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  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดทําแผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดการปฏิบัติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 

  แผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  มุ่งเน้นตามภารกิจในแต่ละด้านที่
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ  ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กําหนดตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ กรอบงบประมาณ  และการติดตามประเมินผลไว้ เพ่ือให้สามารถ
นําแผนสู่การปฏิบัติได้ 
 

  การจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้เกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังจากผู้บริหารและบุคลากร
ในกรมวิทยาศาสตร์บริการในการระดมความคิด/ข้อคิดเห็น ในการกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการดําเนินงานของ
หน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันในกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความสําคัญและที่มา 
 
 การวางแผนกลยุทธ์เป็นส่วนแรกของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็น
ศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินงาน ๓ ส่วนที่เก่ียวข้องกัน คือ (๑) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
(๒) การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ (๓) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
(Strategic Control and Evaluation)  ซึ่งการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่มุ่งเน้นการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์กรให้ชัดเจนและมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ันความสําเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐจะขึ้นอยู่กับการวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีพลวัต และสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อภารกิจเร่งด่วนและ/หรือภารกิจที่สําคัญ รวมท้ังสามารถเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์
มาสู่ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรมและงบประมาณได้ 
 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้นําไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานภาครัฐทั้งด้านการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และการจัดทําระบบงบประมาณ  โดย
ได้นําเคร่ืองมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool : PART) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างแผนของหน่วยงานกับความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรมและงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ  รวมทั้งการประเมินผลเพ่ือการปรับแผนที่รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting - SPBB) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการของไทยในปัจจุบัน ทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ประเด็นข้างต้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงาน สังกัดกระทระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีภารกิจ 
เก่ียวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการดําเนินการ  กํากับดูแล  ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างย่ังยืน  จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สําหรับใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ดําเนินงาน  เพ่ือให้การดําเนินงานมีระบบ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนํา
การบริการที่มีคุณภาพไปสู่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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๑.๒  วัตถุประสงค ์
 
 เพ่ือจัดทําและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต และผลลัพธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติราชการของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
๑.๓  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ๑)  แผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถนําไปใช้ในการกําหนดกรอบและทิศทางการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
 ๒)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติตามกรอบงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 ๓)  ผลลัพธ์ ผลผลิต โครงการ และกิจกรรม มีเป้าหมายและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 ๔)  ผู้บริหารและบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบกรอบและทิศทางการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันและอนาคตที่สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพขององค์กร 
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บทท่ี ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยการทบทวนผล
การดําเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลแนวโน้ม สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะมีผลกระทบต่อ วศ. ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การตรวจสอบและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
๒.๑.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป 
๒.๑.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก โดยผู้บริหารและบุคลากรของ วศ. 

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
๒.๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จของ วศ. 
๒.๒.๒ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๒.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยผู้บริหารและบุคลากรของ วศ. 

๒.๓ การวิเคราะห์ SWOT Matrix 
๒.๔ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการของ วศ. 
๒.๕ การเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ วศ. กับแผนปฏิบัติราชการ วท. รวมท้ังนโยบายและ 

แผนที่เก่ียวข้อง 
 
๒.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

๒.๑.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป 
วศ. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป   ที่มีผลกระทบต่อภารกิจ เช่น ด้านการเมือง 

และกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี รายละเอียดตามทฤษฎี PEST 
Analysis ดังน้ี 
 ๑)  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal Component) 
      วศ. มีบทบาทและภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับนโยบาย แผน และกฎหมายหลัก
ต่าง ๆ  ดังน้ี 
                ๑.๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  
                    หมวด ๕ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐั   
                    ส่วนที่ ๙ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรพัย์สนิทางปัญญาและพลังงาน  

มาตราท่ี ๘๖ : รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรพัย์สินทางปัญญา  
และพลังงาน 
(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ  โดยจัดให้

มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี จัดทํางบประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและให้มี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมท้ัง 
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้
หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต 
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(2) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ซึ่งได้จาก
ธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ   
 

หมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
ส่วนที่ ๖ สิทธแิละเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
มาตรา ๔๓ : บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขัน

โดยเสรีอย่างเป็นธรรมการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันการผูกขาดหรือขจัด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖  และ พ.ร.บ. การ
ส่งออกไปนอกและนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 
หมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
ส่วนที่ ๑๐  สทิธิในข้อมูลขา่วสารและการร้องเรียน  
มาตรา ๖๑ : สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็น

ความจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพ่ือ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคให้มีองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทําหน้าที่ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐใน
การตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งน้ีให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

๑. เพ่ิมศักยภาพความสามารถห้องปฏิบัติการให้เช่ียวชาญเฉพาะทางรวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของประเทศ เพ่ือรองรับกฎระเบียบทางการค้าและการเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี 
๒๕๕๘ 

๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยกํากับดูแล (Regulator)ในการควบคุมคุณภาพสินค้าทั้งการ
ส่งออกและนําเข้าให้เป็นไปตามกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
๓. การให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ 

และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและในอาเซียน      โดยได้รับการ
ลงนามยอมรับร่วมกับองค์การในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ (APLAC & 
ILAC) ว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  กํากับดูแลและขึ้นทะเบียนด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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หมวดที่ ๕ : แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ   
ส่วนที ่๗  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
มาตรา ๘๓  : รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
                ข้อ (๕) กํากับให้ผู้ประกอบการกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  
        ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค 
                ข้อ (๖) ดําเนินการให้กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยาย 
        โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษบกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ 
        พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ            
 

หมวดที่ ๕ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ   
ส่วนที่ ๗  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
มาตรา ๘๔  : รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

    (๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ 
         ระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง            

