการ
ใหบริการวิเคราะห 
ทดสอบ สอบเทียบ 

379,100 
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0 1. เพิ่มศักยภาพและขยาย

ผลการใหบริการ
วิเคราะหทดสอบ สอบ
เทียบ 

1. การบริการทางเทคนิค 
และการวิจัยพัฒนา
และถายทอด
เทคโนโลยี 

เพื่อใหภาคการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชนมี
การใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. จํานวนสถาน

ประกอบการที่นํา
ผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช 

26 แหง 5 6 7 8 

  3. รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของผูรับการ
ถายทอด
เทคโนโลยีในธุรกิจ
ชุมชนที่มีการ
นําไปใชประโยชน 

รอยละ 5  
ตอป 

5 5 5 5 

2. เรงรัดการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสรางองค
ความรูและภูมิปญญา
ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ
ถายทอดไปใช
ประโยชน 
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1.2 ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการเปลีย่นแปลง 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยมีขั้นตอนการจัดทําตามรายละเอียดในแผนภาพขางลางนี้ 
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1.3 สรุปขอเสนอการเปลีย่นแปลงของแตละประเดน็ยุทธศาสตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

1. ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
1.1 สํารวจและวิเคราะหความตองการของผูใชบริการ/ตลาด เกี่ยวกับ : 

• การบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
• การถายทอดเทคโนโลยี 

1.2 จัดตั้งจุดบริการรวม (one stop service) 
1.3 จัดตั้งศูนยลูกคาสัมพันธ (Customer relation management center) 
1.4 สรางเครือขายหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
1.5 สรางเครือขายการถายทอดเทคโนโลยี 
1.6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธผลงาน 

2. ดานเทคโนโลยี 
2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิเคราะหทดสอบ สอบ

เทียบ 
2.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลในการถายทอดเทคโนโลยี 
 

3. ดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- 

1. การบริการทางเทคนิค และการวิจัย
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี

4. ดานบุคลากร 
4.1 การฝกอบรมตาม competency ที่ตองการ 
4.2 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (on the job training) 
4.3 การบริหารจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge Management) 
4.4 การปรับและสรางวัฒนธรรมในองคกร 
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1.4 แผนการนําขอเสนอการเปลีย่นแปลงสูการปฏิบตัิ และประมาณการงบประมาณ 

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การบริการ
ทางเทคนิค และ
การวิจัยพัฒนา
และถายทอด
เทคโนโลย ี

 

                                    

ดานขั้นตอน/วิธี
ปฏิบัติงาน 47,700,000 

                            

ดานเทคโนโลยี 1,200,000 

                            

ดานการจัดแบง
งานและหนาที่ - 

                            

ดานบุคลากร 10,300,000 

                            

ประมาณการ 
งบประมาณรวม 59,200,000 
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2. รายละเอียด 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
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2.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนา 
และถายทอดเทคโนโลยี 
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2.1.1 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบตัิงาน 
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ การวิจัยพฒันาและการถายทอดเทคโนโลยี 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

ข. ผูรับผิดชอบ 
• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

 
1) โครงการฟสิกสและวศิวกรรม (ฟว.) 2) โครงการเคมี (คม.) 3) โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ (วช.) 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4) สํานักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) กลุมวิจัยและพัฒนาเซรามิก (วพซ.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.) กลุมบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ (กทช.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
1. สํานักงานเลขานุการกรม (สล.){ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท.), งานพัสดุ (พด.)} 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 
คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 

2549 2550 2551 
1. ผูใชบริการไดรับการบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ตรงกับความตองการ รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 
รอยละ 

75 
รอยละ 

75 
รอยละ 

75 

2. ผูใชบริการมีความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะหทดสอบ สอบเทยีบ และสามารถ
นําไปใชอางอิงในการซื้อขาย /ควบคมุกระบวนการผลิต /คุณภาพของผลิตภัณฑ ฯลฯ 

รอยละความเชื่อมั่นในผลการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทยีบ 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

3. มีการขยายเครือขายการใหบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจะชวย
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ 

มีจํานวนเครือขายการใหบริการ
ดาน ว.และ ท.เพิ่มขึ้น 

6 
หอง 

8 
หอง 

10 
หอง 

4. ผูประกอบการ/ชุมชนไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการและ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

จํานวนคนที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี 

1,000 
คน 

1,300 
คน 

1,600 
คน 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 สํารวจและวิเคราะหความ
ตองการของผูใชบริการ
ดาน : 
• การบริการวิเคราะห

ทดสอบ สอบเทียบ 
• การถายทอด

เทคโนโลยี 

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. ศึกษาสํารวจ รวบรวม และ
วิเคราะหความตองการ 

3. จัดทํารายงานผลการสํารวจ 

ฟว. คม., วช., บร., 
ทช., สล. 

