
3.1.2 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)

  ประเด็นยุทธศาสตร :     1. การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

  กลยุทธ :      1.1 เพิ่มศักยภาพและขยายผลการใหบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ

กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงานที่

เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน

แปลงดาน*
1. การบริการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ

1. ความสะดวกของผูใชบริการใน
การสงตัวอยางและชําระ
คาธรรมเนียม

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

1. เพิ่มความสะดวกใหผูใชบริการ โดยจัด
ใหมีจุดบริการรวม (one stop service)

P

2. การรับตัวอยาง รับคาธรรมเนียม
จากผูใชบริการ และสงตัวอยางไป
ยังหองปฏิบัติการ

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหนาที่โดยตรงของตนเอง เชน

H

3. การวิเคราะหทดสอบ/สอบเทียบ 
และรางรายงานผลฯ

คม., วช., ฟว. 
ทช. (วพซ.)

-    - การมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
(service mind)

4. การจัดพิมพ และสงรายงานผลฯ 
ใหผูใชบริการ

สล.(สบ.) คม., วช., ฟว., 
ทช. (วพซ.)

   - การรับ-สง และการจัดการตัวอยาง

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ /มีจิตสํานึกใน
การใหบริการอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

คม., วช., ฟว., 
ทช. (วพซ.)

สล.(พด.)    - เทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบ
เทียบที่ทันสมัย และการใชเครื่องมือพิเศษ

แบบฟอรมที่ 6: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)

กระบวนงาน
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4.
2) 1. การรับตัวอยางผูใชบริการ

2. การรับคาธรรมเนียม
3. การลงทะเบียนและสงตัวอยาง
ไปโครงการฯ
4. การรับตัวอยางจากฝายสาร
บรรณ
5. การวิเคราะหทดสอบ
6. การออกรายงานผลฯ
7. การจัดพิมพรายงานผลฯ
8. การตรวจสอบและลงนาม และ
สงรายงานผลฯไปฝายสารบรรณ
9. การออกเลขที่หนังสือและจัดสง
รายงานฯใหผูรับบริการ
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กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงานที่

เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน

แปลงดาน*

กระบวนงาน

5. การมีเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ
วิทยาศาสตรที่ทันสมัยรวมทั้งการ
เตรียมความพรอมของเครื่องมือ

คม., วช., ฟว., 
ทช. (วพซ.)

สล.(พด.) 3. มีการจัดหา/พัฒนาองคความรู และ
การบริหารจัดการองคความรูภายใน
องคกร

P

6. การพัฒนาองคความรูที่ทันสมัย
ดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

คม., วช., ฟว., 
ทช. (วพซ.)

พศ. 4. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาชวยในการดําเนินงานเพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินงานและการ
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ

T

7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ชวยในการดําเนินการเพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน

สล.(สบ.), คม., 
วช., ฟว., ทช. 
(วพซ.)

-
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กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงานที่

เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน

แปลงดาน*

กระบวนงาน

1. ตั้งคณะทํางานพิจารณาการ
สรางศักยภาพเพื่อการบริการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ การ
ทดสอบความชํานาญ

1. การตั้งคณะทํางานสรางศักยภาพ
เพื่อการบริการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ และทดสอบความชํานาญ

ผูบริหาร คม., วช., ฟว., 
บร., ทช. (วพซ.)

T

2. การรวบรวมขอมูลปริมาณ
ความตองการ วิธี/รายการการ
ทดสอบ สอบเทียบ การทดสอบ
ความชํานาญ ที่ตองมีการพัฒนา
เพื่อขยายการใหบริการและจัดทํา
ขอเสนอตอคณะทํางานฯ

2. การสํารวจและวิเคราะหความ
ตองการขอมูล (user requirement) 
และมาตรฐาน รวมทั้งกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ

คม., วช., ฟว., 
บร.  ทช. (วพซ.)

-

3. การศึกษามาตรฐานวิธีทดสอบ 
สอบเทียบที่เกี่ยวของและความ
เปนไปไดในการดําเนินการ

3.การมีเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ
วิทยาศาสตรที่ทันสมัย เหมาะสมและ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

สล.(พัสดุ) คม., วช., ฟว., 
บร.  ทช. (วพซ.)

2.จัดตั้งศูนยลูกคาสัมพันธ (customer 
reletion management center) เพื่อ
ปฏิสัมพันธกับลูกคา วิเคราะหความ
ตองการ

P

4. การขออนุมัติการพัฒนาวิธีเพื่อ
การใหบริการ
5. การดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ
6. สรุปผลการดําเนินงานจัดทํา
รายงานและขออนุมัติการใหบริการ

4. การวิจัยพัฒนารายการทดสอบ  
สอบเทียบ และการทดสอบความ
ชํานาญรายการ/เรื่องใหม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ ตลาดและกฎระเบียบ

คม., วช., ฟว., 
บร.  ทช. (วพซ.)

คม., วช., ฟว., 
บร.  ทช. (วพซ.)

3. พัฒนาบุคลากรที่มีหนาที่โดยตรงให
- มีความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
ทิศทางของตลาด
- กฎระเบียบ มาตรฐานตาง ๆ
- เทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
 และการใชเครื่องมือพิเศษ

H

2.  การสรางศักยภาพ
เพื่อการบริการ
วิเคราะหทดสอบ สอบ
เทียบ
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4.
2) 1. มีระบบในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ : 

- ขอมูลผูใชบริการ
- ขอมูลความตองการของผูใชบริการ/
ตลาด 
- กฎ ระเบียบ และมาตรฐานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
- เครื่องมือ อุปกรณวิทยาศาสตร
- ขอมูลเทคโนโลยี/วิทยาการ/ความรู ที่
เกี่ยวของกับเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ/
สอบเทียบ

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 6-กลยุทธที่ 1.1-วิเคราะห 42



กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงานที่

เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน

แปลงดาน*

กระบวนงาน

7. จัดทําทะเบียนรายการทดสอบ
ใหมหรือรายการที่ไดรับการพัฒนา

5.สรุปผลการดําเนินงาน จัดทํา
รายงานและขออนุมัติการใหบริการ 
และจัดทําทะเบียนรายการฯใหม/
รายการที่ไดพัฒนา

คม., วช., ฟว., 
บร.  ทช. (วพซ.)

- 4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทาง
ตาง ๆ

P

6. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง

คม., วช., ฟว., 
บร.  ทช. (วพซ.)

สล. (จท.)

7. การประชาสัมพันธรายการที่
ใหบริการใหมใหเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย

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

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงานที่

เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน

แปลงดาน*

กระบวนงาน

1.  การสรางเครือขาย
หองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ สอบ
เทียบ

1. การสํารวจจํานวนและศักยภาพ
ของหองปฏิบัติการสาขาตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศและจัดลําดับ
ความสามารถ แยกตามภาครัฐและ
เอกชน

คม., วช., ฟว., 
บร. ทช. (วพซ.)