    (๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
         ในทางเศรษฐกิจ 
                        

หมวดที่ ๕ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ   
ส่วนที่ ๘  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๘๕  : รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

          สิ่งแวดล้อม 
   (๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่าง 

          เป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบํารุงรักษา และ 
          ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

            
              ๑.๒)  นโยบายรัฐบาล (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าว
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งยุทธศาสตร์ของ วศ. มี
ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ดังน้ี  

นโยบายข้อ ๑ : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
- ประเด็นนโยบายที่ ๑.๔  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยาย 

เขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการนํ้าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบนํ้าด้วย
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ไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งนํ้าขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้า
และการผลิตส่งเสริมการใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งนํ้าในระดับไร่นา
และชุมชนอย่างทั่วถึง 
            - ประเด็นนโยบายที่  ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
การสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

๑.๑๓.๑  สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอัน
ทรงคุณค่า เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาเป็น
ช่างฝีมือด้านศิลปะที่มีความสามารถสูงและสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศ 

๑.๑๓.๒  บริหารจัดการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการ
สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับ
องค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การ
เข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยว
หลักที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออก 

นโยบายข้อ ๓ :  ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 
- ประเด็นนโยบายที่ ๓.๒.๒  ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้ 

และการจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร
คุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว นํ้าตาล มันสําปะหลัง และอ่ืน ๆ จะทําให้เป้าหมาย
การเป็นครัวที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วย่ิงขึ้น 

- ประเด็นนโยบายที่ ๓.๒.๓  ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและ 
พลังงานทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศรวมท้ังสร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศ
โดยถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ 

- ประเด็นนโยบายที่ ๓.๒.๔ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาด 
ของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความชํานาญ และ
ความคิดสร้างสรรค์  ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอ่ืน ๆ 

นโยบายข้อ ๓ :  ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน และ 
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

- ประเด็นนโยบายที่ ๓.๔.๒  ขยายการให้บริการนํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ 
ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ และสร้างการเข้าถึงบริการนํ้าสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

นโยบายข้อ ๖ :  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
- ประเด็นนโยบายที่ ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 

โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับ
นานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้นทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่าน
ทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 

- ประเด็นนโยบายที่ ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อ 
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ความต้องการของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐ 
กิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่พัฒนาสายงานการวิจัยเพ่ือให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพ่ือรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน 

- ประเด็นนโยบายที่ ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่ง
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมต้ังแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ประเด็นนโยบายที่ ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัด 
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆในประเทศ รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความซ้ําซ้อนและทวีศักยภาพ จัดทําแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้
ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรต้ังแต่การวิจัยพ้ืนฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่า
ในระดับสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 
              ๑.๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
     วศ. มีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของแผนฯ ๑๑ ดังน้ี 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

๑) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคน 
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตรค์วามเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน   

มุ่งรักษาป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทาประโยชน์ใน
พ้ืนที่ดังกล่าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการ 
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน  
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ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธ์ุพืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 

๓) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ 
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้
ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิต
สินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๔) การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง 
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานท่ีมีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมี
ต้นทุนต่าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๕) การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพฒันาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทํา
การเกษตรด้วยระบบเกษตรย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เก้ือกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๖) การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ 
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
ใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเน่ืองกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานต้ังแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  
๑) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต
และยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและย่ังยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิตตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เช่ือมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

๑) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน กาหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและ
บริการนาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือใน 
 
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนส่งเสริม
ให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
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๒) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 
ขยะและนํ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือลดความ
เสี่ยงอันตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบ
การจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๓) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดัน
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ๑ .๔)  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑              
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
       นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กําหนดให้ประเทศไทยใน
ระยะแผนฯ มุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว (Green Innovation) เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” 
ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ 
ประชากรศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนนวัตกรรม ซึ่ง วศ. มีภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ดังน้ี 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถ่ินด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- กลยุทธ์ที่ ๑.๑  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพและ 
                  สุขภาวะของประชาชน 

- กลยุทธ์ที่ ๑.๒  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสังคม 
                   ฐานความรู้ 

- กลยุทธ์ที่ ๑.๓  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริม 
                  ขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร 
ผลิตและบริการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- กลยุทธ์ที่ ๒.๑  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถใน 
                   การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา 

- กลยุทธ์ที่ ๒.๒  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
                   สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา  

- กลยุทธ์ที่ ๒.๓  การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการ 
                   กีดกันทางการค้า 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- กลยุทธ์ที่ ๓.๑  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา 
                   แบบจําลองพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- กลยุทธ์ที่ ๓.๒  การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
                   และนวัตกรรม เพ่ือการปรับตัว (Adaptation) 

- กลยุทธ์ที่ ๓.๓  การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
                   และนวัตกรรม เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) 

- กลยุทธ์ที่ ๓.๔  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการบริหารจัดการ 
                   ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- กลยุทธ์ที่ ๔.๑  การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
                   เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

- กลยุทธ์ที่ ๔.๒  การยกระดับความสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาชีพ  
                   ทักษะ องค์ความรู้กําลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- กลยุทธ์ที่ ๔.๓  การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
                   และนวัตกรรมให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการ 
                   พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอ้ือ
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- กลยุทธ์ที่ ๕.๑  การส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือ การเงิน การคลังในการพัฒนางาน 
                 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- กลยุทธ์ที่ ๕.๒  การพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- กลยุทธ์ที่ ๕.๓  การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

                และนวัตกรรม  
- กลยุทธ์ที่ ๕.๔  การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อ 

                 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
- กลยุทธ์ที่ ๕.๕  การบริหารจัดการการดําเนินงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

                 และนวัตกรรม  
 

 ๑.๕)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มี
เป้าหมายมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการดําเนินการ โดยต้องคํานึงถึงประเด็นสําคัญ ๗ ประการ คือ 

๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
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๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
๖) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๗) ความต้องการการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

 

  นอกจากน้ียังต้องยึดถือในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑๐ ประการ ได้แก่ 
๑) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๒) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
๓) การตอบสนอง (Responsiveness) 
๔) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 
๕) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 
๖) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
๗) ความเสมอภาค (Equity) 
๘) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  
       (Participation/Consensus Oriented) 
๙) การกระจายอํานาจ (Decentralization)  
๑๐) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic)  
 

  จากพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว วศ.  จึงได้นําแนวคิดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปใช้ในประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
 

     ๑.๖) นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคมีการสนับสนุนเศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การปรับปรุงคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการค้าเสรี ขยายตลาดส่งออกใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง FTA  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนทางการค้า
ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน  เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาลกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการทํางานให้เป็นไปตามสถานการณ์ของโลกในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือสร้างความพร้อมสําหรับอุตสาหกรรมที่จะผลิตสินค้าให้เป็นยอมรับใน
ตลาดสากล โดยท้ังกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและ
คุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ต้องได้รับการรับรอง  หน่วยงานจะผลักดันด้านการค้าและการส่งออกของประเทศ 
เน่ืองจากในกระบวนการตรวจวิเคราะห์จําเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงทันสมัย และการลงทุนสูง
เพ่ือรองรับมาตรการการกีดกันทางการค้าโลกที่ประเทศไทยประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ 

      ๑.๗) ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะแวดวงของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  สิ่งที่สําคัญประการหน่ึงคงหนีไม่พ้น
การเกาะติดสถานการณ์แนวนโยบาย ตลอดจนแนวทางการผลักดันงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า และทิศทาง  การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาค
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การผลิต พัฒนาเศรษฐกิจประเทศท่ีเช่ือมโยงไปถึงการพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้การ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ   
 จากสถานะขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลงจากอันดับที่ ๒๗ เป็นอันดับที่ ๓๐ ใน
ปี ค.ศ. ๒๐๑๒  ซึ่งมีที่มาจาก IMD World Competitiveness Yearbook ๒๐๑๒   ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้อยกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย  สังคมมีความเหลื่อมล้ํามีความแตกต่าง
ระหว่างรายได้ของกลุ่มคนรวยและกลุ่มคนรายได้น้อยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  ในปีแรกการดําเนินงานของรัฐบาล 
เน้นที่การแก้ปัญหา ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม การประกาศนโยบายเร่งด่วนมุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
ขยายโอกาส     การเร่งสร้างความเช่ือมั่น การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ลดความขัดแย้ง มุ่งหวังให้คนไทยทุก
คนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล   
 ในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลต่อเน่ืองจากน้ีเน้นสร้างเศรษฐกิจและสังคมท่ีเข้มแข็ง โดยการ
ดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๖ ข้อ เป้าหมายเพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ลดความเหลื่อมล้ําสู่การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน  ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะ
ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศเพ่ือก้าวไปสู่สังคมในอนาคตที่มั่นคง ย่ังยืน และสมดุล  ภายใต้การวางยุทธศาสตร์
ระยะยาวของประเทศ เริ่มทําทันทีในปี ๒๕๕๖ และจัดงบประมาณให้ในปี ๒๕๕๗ เพ่ือปรับสมดุลของประเทศ  
และการจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ประเทศ มุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
การผลิต ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ  ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนงานการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ภายใต้ประเด็นการวิจัยและพัฒนาของยุทธศาสตร์ประเทศ (Country  Strategy) 
 เพ่ือบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปผสมผสานกับงานด้านเศรษฐกิจ
ทั้งหมดใน ลักษณะ Project based  โดยในหน่ึงแผนงานจะต้องมีทุกกระทรวง  ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อน ต้ังแต่กระบวนการต้นนํ้า กลางน้ํา จนถึงปลายนํ้า คือต้ังแต่วัตถุดิบ/
ออกแบบ ผลิต/แปรรูป และส่งให้ถึงตลาดให้ได้เห็นมูลค่าเพ่ิม (value chain) ตามแนวทาง ๕ กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย 
  ๑). วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงาน จะเก่ียวข้องกับคนจํานวนมาก เช่น เทคโนโลยีการเกษตร การผลิต
พันธ์ุพืช การเพาะปลูก เป็นต้น โดยจะมีแผนงาน เช่น แผนงานข้าว แผนงานยาง แผนงานข้าวโพด และ
แผนงานปาล์ม เป็นต้น   
 ๒). วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ จะเน้นที่การสร้างรายได้หรือเพ่ิมมูลค่า เช่น แผนงานเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วยเทคโนโลยีซอฟแวร์ และสารสนเทศดิจิตอล แผนงานยกระดับ
อุตสาหกรรมไทยเพ่ือรองรับการผลิตช้ินส่วนรถไฟและระบบราง  
 ๓). วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างชีวิต เก่ียวกับสุขภาพของคน เพ่ือตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคต เช่น 
แผนงานนวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับคนไทย แผนงานนวัตกรรมการผลิต
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย  
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 ๔). วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างอนาคต คือการพัฒนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เช่น แผนงาน
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศเพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
ความมั่นคง และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น อาทิ แผนงานความหลากหลายทางชีวภาพ : การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ แผนงานขยายการผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร   
 ๕). วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้  คือ แผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม
ช้ันสูง โดยจะรวมกับการดําเนินตามนโยบาย Talent Mobility และการใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีโครงการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และนโยบายการใช้ประโยชน์ 
Regional Science Parks เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
 การผลักดันการบูรณาการแผนงานทั้งหมดจะเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ที่ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้าง มูลค่าเพ่ิม  การพัฒนาคุณภาพสินค้า  การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานระดับสากล  นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความพร้อมของไทยเข้าสู่อาเซียน
และเวทีโลกในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เริ่มต้ังแต่การเพ่ิมขีดความสามารถในระดับ SMEs หรือ 
OTOP มุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล้า สู่การเจริญเติบโตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน  
 