1,200,000 2,000,000 - 

2 จัดตั้งจุดบริการรวม (One 
stop service) 

1.จัดใหมีสถานที่รับตัวอยาง 
ชําระคาธรรมเนียม ณ จุด
เดียวกัน 

2.จัดอบรมเจาหนาที่ใหมี
ความรูในการปฏิบัติงาน 

สล.(สบ.) คม., วช., ฟว., 
บร., ทช. 
(วพซ.), สล.
(กง.) 

- 500,000 100,000 

3 จัดตั้งศูนยลูกคาสัมพันธ 
(Customer Relation 
Management Center) 

1. ตั้งศูนยลูกคาสัมพันธ 
2. จัดทําฐานขอมูลผูใชบริการ/
หองปฏิบัติการ 

3. พัฒนาชองทางการสื่อสาร
เพื่อการใหบริการ 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน  

สล.(สบ.) คม., วช., ฟว., 
บร., ทช. 
(วพซ.), สล.
(ปส.) 

3,400,000 5,500,000 5,000,000 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

4 สรางเครือขาย
หองปฏิบัติการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ 

1. ตั้งคณะทํางาน เพื่อ
รับผิดชอบในการสราง
เครือขายหองปฏิบัติการ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ศักยภาพ/ขีดความสามารถ
ของหองปฏิบัติการสาขา
ตาง ๆ 

3. จัดทําหลักเกณฑ /วิธีการ
ในการจัดทําขอตกลง
ระหวางหองปฏิบัติการ
เครือขาย 

4. จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
รวมมือกับหองปฏิบัติการ
เครือขาย เชนการจัดการ
ฝกอบรมบุคลากร จัด
กิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญ 

5. จัดทําสื่อประชาสัมพนัธ
ผานชองทางตาง ๆ 

วช. คม., ฟว., บร., 
ทช. (วพซ.) 

800,000 10,000,000 10,000,000 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

5 สรางเครือขายการ
ถายทอดเทคโนโลยี 

1. ตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบ
การสรางเครือขาย 

2. สํารวจและรวบรวมขอมูล 
จํานวน และศักยภาพของ
สถาบัน/หนวยงานในทองถิ่น

3. ประสานงานเพื่อสรางความ
รวมมือในการถายทอด
เทคโนโลยีรวมกับสถาบนั/
หนวยงานในทองถิ่นทั่วทุก
ภูมิภาค 

4. กําหนดหลักเกณฑ/วิธีการใน
การจัดทําขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) ระหวาง
สถาบัน/หนวยงานที่เปน
เครือขาย 

5. จัดกิจกรรมรวมกันกับ
หนวยงานเครือขาย เชน การ
ถายทอดเทคโนโลยีตาม
ความตองการของชุมชน 

6. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการประสาน
ความรวมมือและการ
ถายทอดเทคโนโลยี โดย
จัดการฝกอบรม (training 
for the trainer) 

7. จัดทําฐานขอมูลเครือขาย 

ทช. ฟว. 1,000,000 1,500,000 2,000,000 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
และการประชาสัมพันธ
ผลงาน 

1. กําหนดกลุมเปาหมายและ
รูปแบบการสื่อสารที่
เหมาะสม 

2. จัดเตรียมเนื้อหาเพื่อการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

3. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 

สล. (ปส.) คม., วช., ฟว., 
บร., ทช. 

700,000 2,000,000 2,000,000 

 ประมาณการงบประมาณรวม 7,100,000 21,500,000 19,100,000 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดบัความสาํคญั:  
 

การใหบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ และการทดสอบความชํานาญเปนภารกิจที่กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ใหความสําคัญในลําดับตน ๆ เนื่องจาก 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

มีความสําคญัตอภาคการผลิต และการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงจําเปนตองศึกษาความตองการของผูรับบริการ อํานวยความ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

สะดวกใหกับผูใชบริการ โดยการจัดตั้งจุดบริการรวม พรอมทั้งใหความสําคญักับการจัดตั้งศูนยลูกคาสัมพันธ เพือ่รักษาลูกคาเกาและเพิ่มลูกคาใหม ซึ่งหัวใจ  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ของการบริการคือ การตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว จึงตองติดตามความรูและเทคนิคใหม ๆ เพื่อพัฒนาการวิเคราะห 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ทดสอบใหทันสมัยอยูเสมอ  ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการอยางรวดเร็วและทําใหสินคาของประเทศไดรับการยอมรบัในระดับนานาชาติ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