- 1. พัฒนาระบบฐานขอมูลศักยภาพ/ขีด
ความสามารถของหองปฏิบัติการสาขา
ตาง ๆ

P

2. การจัดทําหลักเกณฑ/ขั้นตอน
วิธีการในการทําขอตกลงระหวาง
หองปฏิบัติการเครือขาย (MOU)

คม., วช., ฟว., 
บร. ทช. (วพซ.)

- 2.จัดทําหลักเกณฑ /วิธีการในการจัดทํา
ขอตกลงระหวางหองปฏิบัติการเครือขาย

P

4. การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในการบริหารงานเครือขาย

คม., วช., ฟว., 
บร. ทช. (วพซ.)

สล.(จท.)

5. การสรางความความรวมมือกับ
หองปฏิบัติการที่เขารวมเครือขาย

คม., วช., ฟว., 
บร.  ทช. (วพซ.)

- 3. การจัดกิจกรรมเสริมสรางความรวมมือ
กับหองปฏิบัติการเครือขาย เชนการ
จัดการฝกอบรมบุคลากร จัดกิจกรรม
ทดสอบความชํานาญ

P

6. การประชาสัมพันธเพื่อสรางความ
เขาใจแกหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
ความจําเปนและประโยชนที่จะไดรับ
ในการเปนเครือขาย

สล. (ปส.) - 4. จัดทําสือประชาสัมพันธผานชองทาง
ตาง ๆ

P
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กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงานที่

เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน

แปลงดาน*

กระบวนงาน

2.  การจัดทํา
ฐานขอมูลการใหบริการ

2. การสํารวจ รวบรวม ขอมูลความ
ตองการเกี่ยวกับการขอใชบริการ 
เชน คาธรรมเนียม การจองคิวการ
ทดสอบ สอบเทียบ รายการทดสอบ 
สอบเทียบรายละเอียดการทดสอบ 
ระยะเวลาการทดสอบ  เปนตน

คม., วช., ฟว., 
บร.,  ทช. (วพซ.)

- 1. มีระบบ e-service ดานการใหบริการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ

P

 2. การมีระบบ e-service ดานการ
บริการวิเคราะหทดสอบสอบเทียบ
และทดสอบความชํานาญ

คม., วช., ฟว., 
บร., ทช. (วพซ.)

สล.(พด.) 2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ในการดูแลระบบ (Administrator) / 
จัดการขอมูลใหทันสมัย (Update data)

H

3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
และทักษะเกี่ยวกับระบบ e-service
4. การประชาสัมพันธ เพื่อใหการ
บริการ e-service เปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย

คม., วช., ฟว., 
บร.,  ทช. (วพซ.)

สล.(พด.) 3. ประชาสัมพันธเพื่อใหมีการใชบริการ 
e-sevice

P
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กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงานที่

เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน

แปลงดาน*

กระบวนงาน

3.  การจัดทําฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร

1. การมีระบบฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร

สล.(พด.) คม., วช., ฟว., 
บร., พศ., ทช.
(วพซ.)

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร

คม., วช., ฟว., 
ทช. (วพซ.)

สล.(พด.)

3. การประชาสัมพันธเพื่อให
บุคลากรภายในองคกรเปนที่รูจัก

คม., วช., ฟว.
,ทช. (วพซ.)

สล.(พด.) 2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ในการดูแลระบบ (Administrator)/จัดการ
ขอมูลใหทันสมัย (Update data)

H

3. ประชาสัมพันธเพื่อใหมีการใชบริการ 
ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร

P

หมายเหตุ: * ระบุดาน ดานขั้นตอน /  วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการจัดแบงงานและ หนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T)  ดานบุคลากร (H)

T1. พัฒนาระบบฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร เชน การบริหารเวลาของ
การใชเครื่องมือ การบํารุงรักษาเครื่องมือ
 การแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดสอบเทียบ 
เปนตน

กร
ะบ

วน
งา
นท

ี่ตอ
งจ
ัดท

ําเ
พิ่ม

เติ
ม

(จ
าก

แบ
บฟ

อร
ม 

1.
1 
ชุด

ที่ 
2)

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 6-กลยุทธที่ 1.1-วิเคราะห 46



ประเด็นยุทธศาสตร  :        1. การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กลยุทธ     :     1.2  เรงรัดการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และถายทอดไปใชประโยชน

กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน 

แปลงดาน*

1. การสํารวจความตองการ
ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีของ
กลุมเปาหมาย

ทช., ฟว. สล. 1.สํารวจความตองการใชผลงานวิจัย/
เทคโนโลยีของกลุมเปาหมาย

P

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่เปนที่ตองการ
ของกลุมเปาหมาย

ทช., ฟว. - H

3. การคัดสรรผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่
มีศักยภาพตอการนําไปใชประโยชน

ทช., ฟว. -

4. การกําหนดหลักเกณฑ/วิธีการใน
การทําขอตกลง / สัญญา / หนังสือ
อนุญาตใหมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

ทช., ฟว. - 3. จัดทําหลักเกณฑ/วิธีการของ
ขอตกลง/สัญญา/หนังสืออนุญาตใหมี
การนําผลงานผลงานวิจัยไปใชประโยชน

P

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย/
เทคโนโลยีใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

ทช., ฟว. สล.(ปส.) 4. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ
ใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

P

6. การถายทอดเทคโนโลยี ทช., ฟว. -

7. การจัดทําทะเบียนสถาน
ประกอบการที่นําผลงานวิจัย/
เทคโนโลยีไปใชประโยชน

ทช., ฟว. -

แบบฟอรมที่ 6: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)

กระบวนงาน

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญทั้งทางเทคโนโลยีและ
การตลาดโดยการฝกอบรม การศึกษาดู
งาน และ/หรือรวมงานกับภาคเอกชน

1. การนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชนในสถาน
ประกอบการ

1.การคัดสรรผลงานวิจัย/
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพตอการ
นําไปใชประโยชน
2.การจัดทําสื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ
3.การอนุญาตใหใชสิทธิ์ในการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
4.การถายทอดเทคโนโลยี
5.การจัดทําทะเบียนสถาน
ประกอบการที่นําผลงานวิจัย/
เทคโนโลยีไปใชประโยชน
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กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน 

แปลงดาน*

กระบวนงาน

1.การสํารวจความตองการเทคโนโลยี
และจัดทําแผนการถายทอด ฯ ประจําป

ทช., ฟว.,คม., วช. สล. 1. ปรับปรุงวิธีการสํารวจความตองการ
เทคโนโลยีฯ โดยวาจางผูเชี่ยวชาญมือ
อาชีพ

P

2.การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธเทคโนโลยีที่พรอม
ถายทอด ในรูปแบบตางๆ ใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย เชน web site วิทยุ 
โทรทัศน แผนพับ สื่ออิเลคทรอนิก 
นิทรรศการ ฯลฯ

สล.(ปส.) ทช., ฟว.,คม.,
 วช.

2. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ
เทคโนโลยีที่พรอมถายทอด ในรูปแบบ
ตางๆ ใหเขาถึงกลุมเปาหมาย เชน web
 site วิทยุ โทรทัศน แผนพับ สื่อ
อิเลคทรอนิก นิทรรศการ ฯลฯ

P

3.การประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในการถายทอด
เทคโนโลยี

ทช., ฟว.,คม., วช. - 3. สรางเครือขายความรวมมือในการ
ถายทอดเทคโนโลยี

P

4.จัดใหมีโสตทัศนูปกรณสําหรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีอยางมืออาชีพ

ทช., ฟว.,คม., วช. สล-(พด.) 4. จัดใหมีโสตทัศนูปกรณสําหรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีอยางมืออาชีพ

T

5.การถายทอดเทคโนโลยีโดยการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทช., ฟว.,คม., วช. -

6.การจัดทําทะเบียนของผูที่ไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี

ทช., ฟว.,คม., วช. -

7.การติดตามและประเมินผลการ
ถายทอดเทคโนโลยี

ทช., ฟว.,คม., วช. -
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4.
2) 2. การถายทอด

เทคโนโลยีสู
ผูประกอบการ/ชุมชน

1.การสํารวจความตองการ
เทคโนโลยีเพื่อจัดทําแผนการ
ถายทอดเทคโนโลยี
2.การจัดทําแผนการถายทอด
เทคโนโลยีประจําป
3.การสํารวจพื้นที่เพื่อดําเนินการ
ถายทอดเทคโนโลยี
4.การถายทอดเทคโนโลยีโดย
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
5.การจัดทําทะเบียนของผูที่
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
6.สรุปผลการดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผล
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กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน 

แปลงดาน*

กระบวนงาน

1. จัดใหมีการทําสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบตาง ๆ อยางมืออาชีพให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

P

2. พัฒนาบุคลากรดานการ
ประชาสัมพันธแบบเชิงรุก

H

1.การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย เชน ผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย 
ฯลฯ

 ทช. ฟว., คม., วช. 1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและ
ขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใหบริการผานทาง
 web site

T

2.การจัดทําระบบฐานขอมูล  ทช. 2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในดาน
การจัดการระบบฐานขอมูล

H

3.การประชาสัมพันธฐานขอมูล สล.(ปส.) P

4.การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูใน
ดานการจัดการระบบฐานขอมูล

 ทช.
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ทช., ฟว., คม.,
 วช.

3. การประชาสัมพันธ
เทคโนโลยีที่พรอม
ถายทอด

1. การรวบรวมขอมูลเทคโนโลยี
เพื่อการประชาสัมพันธ
2. การจัดทําสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
3. การดําเนินการประชาสัมพันธ

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

สล.(ปส.)

3. จัดใหมีการเผยแพรฐานขอมูลทางสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน website 
แผนพับ โปสเตอร

1. การพัฒนา
ฐานขอมูลงานวิจัย
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กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน 

แปลงดาน*

กระบวนงาน

1.การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ
ระดับสากล

ทช., ฟว., คม., 
วช.,

- 1. พัฒนานักวิจัยใหมีความรูดานการ
วิจัยและเทคนิคการเขียนงานวิจัย

H

2.การพัฒนานักวิจัยใหมีความรูดาน
การวิจัยและเทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร

ทช., ฟว., คม., 
วช.,

- 2. จัดใหมีการรวบรวมแหลง/ชองทาง
สําหรับการเผยแพรและตีพิมพ
ผลงานวิจัย

P

3.การจัดหาแหลง/ชองทางสําหรับการ
เผยแพรและตีพิมพผลงาน

ทช., ฟว., คม., 
วช.,

-

1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ผูประกอบการ เชน เทคโนโลยี 
หลักสูตรการฝกอบรม รายชื่อ ที่อยู 
อาชีพ

ทช.  ฟว., คม., วช., 1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและ
ขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใหบริการผานทาง
 web site

T

2. การจัดทําระบบฐานขอมูล ทช. - 2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในดาน
การจัดการระบบฐานขอมูล

H

3.การประชาสัมพันธฐานขอมูล สล.(ปส.) - P

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูใน
ดานการจัดการระบบฐานขอมูล

ทช. -

กร
ะบ

วน
งา
นท

ี่ตอ
งจ
ัดท

ําเ
พิ่ม

เติ
ม 

(ต
อ)

(จ
าก

แบ
บฟ

อร
ม 

1.
1 
ชุด

ที่ 
2)

3.การพัฒนาฐานขอมูล
ผูประกอบการ/ชุมชน 
ที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี

3. จัดใหมีการเผยแพรฐานขอมูลทางสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน website 
แผนพับ โปสเตอร

2. การตีพิมพและ
เผยแพรผลงานใน
ประเทศและนานาชาติ
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กิจกรรมปจจุบัน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ:

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง

เปนการ

เปลี่ยน 

แปลงดาน*

กระบวนงาน

1.การสํารวจและรวบรวมขอมูล จํานวน
 และศักยภาพของสถาบัน/หนวยงาน
ในทองถิ่น

ทช. สถาบัน/
หนวยงานใน
ทองถิ่น

1. สํารวจและรวบรวมขอมูล จํานวน 
และศักยภาพของสถาบัน/หนวยงานใน
ทองถิ่น

P

2.การประสานงานเพื่อสรางความ
รวมมือในการถายทอดเทคโนโลยี
รวมกับสถาบัน/หนวยงานในทองถิ่น
ทั่วทุกภูมิภาค

ทช. สถาบัน/
หนวยงานใน
ทองถิ่น

2. ประสานงานเพื่อสรางความรวมมือ
ในการถายทอดเทคโนโลยีรวมกับ
สถาบัน/หนวยงานในทองถิ่นทั่วทุก
ภูมิภาค

P

3.การกําหนดหลักเกณฑ/วิธีการใน
การจัดทําขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) ระหวางสถาบัน/หนวยงานที่
เปนเครือขาย

ทช. สถาบัน/
หนวยงานใน
ทองถิ่น

3. กําหนดหลักเกณฑ/วิธีการในการ
จัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
ระหวางสถาบัน/หนวยงานที่เปน
เครือขาย

P

4.การจัดทํากิจกรรมรวมกันกับ
สถาบัน/หนวยงานที่เปนเครือขาย

ทช. สถาบัน/
หนวยงานใน
ทองถิ่น

4. จัดกิจกรรมรวมกันกับเครือขาย เชน 
การถายทอดเทคโนโลยีตามความ
ตองการของชุมชน

p

5.การพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการประสานความ
รวมมือและการถายทอดเทคโนโลยี 
โดยจัดการฝกอบรม (training for the 
trainer)