 ๑.๘)  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระราชฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ บัญญัติให้
คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาที่รัฐบาลต้องการ 
มุ่งไปสู่ โดยจัดเป็นแผน ๔ ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ  
รวมท้ังใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปีของคณะรัฐมนตรี โดยมีหลักการและสาระสําคัญ
ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ซึ่งต้ังอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ดังนั้น ทุกหน่วยราชการต้องนําประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท
เก่ียวข้องกับนโยบายข้อ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งนโยบายข้อ ๑ 
นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมดําเนินการในปีแรก ในส่วนของประเด็นนโยบายที่ ๑.๔ ส่งเสริมให้การมีการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน และประเด็นนโยบายที่ ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
 
 ๑.๙)  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)  
  วิสัยทัศน์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ได้กําหนด
ไว้ ดังน้ี 
  “เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างย่ังยืน” 
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  จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาไว้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ๖ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง 
ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ 
๑.การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากําลังคนด้าน วทน. 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

๑. กําลังคนทางด้าน วทน. ได้รับการเสริมสร้างขีดความ 
สามารถโดยการศึกษา/อบรม สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมหรือการ
ปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ 

 ๒. ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนา
และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนอย่างเพียงพอก่อให้เกิดขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึนและมีความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่มเพาะและ
พัฒนากําลังคนท้ังวัยก่อนทํางานและวัยทํางาน  

๒.  การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก หลักสูตร การเรียน 
    การสอนและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการทางด้าน ว และ ท 
    เพ่ือให้เป็นสังคมฐานความรู้ด้าน ว และ ท 
 

๓. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมท้ังเด็ก และเยาวชน ผู้
ปฏิบัติการทางด้าน ว และ ท มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทัศนคติท่ีดีต่อ วทน. และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได้ 

๓.  การเร่งรัดการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพ่ือ 
     สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิตและสร้างฐานความรู้ 
     ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ 

๔.  การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนําไปเผยแพร่ 
     และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต  เกษตร บริการและ 
     ภาคสังคม/ชุมชน 

 ๕.  ผู้ประกอบการ และชุมชนได้นําเทคโนโลยีผลงานวิจัย 
     ไปเพิ่มผลิตภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง 
     ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
    และระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้ง 
    พัฒนานโยบายการบริหารจัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
    และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทาง 
    การค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๖.  ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์พ้ืนฐานในการยก 
     ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน 
     รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ 
     สนับสนุน และการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอ 
     และมีธรรมาภิบาล 

 ๗. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากอุทยาน 
     วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับความสามารถทาง 
     เทคโนโลยีและทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ 
     บริการให้ได้มาตรฐานและมีศกัยภาพในการแข่งขัน 

๕. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและ 
    ภูมิสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการ 
    บริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    และภัยธรรมชาติ 

๘.  ภาคการผลิต บริการและชุมชนได้นําเทคโนโลยีอวกาศ 
     และภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
     สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการกับธรรมชาติ 
     อย่างมีประสิทธิผล 

๖. การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในประชาคม 
    อาเซียนด้าน วทน. 
 

๙.  ภาคเศรษฐกิจ และสังคมใช้ประโยชน์จาก วทน.  
     เพ่ือรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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๒) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component)  
๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

      แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตใน 
รูปแบบใหม่ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก โดยการการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู้ประกอบการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้มีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย 

 (๑)  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญ 
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างย่ังยืน เพ่ือให้ภาคการเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพี
ยง ขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพ ทั้งในระดับครัวเรือน 
ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่าง
มั่นคง 

 (๒)  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัยที่สนับสนุนและ
เอ้ืออํานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

 (๓)  การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ 
ความสําคัญกับการเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง 
ๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ย่ังยืนและยึดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อม
ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
 

        ๒.๒ การเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมือง ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีผล 
ต่อความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาผูกโยงกับภาวะการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจโลก และในขณะที่ความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่างชาติมีพ้ืนฐานอยู่บนความเช่ือที่ว่า สังคมไทย
และคนไทยจะสามารถหาข้อสรุปที่นําไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้ในที่สุดอย่างไรก็ดี ความขัดแย้งดังกล่าว
ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อการวางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตระยะยาว และทําให้สูญเสียโอกาสในการเดินหน้าเพ่ือ
พัฒนาประเทศในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียงเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖ ซึ่งตํ่ากว่าศักยภาพที่ควร
จะเป็น และส่งผลต่อความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาที่เป็นพ้ืนฐานของคนส่วนใหญ่ในประเทศคือ ความยากจน
และความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ 
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๒.๓ รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดยต้องเร่งฟ้ืนฟู
สัมพันธภาพและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน รวมถึงการจัดต้ังคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เพ่ือเป็นหน่วยงานในการ
กําหนดนโยบาย ในส่วนแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อันดับแรกต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องอาเซียนแก่ประชาชน รวมถึงเร่งพัฒนาแรงงานทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสินค้า บริการ เพ่ือ
แข่งขันในด้านคุรภาพและประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังต้องมีการปรับ กฎ ระเบียบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การลงทุนแก่ภาคเอกชนและประชาชน  