และเพิ่มมูลคาของสินคาในประเทศ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

การสรางเครือขายหองปฏิบัติการและการสรางเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีจะทําใหมีการประสานการทํางานและการใชประโยชนทรัพยากรรวมกนั 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

อยางบูรณาการ ซึ่งจะเปนการขยายการบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูภูมิภาค 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ดานงานวิจัยและพัฒนา วศ. ไดดําเนินงานดานดังกลาวมาเปนเวลานาน จึงมีผลงานวิจัยจํานวนมากในหลายสาขา เชน เซรามิก วัสดุศาสตร 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

การแปรรูปอาหาร ฯลฯ แตยังไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ และผลงานตางๆ ยังไมเปนที่รูจักตอสาธารณชนในวงกวาง ทําใหไมมีการนําไปใชประโยชน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม จึงตองจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย เพื่อใหผูสนใจสามารถสืบคนขอมูลได และนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

และเพื่อใหการถายทอดเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย รวมทั้งเพื่อสงเสริมใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

เพื่อเสริมสรางภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกภาคการผลิตและชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและยกระดับคณุภาพชีวิต 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

จากเหตุผลดังกลาว กรมวิทยาศาสตรบริการไดพิจารณาดานงบประมาณที่ตองใช และระยะเวลาที่จะดําเนินการใหบรรลุแลวเสร็จจึงไดกําหนดแผนงาน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ตามลําดับความสําคัญขางตน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.สํารวจและวิเคราะหความ
ตองการของผูใชบริการ 
• การบริการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ 

• การถายทอดเทคโนโลยี 
 

                                    

2.จัดตั้งจุดบริการรวม (One 
stop service) 

                                    

3.จัดตั้งศูนยลูกคาสัมพันธ 
(Customer Relation 
Management Center) 

                                    

4.สรางเครือขายหองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทยีบ 

                                    

5.สรางเครือขายการถายทอด
เทคโนโลยี 

                                    

6.จัดทําสื่อประชาสัมพันธและ
การประชาสมัพันธผลงาน 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. ความรวมมือรวมใจของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีความมุงมั่นอยางจริงจังและตอเนื่อง 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3. ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ไมมี 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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2.1.2 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลย ี
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ ถูกตอง ทันตอเหตุการณ ผูรับบรกิาร มีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ขอรับบริการ เชน รายการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ขอมูลหองปฏิบัติการทั่วประเทศ ขอมูลผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่พรอมถายทอด เปนตน  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ เนื่องจากมีชองทางการสื่อสารผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

เหมาะสมและเพียงพอ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
ข. ผูรับผิดชอบ 

• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 

1) โครงการฟสิกสและวศิวกรรม (ฟว.) 2) โครงการเคมี (คม.) 3) โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ (วช.) 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4) สํานักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) กลุมวิจัยและพัฒนาเซรามิก (วพซ.) 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

5) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.) กลุมบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ (กทช.) 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1) สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) {(ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท))} 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 
2549 2550 2551 

1. ผูใชบริการไดรับขอมูลที่ถูกตอง ทันตอเหตุการณ เพื่อชวยในการตัดสินใจในการ
ใชบริการ 

ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
IT และการจัดการฐานขอมูล 

รอยละ 
100 

- - 

 จํานวนผูเขาใชบริการขอมูล
ผานระบบ IT 

- 500 คน 1,000 คน 

 
 
ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ 
เชน 
• ขอมูลการใหบริการ 
• ขอมูลเครื่องมือฯ 
• ขอมูลหองปฏิบัติการ 
• E-service 
 

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. ศึกษาสํารวจ รวบรวม และ
วิเคราะหความตองการ 

3. นําผลการวิเคราะหความ
ตองการไปวางแผนการพัฒนา
ระบบ 

4. พัฒนาและทดสอบระบบ 
5. ติดตามประเมินผล เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

ฟว. คม., วช., บร., 
ทช.(วพซ.) 