ทช. สถาบัน/
หนวยงานใน
ทองถิ่น

5. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใน
การประสานความรวมมือและการ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดการ
ฝกอบรม (training for the trainer)

H

6.การจัดทําฐานขอมูลเครือขาย ทช. - 6. จัดทําฐานขอมูลเครือขาย T

หมายเหตุ: * ระบุดาน  ดานขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)

กร
ะบ

วน
งา
นท

ี่ตอ
งจ
ัดท

ําเ
พิ่ม

เติ
ม 

(ต
อ)

(จ
าก

แบ
บฟ

อร
ม 

1.
1 
ชุด

ที่ 
2) 4. การสรางเครือขาย

ความรวมมือในการ
ถายทอดเทคโนโลยี
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3.1.3 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร  :    1. การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

ชื่อกลยุทธ  :            1.1  เพิ่มศักยภาพและขยายผลการใหบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ

1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 ศึกษาและคนควาวิจัย

(ผอ.ระดับ 8)

 1. วิสัยทัศน  ความสามารถในการ

กําหนดทิศทางไม

ชัดเจนและเพื่อใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง

ของยุคโลกาภิวัฒน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนความรูและสราง

วิสัยทัศนในการกําหนด

ทิศทางใหชัดเจน

 เปนผูนําองคกรที่มี

ความสามารถ

 

 2. สภาวะผูนํา มีทักษะไมเพียงพอ

ตอการเปนผูนํา

จัดใหเขารับการ ฝกอบรมตาม

 Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู และทักษะที่

เกี่ยวของกับการเปนผูนํา

ใหกับบุคลากรได

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

  3. ศักยภาพเพื่อนํา

การปรับเปลี่ยน 

(Change 

Leadership-LEAD)

 ไมไดรับการอบรมที่

เพียงพอ

จัดใหเขารับการ ฝกอบรมตาม

 Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  เพื่อใหมีความสามารถในการ

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

 บุคลากรในตําแหนงไดรับ

การอบรมมีความสามารถ

ในการเปนผูนําในการ

ปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน

ตอองคกร

แบบฟอรมที่ 4 การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา

-โครงการเคมี 

-โครงการฟสิกสและ

วิศวกรรม

-โครงการวิทยาศาสตร

ชีวภาพ

-สํานักเทคโนโลยีชุมชน 

(กลุมงานเซรามิก)

-สํานักงานเลขานุการกรม

 (ฝายสารบรรณ,ฝาย

การเงิน)
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 

 4. ความรูในการ

บริหาร จัดการ

ไมไดรับการอบรม ที่

เพียงพอ

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู ที่เกี่ยวของกับ

การ บริหารจัดการ หรือ

เทคนิคการบริหารจัดการ

สมัยใหมใหกับบุคลากรได

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

5. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 

 ศึกษาและคนควาวิจัย

(ระดับ 8 ว)

 2. สภาวะผูนํา มีทักษะไมเพียงพอ

ตอการเปนผูนํา

จัดใหเขารับการ ฝกอบรมตาม

 Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู และทักษะที่

เกี่ยวของกับการเปนผูนํา

ใหกับบุคลากรได

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

2. การมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ใหมีความมุงมั่นใน

การปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพเกิน

มาตรฐาน

ปรับ/สรางวัฒนธรรมภายใน

องคกร

สล.(จท.)  12 เดือน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูง

 และสามารถสรางสรรค

พัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายที่ยากและทาทายดี

 บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดนหรือ

ใหเกินมาตรฐาน
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3. ความรูระบบ

มาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ

บุคลากรมีความรู

พื้นฐานแตตองพัฒนา

เสริมเพื่อยกระดับ

ทักษะใหสูงขึ้น

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

คม.  ฟว.  วช.  ทช. 

(วพซ.)

 6 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนความรูที่

เกี่ยวของกับมาตรฐาน

คุณภาพหองปฏิบัติการ ใหกับ

บุคลากร

บุคลากรไดเรียนรูและ

สามารถนํามาพัฒนา

คุณภาพหองปฏิบัติการให

เปนที่เชื่อถือมากขึ้น

 4. การใหคําปรึกษา

แนะนํา

บุคลากรขาดทักษะ

ในการถายทอดองค

ความรูอยางมี

ประสิทธิภาพ

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน เปนแนวทางที่สามารถพัฒนา

ทักษะในการถายทอดองค

ความรูได

บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

5. ความรูในการ

บริหารจัดการ

ไมไดรับการอบรม ที่

เพียงพอ

  จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู ที่เกี่ยวของกับ

การ บริหารจัดการ หรือ

เทคนิคการบริหารจัดการ

สมัยใหมใหกับบุคลากรได

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

6. การสืบเสาะหา

ขอมูล

 การสืบคนขอมูลยัง

ไมเปนระบบและ

ตอเนื่อง

 บริหารองคความรู (KM) คม.  ฟว.  วช.  ทช. 

(วพซ.)

 6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรไดเรียนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ

7. การทํางานเชิงรุก  ขาดแนวคิดในการ

ดําเนินงานเชิงรุก

  จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

 สามารถคาดการณ

ลวงหนาและวางแผน

จัดการกับสิ่งที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นได

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4 กลยุทธที่ 1.1-วิเคราะห 54



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

8. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 

 ศึกษาและคนควาวิจัย

(ระดับ 6 - 7)

 1. การคิดวิเคราะห  บุคลากรไมสามารถ

วิเคราะหประเด็น

ปญหาหรือ

สถานะการณที่เกิดขึ้น

ได

 บริหารองคความรู (KM) คม.  ฟว.  วช.  

ทช. (วพซ.) 

สล.(จท.)

 6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรสามารถเชื่อมโยง

เหตุปจจัยที่ซับซอนได

เพิ่มขึ้น

2. ความรูระบบ

มาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ

บุคลากรมีความรู

พื้นฐานแตตองพัฒนา

เสริมเพื่อยกระดับ

ทักษะใหสูงขึ้น

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

คม.  ฟว.  วช.  

ทช. (วพซ.) 

สล.(สบ. กง.)

 6 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนความรูที่

เกี่ยวของกับมาตรฐาน

คุณภาพหองปฏิบัติการ ใหกับ

บุคลากร

บุคลากรไดเรียนรูและ

สามารถนํามาพัฒนา

คุณภาพหองปฏิบัติการให

เปนที่เชื่อถือมากขึ้น

3. การใหคําปรึกษา

แนะนํา

บุคลากรขาดทักษะ

ในการถายทอดองค

ความรูอยางมี

ประสิทธิภาพ

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน เปนแนวทางที่สามารถพัฒนา

ทักษะในการถายทอดองค

ความรูได

บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4 กลยุทธที่ 1.1-วิเคราะห 55



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 4. การสืบเสาะขอมูล  การสืบคนขอมูลยัง

ไมเปนระบบและ

ตอเนื่อง

 บริหารองคความรู (KM) คม.  ฟว.  วช.  ทช. 