 ในเร่ืองของเงินทุน ฐานการผลิต และแรงงาน ต้องมีการปรับตัวเชิงรุก ซึ่งในภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการ ถือว่าเป็นภาคส่วนที่สําคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยภาครัฐเป็นหัวใจ
สําคัญที่จะช่วยให้ภาคเอกชนอยู่รอด และมีความเจริญเติบโต แต่ปัจจุบัน ภาคบริการถูกเพิกเฉย เน่ืองจากขาด
การส่งคนไปปฎิบัติที่แท้จริง ทําให้ไม่มีประสบการณ์ (Experience) ไม่มีความรู้ (Know how) และไม่มีปัญญา 
สิ่งที่ท้าทายคือทําอย่างไรให้คนมีปัญญา โดยเฉพาะภาคบริการให้มีขีดความสามารถมากขึ้น แทนการจ้างบริษัท
ต่างประเทศมาดําเนินการ  

 ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งหัวใจ
ของการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสําคัญ เพราะ
ปัจจัยในการพํมนาประเทศ คือ ทุนมนุษย์  ประเทศจะต้องปฏิรูปการศึกษา โดยควรมุ่งเน้นในการวิเคราะห์สัง
เคาระห์ให้มากขึ้น คือ การคิดอย่างสร้งสรรค์ (Creative Thinking)  

 ๒.๔ ยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ควรให้ความสําคัญกับ AEC โดยเน้นในเรื่อง การ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ทําให้สามารถดึงดูดผู้มีความรู้และเรื่องการขยายตัวภาคบริการให้มากขึ้น  

 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลควรมีเป้าหมายดังน้ี 

๑) รัฐต้องเข้าไปครอบคลุมการแข่งขันทางการค้าให้ชัดเจน หนักแน่นขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเสรี 

๒) มิติด้านผู้บริโภค ต้องมีคุณภาพ มาตรฐานที่ดี บริการดี กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
สําคัญรัฐต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้เพ่ิมขึ้น 

๓) รัฐบาลต้องกําหนดนโยบายเก่ียวกับการเข้าร่วมอาเซียนอย่างชัดเจน 
๔) ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน  

 
๒.๕ วิกฤติการณ์ของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตพลังงานและความ 

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้ประเทศต่าง ๆ เกิดความสูญเสียหรือชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง ในช่วงปลายปี ๒๕๕๔ มหาอุทกภัยได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจนทรุดลงมากกว่าที่คาดการณ์ 
โดยจากการแถลงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) พบว่า ปัญหาน้ําท่วมรุนแรงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 
๒๕๕๔ ส่งผลกระทบอย่างหนัก ทําให้เศรษฐกิจในไตรมาส ๔/๒๕๕๔ หดตัวร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อน 
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๒.๖ ปัญหาการกีดกันทางการค้าต่างประเทศที่ประเทศไทยประสบอยู่ ในปัจจุบันคือการ 
ขยายการส่งออก ทั้งในรูปมูลค่าและปริมาณสินค้า ประเภทสินค้าและตลาดลูกค้า ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาที่
เกิดจากสาเหตุทั้งภายนอกและภายในประเทศ ปัญหาที่เกิดจากภายในประเทศบางประการเป็นสิ่งที่สามารถแก้ 
ไขได้เช่น ปัญหาด้านการผลิตสินค้า ปัญหาทางด้านการตลาด หรือการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ส่วนปัญหาที่เกิดจากสาเหตุภายนอกประเทศน้ัน ได้แก่การท่ีประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายประสบ
ปัญหาทางด้านการค้าระหว่างประเทศต่างก็พยายามหามาตรการป้องกันตนเองจากภัยทางเศรษฐกิจ และมีการ
นําลัทธิกีดกันทางการค้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งลัทธิกีดกันทางการค้าน้ีปรากฏออกมาในสองลักษณะคือ การ
สร้างอุปสรรคทางด้านภาษีอากร (Tariff Barriers: TBs) และอุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff 
Barriers: NTBs) แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนมาก การใช้อุปสรรคทางภาษีศุลกากรได้ผล
น้อยมาก ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายจึงหันมาใช้การกีดกันทางการค้าโดยใช้อุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรมาก
ขึ้น ได้แก่ 

 (๑)  การควบคุมการนําเข้า (Import Restriction)  
         โดยปกติมาตรการควบคุมการนําเข้าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อประเทศน้ัน ๆ  ขาดดุลทางการ 

ชําระเงินเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศมีการใช้ มาตรการน้ีอย่างแพร่หลาย เน่ืองจาก
ข้อตกลงเก่ียวกับสินค้าหลายประเภทมีการระบุไว้ในลักษณะว่า หากการนําเข้าก่อให้เกิดการทําลายตลาด หรือ
ก่อให้เกิดการว่างงานภายในประเทศผู้นําเขาแล้วประเทศนั้นย่อมมีสิทธิควบคุมการนําเข้าได้ปัจจุบันการใช้
ระบบโควต้า (Quotas)  จึงใช้แก่สินค้าหลายประเภทโดยหลายประเทศ โดยอาจกําหนดในรูประยะเวลาการ
นําเข้า การใช้ใบอนุญาตนําเข้า หรือการทุ่มตลาด หรือให้เงินอุดหนุน รวมถึงการกีดกันด้านสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อม และด้านแรงงาน 

 (๒)  การควบคุมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary  
measures: SPS) เป็นมาตรการภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศนํามาใช้บังคับควบคุมการนําเขาสินค้ามากที่สุด 

 (๓)  การควบคุมการนําเข้าสินค้าและบริการ ในระบบ ISO 9000, ISO 14000  
        ISO 18000 และ ISO 22000 
 (๔)  การควบคุมการนําเข้าด้วยมาตรการปกป้อง (safeguard) 
   

        ๒.๗  การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพในแข่งขันทางการค้า    การ 
ส่งออก ของ อาหาร อาหารสัตว์และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ สินค้าเกษตร สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  ที่มีมูลค่าหลายหมื่น 
ล้านบาทต่อปี  ผลการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทําให้ผลการทดสอบป็นที่ยอมรับ ช่วยลดการกดราคา
และการส่งกลับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ  
 