- 400,000 400,000 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการขอมูลใน
การถายทอด
เทคโนโลยี เชน 
• ขอมูลเทคโนโลยี 
• ขอมูลผูรับการ
ถายทอดฯ 

 

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. ศึกษาวิเคราะหความตองการ 
3. นําผลการวิเคราะหความ
ตองการไปวางแผนการพัฒนา
ระบบ 

4. พัฒนาและทดสอบระบบ 
5. ติดตามประเมินผล เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

ทช. ฟว.,คม., วช. - 200,000 200,000 

 ประมาณการงบประมาณรวม - 600,000 600,000 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อรวบรวมขอมูลดานการใหบริการ (เชน รายการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ทดสอบความชํานาญ งานวิจัยพัฒนา/เทคโนโลยีที่พรอมถายทอด) ผูใชบริการ (เชน อตุสาหกรรม ผูประกอบการ ชุมชน นักศึกษา ประชาชน) เครือขาย 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

หองปฏิบัติการ และกิจกรรมตาง ๆ การจัดเก็บขอมูลดังกลาวอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหกรมฯ มขีอมูลที่เปนปจจุบัน ที่นําไปใช 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ในการวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของกรมฯ และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

จากเหตุผลดังกลาว กรมวิทยาศาสตรบริการไดพิจารณาดานงบประมาณที่ตองใช และระยะเวลาที่จะดําเนินการใหบรรลุแลวเสร็จจึงไดกําหนดแผนงาน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ตามลําดับความสําคัญขางตน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
เชน 
• ขอมูลการใหบริการ 
• ขอมูลเครื่องมือฯ 
• ขอมูลหองปฏิบัติการ 
• E-service 

                                    

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอมูลในการถายทอด
เทคโนโลยี เชน 
• ขอมูลเทคโนโลยี 
• ขอมูลผูรับการถายทอดฯ 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. ความรวมมือรวมใจของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีความมุงมั่นอยางจริงจังและตอเนื่อง 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3. ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4. ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
1. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชนั้น มีผลกระทบกับบุคลากร จําเปนตองพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีความรูและทักษะใน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

การใชเทคโนโลยีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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2.1.3 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานบคุลากร 
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อใหบุคลากรดานการบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ การวิจัยพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาศักยภาพที่จําเปน และตรงกับ 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ความตองการในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรทั้งนี้กรมวิทยาศาสตรบริการ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ยังสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
ข. ผูรับผิดชอบ 
 

• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
1) โครงการฟสิกสและวศิวกรรม (ฟว.) 2) โครงการเคมี (คม.) 3) โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ (วช.) 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4) สํานักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) กลุมวิจัยและพัฒนาเซรามิก (วพซ.) 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

5) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.) กลุมบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ (กทช.) 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1) สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) {(ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.) , ฝายการเจาหนาที่ (จท.)} 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

คาเปาหมาย 
ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 

1. บุคลากรไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ 

รอยละของการดําเนินการ
ฝกอบรมตามแผนที่ตั้งไวตาม 
competency ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามกลยุทธ

รอยละ 
60 

รอยละ 
80 

รอยละ 
100 

2. ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเอื้อตอความสําเร็จของ
กลยุทธ 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรใน
กลุมงานที่รับผิดชอบกลยุทธ
ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปที่สูงกวาปที่
ยังไมไดเขารับการฝกอบรม 

รอยละ 
10 

รอยละ 
20 

 

3. บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากกรมฯ มีการเก็บรวบรวมองค
ความรู และประสบการณที่มีประโยชนที่บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนผานการ
บริหารจัดการองคความรู (Knowledge management) 

รอยละของบุคลากรที่เขามา
สืบคน/แลกเปลี่ยนขอมูลผาน 
KM 

รอยละ 
60 

รอยละ  
70 

รอยละ 
80 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงาน (on the job 
training) 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
สวนงาน 

2. กําหนดเกณฑในการ
ประเมินผลการเรียนรูจาก
การปฏิบัติงานจริง 

3. สอนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยผูที่มีความรู
และประสบการณในแตละ
สวนงาน 

4. ประเมินผล  

ฟว., คม., วช., 
ทช., บร., สล. 

- - - - 

2 การฝกอบรมตาม 
competency ที่
ตองการ 

1. กําหนดคณะทํางานที่
รับผิดชอบ 

2. ทําความเขาใจกลยุทธของ
องคกรและทบทวน 
competency ที่จําเปนของ
หนวยงานและตําแหนงงาน
ที่รับผิดชอบกลยุทธ 

3. จัดหา/จัดหลักสูตรฝกอบรม 
หรือการพัฒนารูปแบบอื่นที่
สอดคลองกับแตละ 
competency ที่จําเปน  

4. ประเมินความตองการในการ
ฝกอบรมของบุคลากร 
จัดทําแผนการฝกอบรม 
และจัดอบรม 

5. ติดตามประเมินผล 

ฟว., คม., วช., 
ทช., บร., สล. 