(วพซ.)

 6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรไดเรียนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ

5. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 ศึกษาและคนควาวิจัย

(ระดับ 3-5)

 1. ความมั่นใจใน

ตนเอง

 ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติงานยังไม

เพียงพอ

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

คม.  ฟว.  วช.  ทช. 

(วพซ.)

 6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

2. การมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ใหมีความมุงมั่นใน

การปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพเกิน

มาตรฐาน

ปรับ/สรางวัฒนธรรมภายใน

องคกร

สล. (จท.)  12 เดือน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูง

 และสามารถสรางสรรค

พัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายที่ยากและทาทายดี

 บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดนหรือ

ใหเกินมาตรฐาน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4 กลยุทธที่ 1.1-วิเคราะห 56



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3. ความรูระบบ

มาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ

บุคลากรมีความรู

พื้นฐานแตตองพัฒนา

เสริมเพื่อยกระดับ

ทักษะใหสูงขึ้น

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

คม.  ฟว.  วช. 

 ทช. (วพซ.) 

สล.(สบ. กง.)

 6 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนความรูที่

เกี่ยวของกับมาตรฐาน

คุณภาพหองปฏิบัติการ ใหกับ

บุคลากร

บุคลากรไดเรียนรูและสาร

มารถนํามาพัฒนาคุณภาพ

หองปฏิบัติการใหเปนที่

เชื่อถือมากขึ้น

 4. การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ

 ระเบียบปฏิบัติมีการ

เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลงตาม

สถานะการณืปจจุบัน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนความรูในสาย

อาชีพ

บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 5. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานบริการทาง

เทคนิคเฉพาะดาน 

(ระดับ 6-7)

 1. ความมั่นใจใน

ตนเอง

 ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติงานยังไม

เพียงพอ

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

 หนวยงานที่สังกัด  6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4 กลยุทธที่ 1.1-วิเคราะห 57



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

2. การใหคําปรึกษา

แนะนํา

บุคลากรขาดทักษะ

ในการถายทอดองค

ความรูอยางมี

ประสิทธิภาพ

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน เปนแนวทางที่สามารถพัฒนา

ทักษะในการถายทอดองค

ความรูได

บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานบริการทาง

เทคนิคเฉพาะดาน 

(ระดับ 4-5)

 1. ความมั่นใจใน

ตนเอง

 ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติงานยังไม

เพียงพอ

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

 หนวยงานที่สังกัด  6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

 2. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 กลุมงานบริการทาง

เทคนิคเฉพาะดาน 

(ระดับ 1-3)

 1. ความมั่นใจใน

ตนเอง

 ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติงานยังไม

เพียงพอ

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

 หนวยงานที่สังกัด  6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

 2. ความถูกตองของ

งาน

 ขาดความรูและ

ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

 หนวยงานที่สังกัด  4 เดือน  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตองครบถวนและลด

ขอบกพรองในการปฏิบัติงาน

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

 3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานธุรการ 

(ระดับ 6-7)

 1 ความยืดหยุน

ผอนปรน

 ขาดการยืดหยุนใน

การปฏิบัติงาน

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  8 เดือน  ชวยเพิ่มพูนเทคนิคในการ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนและ

สถานการณไดเพิ่มมากขึ้น

 บุคลากรสามารถนําเทคนิค

ไปใชในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

 2. ความมั่นใจใน

ตนเอง

 ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติงานยังไม

เพียงพอ

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

 หนวยงานที่สังกัด  6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานธุรการ 

(ระดับ 4-5)

 1. ความถูกตองของ

งาน

 ขาดความรูและ

ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

 หนวยงานที่สังกัด  4 เดือน  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตองครบถวนและลด

ขอบกพรองในการปฏิบัติงาน

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

 2. ความเขาใจผูอื่น  ตองประสานงานกับ

บุคคลอื่น ๆ

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

สล.(จท.)  4 เดือน  เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสาร

กับผูอื่นไดถูกตองและชัดเจน

 บุคลากรไดรับการพัฒนา

ใหมีทักาะในการสื่อสาร

เพิ่มขึ้น

3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 กลุมงานธุรการ 

(ระดับ 1-3)

 1. ความมั่นใจใน

ตนเอง

 ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติงานยังไม

เพียงพอ

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

 หนวยงานที่สังกัด  6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

 2. ความเขาใจผูอื่น  ตองประสานงานกับ

บุคคลอื่น ๆ

 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On The Job Training)

สล.(จท.)  4 เดือน  เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสาร

กับผูอื่นไดถูกตองและชัดเจน

 บุคลากรไดรับการพัฒนา

ใหมีทักษะในการสื่อสาร

เพิ่มขึ้น

 3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานการเงิน

 (ระดับ 8)

 1. การคิดวิเคราะห  บุคลากรไมสามารถ

วิเคราะหประเด็น

ปญหาหรือ

สถานะการณที่เกิดขึ้น

ได

 บริหารองคความรู (KM) สล.(กง.)  6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรสามารถเชื่อมโยง

เหตุปจจัยที่ซับซอนได

เพิ่มขึ้น
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

2. การใหคําปรึกษา

แนะนํา

บุคลากรขาดทักษะ

ในการถายทอดองค

ความรูอยางมี

ประสิทธิภาพ

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน เปนแนวทางที่สามารถพัฒนา

ทักษะในการถายทอดองค

ความรูได

บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานการเงิน 

(ระดับ 6- 7)

 1. การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ

 ระเบียบปฏิบัติมีการ

เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลงตาม

สถานะการณปจจุบัน

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนความรูในสาย

อาชีพ

บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 2. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 กลุมงานการเงิน 

(ระดับ4-5)

 1. ความรูเกี่ยวกับ

กฎระเบียบของ

กระทรวงการคลัง

มีความรูขั้นพื้นฐานที่

ตองพัฒนาเสริมการ

ทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ

การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน  

(On The Job Training)

สล.(จท.)  6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 สามารถใชกฎระเบียบได

อยางถูกตองเหมาะสม

2. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานการเงิน

 (ระดับ1-3)

 1. ความรวมแรงรวม

ใจ

 ตองประสานงานกับ

หนวยงานอื่นใหไดมา

ซึ่งขอมูลที่ถูกตอง

  การพัฒนาการทํางานเปนทีม สล.(กง.)  4 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใน

งานที่ปฏิบัติเพื่อสราง

สัมพันธภาพกับผูรวมงานใน

ทีมใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ

 บุคลากรมีการทํางานใน

ลักษณะเปนทีมงานมากขึ้น

2. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม Competency

 ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได
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ชื่อประเด็นยุทธศาสตร  :    1. การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

ชื่อกลยุทธ  :            1.2 เรงรัดการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และถายทอดไปใชประโยชน

1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 ศึกษาและคนควาวิจัย

 (ผอ.ระดับ 9)

 (ผอ.ระดับ 8)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ใหมีความมุงมั่นใน

การปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพเกิน

มาตรฐาน

ปรับ/สรางวัฒนธรรมภายใน

องคกร

สล.(จท.)  12 เดือน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถสรางสรรคพัฒนา

ผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่

ยากและทาทาย

 บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดนหรือ

ใหเกินมาตรฐาน

2.การมองภาพองค

รวม

พัฒนาความในเชิง

สังเคราะห

 จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู ที่เกี่ยวของกับ

การ คิดในเชิงสังเคราะห

ใหกับบุคลากรได

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสารมรถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

3.ความเขาใจองคกร

และระบบราชการ

 ขาดความเขาใจและ

สามารถประยุกตใช

ความสัมพันธ

เชื่อมโยงภายในและ

ภายนอกองคกร

การปรับ/สรางวัฒนธรรม

ภายในองคกร

สล.(จท.)  12 เดือน เพื่อใหบุคลากรมีความพรอม

ที่จะรับสิ่งใหมหรือการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ตลอดจนสามารถชักจูงโนม

นาวผูใตบังคับบัญชาใหไปใน

ทิศทางเดียวกัน

 บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดน

แบบฟอรมที่ 4 การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา

-สํานักเทคโนโลยีชุมชน

-โครงการฟสิกสและ

วิศวกรรม

-โครงการเคมี  

-โครงการวิทยาศาสตร

ชีวภาพ

-สํานักงานเลขานุการ

กรม (ฝายประชาสัมพันธ)
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

4.การวางกลยุทธ

ภาครัฐ

 ไมไดรับการอบรมที่

เพียงพอ

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู ที่เกี่ยวของกับ

การวางกลยุทธภาครัฐใหกับ

บุคลากรได

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 5. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 ศึกษาและคนควาวิจัย

(ระดับ 8 ว)

1.การสืบเสาะหา

ขอมูล

 การสืบคนขอมูลยัง

ไมเปนระบบและ

ตอเนื่อง

 บริหารองคความรู (KM) ทช.  ฟว.  6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรไดเรียนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ

2. การสรางสรรคสิ่ง

ใหม/นวัตกรรม

พัฒนาทักษะและ

มุมมองในการนํา

ผลงานวิจัยไปใชใน

เชิงพาณิชย

 บริหารองคความรู (KM) ทช.  ฟว.  12 เดือน เปนแนวทางที่สามารถบริหาร

องคความรูโดยไมตองใช

งบประมาณมากในการ

ดําเนินงาน

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสารมรถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 65



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3.ความรู/ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

และ/หรือที่เกี่ยวของ

กับสาขาที่ทําการวิจัย

มีความรูพื้นฐานแต

ตองการพัฒนาใหทัน

เทคโนโลยีใหม ๆ

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

ทช.  ฟว.  12 เดือน เพื่อเพิ่มพูนความรู

ประสบการณที่เกี่ยวของกับ

สาขาท ทําการวิจัยใหกับ

บุคลากร

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

4.การเรียนรูและการ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง

ใหบุคลากรไดมีโอกาส

เรียนรูอยาง

กวางขวางและ

ตอเนื่องพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลง

การปรับ/สรางวัฒนธรรม

ภายในองคกร

ทช. 12 เดือน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถสรางสรรคพัฒนา

ผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่

ยากและทาทาย

 บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดนหรือ

ใหเกินมาตรฐาน

5. การถายทอดองค

ความรู

บุคลากรมีทักษะไม

เพียงพอในการ

ถายทอดองคความรู

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ/การ

เรียนรูจากการปฏิบัติงาน

ทช. 12 เดือน เพื่อเพิ่มพูนความรู/

ประสบการณในการถายทอด

เทคโนโลยี

บุคลากรไดเรียนรูและมี

ความพรอมในการถายทอด

เทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

6. การเรียนรูเทคนิค

เฉพาะของการเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อ

เผยแพร

ใหบุคลากรไดมีโอกาส

เรียนรูอยาง

กวางขวางในการ

เขียนผลงานวิจัยเพื่อ

เผยแพรและชองทาง

นําไปสูการตีพิมพ

ผลงานวิจัย

 การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ/การ

เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญมือ

อาชีพในการเขียนผลงานวิจัย

ทช. 12 เดือน เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญมือ

อาชีพ จะชวยเพิ่มศักยภาพ

ใหบุคลากรดานการวิจัย ใหมี

ความสามารถในการเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรได

อยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อใหสามารถศึกษา

เทคนิคและวิธีการเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 66



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

7. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 

 ศึกษาและคนควาวิจัย

(ระดับ 6 - 7)

 1. การคิดวิเคราะห  บุคลากรไมสามารถ

วิเคราะหประเด็น

ปญหาหรือ

สถานะการณที่เกิดขึ้น

ได

 บริหารองคความรู (KM) สล.(จท.)

ทช.  ฟว.

 6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรสามารถเชื่อมโยง

เหตุปจจัยที่ซับซอนได

เพิ่มขึ้น

2. การสืบเสาะขอมูล  การสืบคนขอมูลยัง

ไมเปนระบบและ

ตอเนื่อง

 บริหารองคความรู (KM) ทช.  ฟว.  6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรไดเรียนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ

3.ความรู/ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

และ/หรือที่เกี่ยวของ

กับสาขาที่ทําการวิจัย

มีความรูพื้นฐานแต

ตองการพัฒนาใหทัน

เทคโนโลยีใหม ๆ

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

ทช.  ฟว.

สล.(จท.)