๓)  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Component) 
 ๓.๑)  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเน่ือง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชากร
สูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศสําคัญ ๆ ของโลก มี
ผลกระทบในการเคลื่อนย้ายกําลังคนข้ามประเทศ ทําให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้าง
การผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ทําให้การพัฒนาคนมุ่ง
สร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนกําลังแรงงานที่ขาด
แคลน ขณะเดียวกันประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทําให้งบประมาณสําหรับ
การลงทุนพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ลดลง 
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 สําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมของประเทศไทยซึ่งก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย
แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และประสิทธิภาพ
แรงงานตํ่า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ของประชากร
และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเส่ือมถอยด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและการเพ่ิมขึ้นของการพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยในภาพรวมยังคง
ต่ืนตัวทางการเมืองและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 
 ๓.๒)  การแพร่ขยายข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนมากข้ึน เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคสําหรับ
ประเทศไทย โดยด้านหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านอาหาร
สุขภาพ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังประเทศคู่ค้าใหม่ ๆ แต่ในอีกด้านหน่ึง การแพร่ขยายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดนก็อาจจะเป็นภัยคุกคามในปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
 ๓.๓)  ในยุคที่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่
สังคมไทยบางส่วนกลับต้องเผชิญกับความงมงาย ล้าหลังกับความเช่ือและไสยศาสตร์ เน่ืองจากยังขาดความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทําให้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยขาดฐานการสนับสนุนจากสังคมไทย นอกจากน้ียังพบว่าแม้แต่
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนก็ยังมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทและความสําคัญของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมท้ังบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่อนข้างน้อย  
                 ๓.๔)  นโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคณุภาพชีวิต ส่งเสริมการคุ้มครองผูบ้ริโภคไม่ให้ถกู 
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งใหส้ังคม 
โดยการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือสร้างความเป็นธรรม 

       ๓.๕) วทน. ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้ง 
การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 
๔)  ด้านเทคโนโลยี (Technological Component) 
 ๔.๑)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
ตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากย่ิงขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทํางานของสมองและจิตใจ ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการ
พัฒนา เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อ
และมีผลิตภาพตํ่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนใน
สังคมจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเหลื่อมล้ําการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเน่ือง 
 ๔.๒)  แนวโน้มของเทคโนโลยีอุบัติใหม่จะทําให้มีการพัฒนาแบบ “แตกย่อย” (diverge) และมา
ผสมผสานกัน (converge) เป็นหลายสาขาวิชา เช่น นาโนเทคโนโลยี นาโนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสีเขียว
แบบผสมผสาน เซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์เช้ือเพลิง เป็นต้น 



20 
 

 ๔.๓) วทน. นํามาใช้ในการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการผลิตและบริการ เป็นการ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ให้กับ
อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และชุมชน 
 
      ๒.๑.๒  วศ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่านิยมหลัก วิสันทัศน์ร่วม รากฐานแห่งพลังขับเคลื่อน 
                 องค์กร เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความร่วมมือ ร่วมใจกัน ทํางานเป็นทีมโดยนํา 
                 ค่านิยมหลัก และวิสัยทัศน์ ร่วมกันสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนองค์กร ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด 
                 ความผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งเพ่ือตนเองและเพ่ือองค์กร และได้แนวทาง 
                 ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วศ. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมช้ัน ๖ อาคาร 
                 สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
      ๒.๑.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยผู้บริหารและบุคลากรของ วศ. . 
  วศ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น ในการจัดทํากรอบกลยุทธ์สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ซึ่งในที่ประชุมฯ ผู้บริหารและ
บุคลากรของ วศ. ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส และข้อจํากัด) ดังน้ี 
 
  โอกาส (Opportunity : O) 

๑) สินค้าไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพในเวทีการค้าโลก ซึ่งต้องการห้องปฏิบัติการกลาง
ในการทดสอบ 

๒) ระบบการผลิตสินค้าต่างๆ ในประเทศ เช่น สินค้าทางการเกษตร อาหาร เครื่องสําอาง ยา  
ต้องการห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเพ่ือทดสอบคุณภาพสินค้า 

๓) ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให้เกิดการค้าเสรี 
และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งทําให้ประเทศต่างๆ มีการนํามาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้  
โดยสินค้าต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล  รวมทั้งการรับรองความสามารถบุคลากร  

๔) รัฐบาลมีนโยบายให้ท้องถิ่น/ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ทําให้งานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการผลิต/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมีส่วนช่วยสร้างงานในรูปของการผลิตผลิตภัณฑ์ 

๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ กําหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๖) การแข่งขันการค้าที่รุนแรงในเวทีการค้าโลก และมาตรการกีดก้ันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ทําให้
สินค้าส่งออกต้องได้รับการทดสอบคุณภาพ หรือการตัดสินทางวิทยาศาสตร์ เป็นผลให้ความ
ต้องการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นและห้องปฏิบัติการของประเทศอีกมากที่ต้อง
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๗) ภาวะการแข่งขันของภาคการผลิตทําให้ผู้ประกอบการหันมาพ่ึงพาเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต 

๘) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการกระจายอํานาจให้ส่วนราชการสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรได้มากขึ้น 
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๙) นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เร่งให้พัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชน
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

๑๐) หน่วยงานรัฐสามารถจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ง่าย 
๑๑)  มีโอกาส/ช่องทางประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
๑๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการมาตรฐาน

แห่งชาติครั้งที่ ๒-๑/๒๕๕๓ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ “เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 
๓๐ แห่ง พรบ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการดําเนินการรับรองห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ
ชํานาญ รับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง” ซึ่งที่ประชุมมีมติกําหนดเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เท่าน้ันในการให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จึง
เป็นโอกาสดีในการขยายขอบข่ายการรับรองด้านน้ีโดยไม่มีคู่แข่งขันภายในประเทศ  

๑๓) หน่วยงานต้ังอยู่ใจกลางเมือง สะดวกในการเดินทาง  
 
 ข้อจํากัด (Threat : T) 

๑) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทําให้เกิดคู่แข่งทางด้านการให้บริการที่สามารถ 
เคลื่อนย้ายอย่างเสรี 

๒) การจํากัดอัตรากําลังของข้าราชการมีผลกระทบต่อการทํางาน 
๓) หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สํานักงาน ก.พ. 

ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  เพ่ือให้ส่วนราชการนําไปปฏิบัติ
บางส่วนยังไม่ชัดเจน 

๔) ความไม่เสถียรทางการเมือง มีผลกระทบต่อการบริหารเชิงนโยบายของรัฐบาล ทําให้การ
วางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดความล่าช้า 
นโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องขาดความต่อเน่ือง  

๕) การจัดสรรทรัพยากรสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับตํ่า ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบการสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

๖) เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวมีผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศ 
๗) คนรุ่นใหม่สนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์น้อยลง 
๘) การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนาของรัฐบาลยังให้ความสําคัญในระดับตํ่า 
๙)  ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ทําให้การลงทุน

จากต่างประเทศลดลง 
๑๐) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การกําหนด/ปรับปรุง กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑๑)  สังคมไทยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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๒.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
๒.๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จของ วศ. 

       วศ. ใช้ Mckinsey ๗ S Framework  เป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ปัจจัยหลักแห่ง 
               ความสําเร็จของ วศ. ซึ่งประกอบด้วย 

๑) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอก วศ. 

๒) โครงสร้าง (Structure) ของ วศ. ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ ของผู้บริหาร 
การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ผลผลิต และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 

๓) ระบบ (System) หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบที่ 
ต่อเน่ืองสอดคล้องประสานกันทุกระดับ  

- กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่ต่อเน่ืองสอดคล้องกันทุกระดับ 
๔) รูปแบบ (Style) หมายถึง การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของ วศ. เช่น  

การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ 
- การส่ังการจากผู้บริหารสํานักไปยังหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงาน และ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

๕) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Staff) หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่าง 
 ต่อเน่ือง 

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ในด้านการสร้างความเช่ียวชาญให้กับบุคลากร 
โดยการศึกษา ดูงาน เป็นต้น 

๖) ทักษะ (Skill) หมายถึง ความโดดเด่น ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ 
- บุคลากรมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้านแต่สามารถจัดกลุ่มความเช่ียวชาญได้ และ

บุคลากรโดยส่วนใหญ่มีทักษะการให้บริการ service mind  
๗) วัฒนธรรมองค์กร (Shared value) หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างบุคลากรภายใน วศ. 

                      -   ค่านิยมองค์การ (I am DSS)              
                           ๑. ซื่อสัตย์และมีคณุธรรม (Integrity)        
                           ๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)       
                           ๓. ใส่ใจต่องาน (Mindfulness)  
                           ๔. กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)             
                           ๕. สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)           
                           ๖. พัฒนาตนเอง (Self-development) 
 

๒.๒.๒ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (๑) การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ วศ. 
      คณะทํางานจัดทําร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ วศ. ได้กําหนดนิยามและจําแนก
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ วศ. ออกเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (Internal Stakeholder) หมายถึง กลุ่มบุคคลภายใน วศ. 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
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๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholder) หมายถึง กลุ่ม
ผู้รับบริการที่อยู่ภายนอกองค์กร  ได้แก่  

-  หน่วยงานในส ังก ัดกระทรวงว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  หน ่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
-   สถานบันทางการศึกษา 
-  น ักเรียน น ักศึกษา 
-  ผ ู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้รับบริการของ วศ./ชุมชน 

                         
 (๒)  การวิเคราะหค์วามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ วศ. 
        วศ. ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยใช้แบบสํารวจ (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการสํารวจ 
เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ วศ. เพ่ือให้บรรลุ
ภารกิจหลักของ วศ. ในการให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตณ์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งมีผลการสํารวจ ดังน้ี 
 -  ผู้ตอบแบบสํารวจ ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ วศ.  มีความเห็นว่าการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของ วศ. ควรให้ความสําคัญ/เร่งด่วนกับประเด็นภารกิจของ วศ. เรียงตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

ลําดับที่ ๑ :  ประเด็นการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ 
ลําดับที่ ๒ :  ประเด็นการวิจัยและพัฒนา 
ลําดับที่ ๓ :  ประเด็นการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
ลําดับที่ ๔ :  ประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ลําดับที่ ๕ :  ประเด็นด้านกําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลําดับที่ ๖ :  ประเด็นการดําเนินการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ 
ลําดับที่ ๗ :  ประเด็นด้านสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ดังน้ันเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ วศ. จะเรียงลําดับได้ดังน้ี 
        ลําดับที่ ๑ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการวิเคราะห์ 
                        ทดสอบ เพ่ือการรับรองคุณภาพสินค้าส่งออก และการคุ้มครองผู้บริโภค                  
        ลําดับที่ ๒ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ผลงานและบริการทางวิทยาศาสตร์และ 
                        เทคโนโลยีใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
                        ในการเพ่ิมโอกาสการแข่งขันได้   

                             ลําดับที่ ๓ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ภาคการผลิต การค้า และการบริการได้รับการ 
                                             บรกิารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
                                             ได้รับการยอมรับเป็นสากล 

ลําดับที่ ๔ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ 
                เทคโนโลยี 

    จากการสํารวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
   ทบทวนแผนกลยุทธ์ ของ วศ.  ดังน้ี 