- 1,500,000 3,000,000 5,000,000 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

3 การบริหารจัดการองค
ความรูภายในองคกร 
(KM) 

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. สํารวจ รวบรวมและแยก

ประเภทองคความรูของ
บุคลากร 

3. ออกแบบฐานขอมูลเพื่อ
จัดเก็บขอมูลองคความรู 

4. ประชาสัมพนัธใหทราบทั่ว
กัน เพื่อใหบุคลากรเขามา
ใชขอมูล 

5. ปรับปรุงขอมลูใหเปน
ปจจุบัน 

ฟว., คม., วช., 
ทช., บร., สล. 

สล. - - - 

4 ปรับและสรางวัฒนธรรม
ภายในองคกร 

1. ตั้งคณะทํางานที่รับผิดชอบ 
2. ศึกษาเปาหมาย วิสยัทัศน
และกลยุทธของกรมฯ และ
พิจารณากําหนดวัฒนธรรม
องคกรที่มุงหวังวาจะ
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
กลยุทธ 

3. ประเมินวัฒนธรรมองคกรที่
เปนอยู และวิเคราะหความ
ตางกับวัฒนธรรมที่มุงหวังให
เปน 

4. กําหนดแนวทางสนับสนุน
และผลักดันวัฒนธรรมที่
มุงหวังใหเปน และปรับใช 

5. ติดตามประเมินผล 
 

ทช. สล. - 400,000 400,000 

 ประมาณการงบประมาณรวม 1,500,000 3,400,000 5,400,000 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  
 

การเรียนรูจากงานที่ปฏิบัติ (on the job training) นั้น สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา จากการเรียนรูจากผูชํานาญการของหนวยงาน โดยไมจําเปน  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ตองใชงบประมาณ สวนการพัฒนาตาม competency ที่ตองการ โดยการฝกอบรมนั้น จําเปนตองใชระยะเวลา และงบประมาณพอสมควร แตอยางไรก็ตาม 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

การอบรมจะชวยพัฒนาศักยภาพที่ตรงตอความตองการหลายดาน และตองดําเนินการอยางตอเนื่องเชน การพัฒนาการเปนผูนํา  การคิดวเิคราะห  ความรู 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสมัยใหม การเพิ่มพูนความรูเพื่อใหกาวทันกับวิทยาการใหม ๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรสามารถนํามาประยกุตใช 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

สําหรับการบริหารจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge management) จะชวยใหมีการเก็บรวบรวมองคความรู อยางเปนระบบ เพือ่ใหบุคลากรได 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองและผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร ทําให กรมฯ สามารถลดคาใชจายของการจัดฝกอบรมลงได 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

เนื่องจากขอมูลเหลานั้น สามารถเรียนรูและแลกเปลี่ยนผานการบริหารจัดการองคความรู ประกอบกับกรมฯ มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ดังนั้นจึงสามารถดําเนินการไดทันทีโดยไมจําเปนตองใชงบประมาณสนับสนุนมากนัก  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

การปรับและสรางวัฒนธรรมในองคกร จําเปนตองใชระยะเวลา และตองคอยเปนคอยไป เนื่องจากเกี่ยวของกับทัศนคติและคานิยมของบุคลากรในองคกร 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

จึงคอย ๆ ดําเนินการไปไดเรื่อย ๆ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
(on the job training) 

                                    

2.การฝกอบรมตาม 
competency ที่ตองการ 

                                    

3. การบริหารจัดการความรู
ภายในองคกร 

                                    

4. การปรับและสรางวัฒนธรรม
ภายในองคกร 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน จะตองมีผูที่สามารถทําหนาที่เปนผูฝกสอนที่มีความรูความเขาใจในการทํางานที่ถูกตอง จึงจะทําใหการเรียนรูงาน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ประสบความสําเร็จ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. การฝกอบรมตาม competency ที่ตองการนั้น จะทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธภิาพตอเมื่อมีการกําหนด competency ที่จําเปนสําหรับตําแหนงงาน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

หรือหนวยงานนั้น ๆ อยูแลว หากยังไมมีการดําเนินการดังกลาวมากอน ระยะเวลาอาจยืดออกไปอีก 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรมที่เพียงพอ  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4. ขาราชการและลูกจางกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพ ตรงกบั competency ที่หนวยงานตองการ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

5. การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร ตองอาศัยความรวมมือของผูบริหารระดบัสูง เพื่อเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ตลอดจนการติดตามประเมินผลที่มี 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ประสิทธิภาพและปรับใชเครื่องมือที่จะชวยผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร อาจมีแรงตานจากขาราชการและลูกจาง 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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3. ภาคผนวก 
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3.1 รายละเอียดผลการวิเคราะห 
สิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 