 12 เดือน เพื่อเพิ่มพูนความรู

ประสบการณที่เกี่ยวของกับ

สาขาที่ทําการวิจัยใหกับ

บุคลากร

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน

และสารมรถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 67



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

4.การเรียนรูและการ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง

ใหบุคลากรไดมีโอกาส

เรียนรูอยาง

กวางขวางและ

ตอเนื่องพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลง

การปรับ/สรางวัฒนธรรม

ภายในองคกร

ทข. 12 เดือน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถสรางสรรคพัฒนา

ผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่

ยากและทาทาย

 บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดนหรือ

ใหเกินมาตรฐาน

5. การถายทอดองค

ความรู

บุคลากรมีทักษะไม

เพียงพอในการ

ถายทอดองคความรู

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ/การ

เรียนรูจากการปฏิบัติงาน

ทช. 12 เดือน เพื่อเพิ่มพูนความรู/

ประสบการณในการถายทอด

เทคโนโลยี

บุคลากรไดเรียนรูและมี

ความพรอมในการถายทอด

เทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

6. การเรียนรูเทคนิค

เฉพาะของการเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อ

เผยแพร

ใหบุคลากรไดมีโอกาส

เรียนรูอยาง

กวางขวางในการ

เขียนผลงานวิจัยเพื่อ

เผยแพรและชองทาง

นําไปสูการตีพิมพ

ผลงานวิจัย

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ/การ

เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญมือ

อาชีพในการเขียนผลงานวิจัย

ทช. 12 เดือน เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญมือ

อาชีพ จะชวยเพิ่มศักยภาพ

ใหบุคลากรดานการวิจัยมี

ความสามารถในการเขียน

งานวิจัยเพื่อเผยแพรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

เพื่อใหสามารถศึกษา

เทคนิคและวิธีการเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร

 7. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 68



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 ศึกษาและคนควาวิจัย

(ระดับ 3-5)

 1. ความรวมแรงรวม

ใจ

 ตองประสานงานให

ไดมาซึ่งขอมูลที่

ถูกตองกับหนวยงาน

อื่น

  การพัฒนาการทํางานเปน

ทีม

สล.(กง.)  4 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใน

งานที่ปฏิบัติเพื่อสราง

สัมพันธภาพกับผูรวมงานใน

ทีม ทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ

 บุคลากรมีการทํางานใน

ลักษณะเปนทีมงานมากขึ้น

2.การเรียนรูและการ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง

ใหบุคลากรไดมีโอกาส

เรียนรูอยาง

กวางขวางและ

ตอเนื่องพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลง

การปรับ/สรางวัฒนธรรม

ภายในองคกร

ทช. 12 เดือน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถสรางสรรคพัฒนา

ผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่

ยากและทาทาย

 บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดนหรือ

ใหเกินมาตรฐาน

3. การถายทอดองค

ความรู

บุคลากรมีทักษะไม

เพียงพอในการ

ถายทอดองคความรู

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ/การ

เรียนรูจากการปฏิบัติงาน

ทช. 12 เดือน เพื่อเพิ่มพูนความรู/

ประสบการณในการถายทอด

เทคโนโลยี

บุคลากรไดเรียนรูและมี

ความพรอมในการถายทอด

เทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 4. ความรู

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานบริการทาง

เทคนิคเฉพาะดาน 

(ระดับ 6-7)

 1. ความมั่นใจใน

ตนเอง

 ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติงานยังไม

เพียงพอ

 การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (On The Job 

Training)

 หนวยงานที่สังกัด  6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 2. การคิดวิเคราะห  บุคลากรไมสามารถ

วิเคราะหประเด็น

ปญหาหรือ

สถานการณที่เกิดขึ้น

ได

 บริหารองคความรู (KM) สล.(จท.)

ทช.  ฟว.

 6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรสามารถเชื่อมโยง

เหตุปจจัยที่ซับซอนได

เพิ่มขึ้น

 3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานบริการทาง

เทคนิคพาะดาน 

(ระดับ 4-5)

 1. การคิดวิเคราะห  บุคลากรไมสามารถ

วิเคราะหประเด็น

ปญหาหรือ

สถานการณที่เกิดขึ้น

ได

 บริหารองคความรู สล.(จท.)

ทช.  ฟว.

 6 เดือน  เทคนิคตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว

 บุคลากรสามารถเชื่อมโยง

เหตุปจจัยที่ซับซอนได

เพิ่มขึ้น

2. ความรู

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 70



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 กลุมงานบริการทาง

เทคนิคพาะดาน

 (ระดับ 1-3)

 1. ความรู

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานธุรการ 

(ระดับ 6-7)

 1 ความยืดหยุน

ผอนปรน

 ขาดการยืดหยุนใน

การปฏิบัติงาน

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  8 เดือน  ชวยเพิ่มพูนเทคนิคในการ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนและ

สถานการณไดเพิ่มมากขึ้น

 บุคลากรสามารถนําเทคนิค

ไปใชในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

 2. ความมั่นใจใน

ตนเอง

 ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติ ยังไมเพียงพอ

 การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (On The Job 

Training)

 หนวยงานที่สังกัด  6 เดือน  เพิ่มพูนความรูและ 

ประสบการณตามภารกิจของ

ตนเอง

 บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สท.(ทส.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 71



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 กลุมงานธุรการ 

(ระดับ 4-5)

1. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานธุรการ 

(ระดับ 1-3)

1. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

 กลุมงานเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

(ระดับ 8)

 1. การทํางานเชิงรุก  ขาดแนวคิดในการ

ดําเนินงานเชิงรุก

  จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

 สามารถคาดการณ

ลวงหนาและวางแผน

จัดการกับสิ่งที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นได

2.ศิลปการสื่อสารจูงใจ บุคลากรมีทักษะไม

เพียงพอในการ

สื่อสารและจูงใจอยาง

มีประสิทธิภาพ

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ

ในการสื่อสารและจูงใจอยางมี

ประสิทธิภาพ

บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

สื่อสารและจูงใจ

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 72



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

กลุมงานเผยแพร

ประชาสัมพันธ  

(ระดับ 6- 7)

 1. การทํางานเชิงรุก  ขาดแนวคิดในการ

ดําเนินงานเชิงรุก

  จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน  เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและเพิ่มประ

สิทธภาพ

 สามารถคาดการณ

ลวงหนาและวางแผน

จัดการกับสิ่งที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นได

2.ศิลปการสื่อสารจูงใจ บุคลากรมีทักษะไม

เพียงพอในการ

สื่อสารและจูงใจอยาง

มีประสิทธิภาพ

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  6 เดือน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ

ในการสื่อสารและจูงใจอยางมี

ประสิทธิภาพ

บุคลากรไดเรียนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

สื่อสารและจูงใจ

 3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สท.(ทส.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551-ฟอรม 4-กลยุทธที่ 1.2-วิจัย+ถายทอด 73



1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยุทธ

1.3 Competeny ที่ 

ตองการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่

ตองการพัฒนา 

competency

1.5 แนวทางการพัฒนา

องคกร

(ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)

1.6 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ

1.7 ระยะเวลา

ที่ใชในการ

ดําเนินการ

1.8 เหตุผล การเลือกแนว

ทางการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 กลุมงานเผยแพร

ประชาสัมพันธ

(ระดับ4-5)

 1. ความรวมแรงรวม

ใจ

 ตองประสานงานให

ไดมาซึ่งขอมูลที่

ถูกตองกับหนวยงาน

อื่น

  การพัฒนาการทํางานเปน

ทีม

สล.(กง.)  4 เดือน  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใน

งานที่ปฏิบัติเพื่อสราง

สัมพันธภาพกับผูรวมงานใน

ทีม ทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ

 บุคลากรมีการทํางานใน

ลักษณะเปนทีมงานมากขึ้น

 2. ความเขาใจผูอื่น  ตองประสานงานกับ

บุคคลอื่น ๆ

 การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (On The Job 

Training)

สล.(จท.)  4 เดือน  เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสาร

กับผูอื่นไดถูกตองและชัดเจน

 บุคลากรไดรับการพัฒนา

ใหมีทักษะในการสื่อสาร

เพิ่มขึ้น

3. ความรู

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 บุคลากรไมไดรับการ

ฝกอบรมที่เพียงพอ

และตรงกับความ

ตองการใชงาน

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ

สล.(จท.)  12 เดือน  การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

 บุคลากรไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได
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3.2  ขอมูลจากการจดัทําขอเสนอการเปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 
 
3.2.1.  การปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. (2548 – 2551) โดยไดปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร 
และกลยุทธ จากที่เคยเสนอไวเดิม ดังนี้ 

 

ที่เสนอไวเดมิ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548 – 2551) 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

1.1 เพิ่มศักยภาพและขยายผลการใหบริการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทยีบ 

1.1 เพิ่มศักยภาพและขยายผลการใหบริการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทยีบ 

1.2 เรงวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและ
ภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มมูลคาและพัฒนาคุณภาพ
สินคา 

1. พัฒนาการบริการการ
วิเคราะหทดสอบ สอบ
เทียบ และสงเสริมการวิจัย
พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี 

 
1.3 เรงรัดการถายทอดองคความรูและ

ผลงานวิจัยไปประยุกตใช 

1. การบริการทางเทคนิค
และการวิจัยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี 1.2 เรงรัดการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู

และภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และถายทอดไปใชประโยชน  

2.1 เรงรัดการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการ   

2.1 พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2.พัฒนาและรับรอง
ความสามารถ
หองปฏิบัติการ 2.2 พัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการ 

2. พัฒนากําลังคนและการ
ใหบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2.2 พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตรและการใหบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.1 พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3.1 เรงรัดการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 3.พัฒนากําลังคนและการ
ใหบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3.2 พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตรและการ
ใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานการรับประกนั
คุณ ภาพหองปฏิบัติการ 3.2  พัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการ 

  4.1 ปรับปรุงกฎหมาย 
  

4. การพัฒนาระบบและ
เสริมสรางขดี
ความสามารถการ
ดําเนินงานขององคกร 

4.2 เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรและ
องคกร 
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3.2.2. ขอมูลในแบบฟอรมที่  4.2  และ แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 2  
 

ตามที่กรมวิทยาศาสตรบริการไดปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป นั้น จึงใครปรับปรุงขอมูลในแบบฟอรม 4.2 และ 1.1 
ชุด 2 ที่เคยเสนอในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เพื่อนําไปวิเคราะหฯ ตอไป  ดังนี้ 

แบบฟอรมที่ 4.2 : แบบฟอรมการสรปุรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรงุ 
แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 2 : แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการในปจจุบัน  

 
ที่เสนอไวเดมิ ปรับปรุงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

กลยุทธ กระบวนงาน กลยุทธ กระบวนงาน 
แบบฟอรมที่ 4.2 : แบบฟอรมที่ 4.2 : 
1. การบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 1. การบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
2. การสรางศักยภาพเพื่อการบริการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ 

2. การสรางศักยภาพเพื่อการบริการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ 

แบบฟอรมที่ 1.1 ชดุที ่2 : แบบฟอรมที่ 1.1 ชดุที ่2 : 
1. การสรางเครือขายหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ 

1. การสรางเครือขายหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ 

2. การจัดทําฐานขอมูลการใหบริการ 2. การจัดทําฐานขอมูลการใหบริการ 

1.1 เพิ่มศักยภาพและ
ขยายผลการ
ใหบริการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ 

3. การจัดทําฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร 

1.1 เพิ่มศักยภาพและ
ขยายผลการ
ใหบริการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ 

3. การจัดทําฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร 
แบบฟอรมที่ 4.2 : แบบฟอรมที่ 4.2 : 
1.การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในสถาน
ประกอบการ 

1. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในสถาน
ประกอบการ 

แบบฟอรมที่ 1.1 ชดุที ่2 : 2. การถายทอดเทคโนโลยีสูผูประกอบการ/ชุมชน 
1. การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย 3. การประชาสัมพันธเทคโนโลยีที่พรอมถายทอด 

1.2 เรงวิจัยและพัฒนา
เพื่อสรางองค
ความรูและภูมิ
ปญญาทาง ว & ท 
รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
มูลคาและพัฒนา
คุณภาพสินคา 

2. การตีพิมพและเผยแพรผลงานในประเทศและ
นานาชาติ แบบฟอรมที่ 1.1 ชดุที ่2 : 

แบบฟอรมที่ 4.2 : 1. การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย 
1. การถายทอดเทคโนโลยีสูผูประกอบการ/ชุมชน 
2. การประชาสัมพันธเทคโนโลยีที่พรอมถายทอด 

2. การตีพิมพและเผยแพรผลงานในประเทศและ
นานาชาติ 

แบบฟอรมที่ 1.1 ชดุที ่2 : 3. การพัฒนาฐานขอมูลผูประกอบการ/ชุมชนที่ไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยี 1. การพัฒนาฐานขอมูลผูประกอบการ/ชุมชนที่ไดรับ

การถายทอดเทคโนโลยี 

1.3 เรงรัดการถายทอด
องคความรูและ
ผลงานวิจัยไป
ประยุกตใช 

2. การสรางเครือขายถายทอดเทคโนโลยี 

1.2 เรงรัดการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสรางองค
ความรูและภูมิ
ปญญาทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ
ถายทอดไปใช
ประโยชน  

4. การสรางเครือขายถายทอดเทคโนโลยี 
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3.2.3 อักษรยอในหนวยงานของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
 

อักษรยอของหนวยงานในกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

 
ชื่อหนวยงาน อักษรยอ 

สํานักเทคโนโลยีชุมชน 
  กลุมวิจยัและพัฒนาเซรามิก 

ทช. 
วพซ. 

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
  กลุมบรหิารจัดการทดสอบความชํานาญ 

บร. 
กทช. 

โครงการเคมี คม. 
โครงการฟสิกสและวิศวกรรม ฟว. 
โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ วช. 
สํานักงานเลขานุการกรม 
  ฝายสารบรรณ 
  ฝายการคลัง 
  ฝายแผนงาน 
  ฝายการเจาหนาที่ 
  ฝายประชาสัมพันธ 

สล. 
สบ. 
ฝค. 
ผง. 
จท. 
ปส. 
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