3.1.1 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร :   1. การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กลยุทธ :   1.1 เพิ่มศักยภาพและขยายผลการใหบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ

วัตถุประสงค
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ

(Key Success Factors)
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ

กร
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วน
งา
นท

ี่คัด
เล
ือก
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ปรั

บป
รุง
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4.
2)

แบบฟอรมที่ 5: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ

กระบวนงาน

1. การบริการวิเคราะหทดสอบ สอบ

เทียบ

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1. ผูผลิตและผูประกอบการ
2. เจาหนาที่ภาครัฐ (ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรอิสระ)

1. มีการบริการที่ถูกตอง รวดเร็วและเปนที่เชื่อถือของ
ผูใชบริการ
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบใน
ดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
3. บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ
4. มีเครื่องมือพิเศษและอุปกรณวิทยาศาสตรที่ทันสมัย
5. มีองคความรูใหม ที่เกี่ยวกับการทดสอบ สอบเทียบ 
   - มาตรฐานวิธีการทดสอบ สอบเทียบ
   - กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

1. ความสะดวกของผูใชบริการ
2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการดําเนินการ
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
3. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ใหมี
    -ความรูความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ
    -มีจิตสํานึกในการใหบริการ
4. การมีเครื่องมือพิเศษและอุปกรณวิทยาศาสตรที่
ทันสมัยรวมทั้งการเตรียมความพรอมของเครื่องมือ
5. การพัฒนาองคความรูที่ทันสมัยดานการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

เพื่อใหภาคการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชนมีการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิต

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551- ฟอรม 5-กลยุทธที่ 1.1-วิเคราะห 33



วัตถุประสงค
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ

(Key Success Factors)
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญกระบวนงาน

กร
ะบ

วน
งา
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ี่คัด
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มา
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4.
2) เพื่อเพิ่มขอบขายในการ

ใหบริการวิเคราะหทดสอบ สอบ
เทียบ การทดสอบความชํานาญ
ที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบริการ ตลาด และ
กฎระเบียบ

1. มีขอมูลความตองการของผูใชบริการ
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎระเบียบ และ
ความตองการของตลาด
3. บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ 
(competent staff)
4. มีเครื่องมือพิเศษและอุปกรณวิทยาศาสตรที่เหมาะสม
และเพียงพอ
5. มีองคความรูที่ทันสมัยเกี่ยวกับการทดสอบ สอบเทียบ
 การทดสอบความชํานาญ
- มาตรฐานวิธีการทดสอบ สอบเทียบ  
- กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

1. การสํารวจและวิเคราะหความตองการขอมูล (user 
requirement) และมาตรฐาน รวมทั้งกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ
2. การมีศูนยลูกคาสัมพันธ เพื่อการปฏิสัมพันธ และ
ทราบความตองการของผูใชบริการ
3. การมีเครื่องมือพิเศษและอุปกรณวิทยาศาสตรที่
ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ
4. การวิจัยพัฒนารายการทดสอบ  สอบเทียบ และการ
ทดสอบความชํานาญรายการ/เรื่องใหม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ ตลาดและกฎระเบียบ
5. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
6. การประชาสัมพันธรายการที่ใหบริการใหมใหเปนที่
รูจักอยางแพรหลาย

2. การสรางศักยภาพเพื่อการบริการ

วิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1. ผูผลิตและผูประกอบการ
2. เจาหนาที่ภาครัฐ (ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรอิสระ)
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วัตถุประสงค
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ

(Key Success Factors)
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญกระบวนงาน

เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการและยกระดับการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

1. มีความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลการใชบริการ
3. มีขอมูลความตองการของผูรับบริการ
4. บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ
5. ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปาหมาย

1. การสํารวจ รวบรวม ขอมูลความตองการเกี่ยวกับการ
ขอใชบริการ เชน คาธรรมเนียม การจองคิวการทดสอบ 
สอบเทียบ รายการทดสอบ สอบเทียบ รายละเอียด 
ระยะเวลาการทดสอบ สอบเทียบ  เปนตน
2. การมีระบบ e-service ดานการบริการวิเคราะห
ทดสอบสอบเทียบและทดสอบความชํานาญ
3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการ
ใหบริการผานระบบ e-service
4. การประชาสัมพันธเพื่อใหการบริการ e-service เปนที่
รูจักอยางแพรหลาย

1. มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมในการสรางเครือขายได
2. ความสามารถในการประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เปนเครือขาย
3. บุคลากรมีความรูความสามารถในการประสาน
เครือขาย
4. การมีขอตกลงระหวางหองปฏิบัติการ (MOU)
5. มีกิจกรรมทางวิชาการรวมกันระหวางเครือขาย
6. ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปาหมาย

1. การสํารวจจํานวนและศักยภาพของหองปฏิบัติการ
สาขาตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศและจัดลําดับความสามารถ
 แยกตามภาครัฐและเอกชน
2. การจัดทําหลักเกณฑ/ขั้นตอนวิธีการในการทํา
ขอตกลงระหวางหองปฏิบัติการเครือขาย (MOU)
3. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการ
บริหารงานเครือขาย
4. การสรางความรวมมือกับหองปฏิบัติการที่เปน
เครือขายของ วศ.
5. การประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจแก
หองปฏิบัติการ เกี่ยวกับความจําเปนและประโยชนที่จะ
ไดรับในการเปนเครือขาย

1. การสรางเครือขายหองปฏิบัติการ

วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1. กลุมบุคลากรในหองปฏิบัติการภาครัฐ
2. เจาหนาที่หองปฏิบัติการภาคเอกชน

2. การจัดทําฐานขอมูลการใหบริการ

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1. ผูผลิตและผูประกอบการ
2. เจาหนาที่ภาครัฐ (ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรอิสระ)

เพื่อใหเกิดความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนความรูและเทคนิค
ระหวางหองปฏิบัติการเครือขาย
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วัตถุประสงค
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ

(Key Success Factors)
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญกระบวนงาน

เพื่อใหมีการใชทรพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. มีขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ครบถวน
3. บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ
4. ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ

1. การสํารวจและรวบรวมเครื่องมือวิทยาศาสตรภายใน
หนวยงาน วิเคราะห และแยกประเภทการใชงานของ
เครื่องมือ 
2. การจัดทําระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช
เครื่องมือรวมกัน
3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการใช
ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
4. การประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในองคกรรูจัก
ฐานขอมูลฯ

3. การจัดทําฐานขอมูลเครื่องมือ

วิทยาศาสตร

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1. ผูบริหาร
2. ผูปฏิบัติงาน
3. ผูใชบริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร  :     1. การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กลยุทธ   :    1.2 เรงรัดการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และถายทอดไปใชประโยชน

วัตถุประสงค
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ

(Key Success Factors)
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ

1. การสํารวจความตองการเทคโนโลยีเพื่อจัดทํา
แผนการถายทอด ฯ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธเทคโนโลยีที่
พรอมถายทอด ในรูปแบบตางๆ ใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 
เชน web site วิทยุ โทรทัศน แผนพับ สื่ออิเลคทรอนิก 
นิทรรศการ ฯลฯ
3. การประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของในการถายทอดเทคโนโลยี 
4. จัดใหมีโสตทัศนูปกรณสําหรับการถายทอดเทคโนโลยี
อยางมืออาชีพ
5. การติดตามและประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยี

2. การถายทอดเทคโนโลยีสู
ผูประกอบการ/ชุมชน
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1. ผูประกอบการ
2. ผูผลิตชุมชน (OTOP)

เพื่อนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

1. มีขอมูลความตองการเทคโนโลยีของกลุมเปาหมาย
2. ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธเทคโนโลยีที่พรอม
ถายทอดใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
3. ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ถายทอดเทคโนโลยี

แบบฟอรมที่ 5: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ

1. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใน
สถานประกอบการ
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

• สถานประกอบการ

เพื่อใหภาคการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชนมีการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิต และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

1. การสํารวจความตองการผลงานวิจัย/เทคโนโลยีของ
กลุมเปาหมาย
2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีที่เปนที่ตองการของกลุมเปาหมาย
3. การกําหนดหลักเกณฑ/วิธีการในการทําขอตกลง / 
สัญญา / หนังสืออนุญาตใหมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน          
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธเผยแพร
ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

กระบวนงาน
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2) 1. มีขอมูลความตองการผลงานวิจัย/เทคโนโลยีของ

กลุมเปาหมาย
2. ผลงานวิจัย/เทคโนโลยี มีศักยภาพพรอมใชงานและ
เปนที่ตองการของกลุมเปาหมาย
3. บุคลาการตองมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. มีขอตกลง/สัญญา/หนังสืออนุญาตใหนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน 
5. ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 5-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 37



วัตถุประสงค
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ

(Key Success Factors)
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญกระบวนงาน

1. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ในรูปแบบตาง ๆ เชน   
web site, วิทยุ, โทรทัศน, แผนพับ, สื่ออิเล็กทรอนิกส 
และ นิทรรศการ

3. การประชาสัมพันธเทคโนโลยีที่พรอม
ถายทอด
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน:

1.ผูประกอบการ
2.ผูผลิตชุมชน (OTOP)
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1.การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับสากล
2.การพัฒนานักวิจัยใหมีความรูดานการวิจัยและเทคนิค
การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร
3.การจัดหาแหลง/ชองทางสําหรับการเผยแพรและ
ตีพิมพผลงาน

2. การตีพิมพและเผยแพรผลงานใน
ประเทศและนานาชาติ
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1. นักวิชาการ/ผูสนใจ

2.สถานประกอบการ

เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของ วศ. 1. นักวิจัยมีความรูความสามารถในการวิจัยและสามารถ
เขียนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรไดทั้งในและตางประเทศ
2. ผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับสากล
3. มีแหลง/ชองทางสําหรับการเผยแพรและตีพิมพผลงาน

1. การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1.บุคลากร วศ., นักวิจัย
2.ผูใชบริการสารสนเทศ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ประโยชนและการตอยอด
ผลงานวิจัยของ วศ.
2.เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย / 
เทคโนโลยีของ วศ.

1. ขอมูลงานวิจัยตองมีความถูกตอง สมบูรณ ทันสมัย
และ เขาถึงไดงาย  
2. บุคลากรมีความรูในดานการจัดการระบบฐานขอมูลที่
เพียงพอ
3. มีความพรอมทางดาน ICT

1.การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน 
ผลงานวิจัย นักวิจัย ฯลฯ
2.การจัดทําระบบฐานขอมูล
3.การประชาสัมพันธฐานขอมูล
4.การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในดานการจัดการระบบ
ฐานขอมูล

เพื่อนําเสนอเทคโนโลยีสู
กลุมเปาหมาย

1.ความสามารถในการประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปาหมาย
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วัตถุประสงค
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ

(Key Success Factors)
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญกระบวนงาน

เพื่อติดตามประเมินผลการใช
ประโยชนงานวิจัย/เทคโนโลยี

1. ฐานขอมูลมีความถูกตอง สมบูรณ ทันสมัย และเขาถึง
ไดงาย  
2. บุคลากรมีความรูในดานการจัดการระบบฐานขอมูลที่
เพียงพอ
3. มีความพรอมทางดาน ICT

1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ เชน 
เทคโนโลยี หลักสูตรการฝกอบรม รายชื่อ ที่อยู อาชีพ
2. การจัดทําระบบฐานขอมูล
3. การประชาสัมพันธฐานขอมูล
4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในดานการจัดการ
ระบบฐานขอมูล

หมายเหตุ: งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีหองปฏิบัติการ

3.การพัฒนาฐานขอมูลผูประกอบการ/
ชุมชนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 
1. ผูประกอบการ
2. ผูผลิตชุมชน (OTOP)
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4. การสรางเครือขายความรวมมือในการ
ถายทอดเทคโนโลยี
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน: 

1.ผูประกอบการ.
2.ผูผลิตชุมชน (OTOP)

เพื่อบูรณาการในการถายทอด
เทคโนโลยี

1. มีขอมูลดานจํานวนและศักยภาพของสถาบัน/
หนวยงานในทองถิ่น
2. มีสถาบัน/หนวยงานที่สามารถสรางเครือขายในการ
ถายทอดเทคโนโลยีได
3. มีขอตกลงการสรางเครือขายที่ชัดเจน
4. บุคลากรมีความสามารถในการประสานความรวมมือ
และการถายทอดเทคโนโลยี
5. มีกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีรวมกัน

1. การสํารวจและรวบรวมขอมูล จํานวน และศักยภาพ
ของสถาบัน/หนวยงานในทองถิ่น
2. การประสานงานเพื่อสรางความรวมมือในการถายทอด
เทคโนโลยีรวมกับสถาบัน/หนวยงานในทองถิ่นทั่วทุก
ภูมิภาค
3. การกําหนดหลักเกณฑ/วิธีการในการจัดทําขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) ระหวางสถาบัน/หนวยงานที่เปน
เครือขาย 
4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการประสาน
ความรวมมือและการถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดการ
ฝกอบรม (training for the trainer)
5. การจัดทํากิจกรรมรวมกันกับสถาบัน/หนวยงานที่เปน
เครือขาย
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