๑. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จาํเป็นต้องมีตัวกลางที่จะเช่ือมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์  
ประเภทต่างๆ ซึ่ง วศ. จะเป็นโอกาสที่ดี 
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๒. บุคลากรยังไม่เข้าถึงปัญหาของผู้ประกอบการ   ผู้ประกอบไม่ทราบว่าท่านจะช่วยอะไรได้บ้าง 
และงบประมาณด้านเร่งพัฒนาให้เป็นสังคมบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้โดยพัฒนาความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ประชาชนนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
ยังน้อยมาก 

๓. การปรับตัวจากระบบบริหารแบบราชการมาเป็นแบบเชิงการค้ายังไม่เกิดขึ้นในระดับบุคลากร 
๔. โครงสร้างการบริการยังล้าหลัง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการ 

ความ สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ได้ 
๕. บุคลากรขาดการเรียนรู้และนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่ที่จําเป็นต่อการใช้งานด้านบริการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 
๖. การทํางานและการให้บริการยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนที่ต้องสะดวก  

กระชับ รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าถึงผู้บริโภค/ผู้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที 
๗. รัฐบาลให้ความสําคัญงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับตํ่า 
๘. รัฐบาลให้ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์ตํ่า (ไม่มีค่าวิชาชีพ) 
๙. บุคลากรของ วศ. ขาดแรงจูงใจ ขาดแรงบันดาลใจในการทาํงาน เน่ืองจากไม่มีการสร้าง 

เส้นทางอาชีพ (career path) ที่ชัดเจน 
๑๐. งานยังมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนตามกฎหมาย 
๑๑. เป้าหมายของงานไม่ชัดเจน  
๑๒. เศรษฐกิจโลกถดถอยมีผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออก 
๑๓. วศ. ควรเป็นผู้กํากับดูแล ไมต้่องมีห้องปฏิบัติการที่ วศ. เองทั้งหมด เน่ืองจากปัญหา 

บุคคลากรที่ไมส่ามารถเพ่ิมได้ และน่าจะมองภาพใหม่ เป็น วศ. ที่กํากับดูแลห้องปฏิบัติการ 
ของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือขยายธุรกิจด้านการวิเคราะห์ และ วศ. กํากับดูแล 
ดีกว่าไปทําเป็นงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

๑๔. วศ. ต้องทํางานเชิงรุก (proactive) และควรศึกษางานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เกษตร  
ที่ วศ. สามารถเข้าสนับสนุนความแข็งแกรง่ได้ ปีละก่ีเรื่อง เป็นเป้าหมาย 

๑๕. เรื่องของมาตรฐานสากล  ISO 17025 น่าจะไว้เป็นประเด็นรอง ๆ เพราะเรื่องของมาตรฐาน 
น่าจะรวมเป็นหน่ึงเดียวของการให้การรับรอง  

๑๖. ผลงานไม่ปรากฎชัดเจนที่เก่ียวกับงานของส่วนราชการอ่ืน 
 
        ๒.๒.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยผู้บริหารและบุคลากรของ วศ. . 
  วศ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น ในการจัดทํากรอบกลยุทธ์สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ซึ่งในที่ประชุมฯ ผู้บริหารและ
บุคลากรของ วศ. ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน ) ดังน้ี 
 
 จุดแข็ง (Strength : S) 

๑) เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
๒) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบครบทุกรายการตามข้อกําหนดของมาตรฐานที่เก่ียวข้องและ/

หรือความต้องการของประเทศคู่ค้า 
๓) เป็นห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบ สอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025  
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๔) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร 
๕) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก 
๖) เป็นหน่วยงานให้บริการการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17043 
๗) เป็นหน่วยงานให้การรับรองห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 และได้

ลงนามการยอมรับร่วมในระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกและระดับสากล (APLAC MRA, ILAC 
MRA) สามารถรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, หน่วยจัดกิจกรรมทดสอบ
ความชํานาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  และหน่วยผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม
มาตรฐาน ISO Guide 34 

๘) เป็นหน่วยงานให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,  ISO/IEC 
17043  และ ISO Guide 34 

๙) เป็นหน่วยงานพัฒนาทักษะบุคลากรในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐) เป็นหน่วยงานรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17024 
๑๑) เป็นหน่วยงานให้การฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (e-learning) ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
๑๒) เป็นหน่วยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างครบวงจรต้ังแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

๑๓) เป็นหน่วยงานที่มีสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๑๔) ผู้บริหารมีลักษณะการทํางานที่เป็นประชาธิปไตย มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและมีการสั่งการที่ชัดเจน 
๑๕) บุคลากรมีความสามารถและความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขาจนได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงานอ่ืน 
 จุดอ่อน (Weakness : W) 

๑) ระบบ IT เพ่ือสนับสนุนการทํางานไม่สมบูรณ์เพียงพอ(การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพ) 

๒) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ 
๓) การทํางานแบบบูรณาการและการทํางานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ  
๔) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ 
๕) ไม่มีหน่วยงานบริการในภูมิภาคเพ่ือรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
๖) ระบบประเมินความดีความชอบของบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๗) ระบบจูงใจในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถยังไม่เพียงพอ 
๘) โครงสร้างและอัตรากําลังยังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
๙) บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ 
๑๐) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานยังไม่ครบทุกกิจกรรมหลัก 
๑๑) การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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๒.๓  การวิเคราะห์ SWOT Matrix 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เทคโนโลยี และปัจจัยที่เป็นโอกาสและข้อจํากัด และสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ กลยุทธ์ 
โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะ วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
และจุดอ่อนของ วศ. คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ วศ. ได้พิจารณาประเด็น 
SWOT ที่สําคัญโดยอาศัยเทคนิค SWOT Matrix มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของ วศ. และวิเคราะห์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ โดยนําประเด็นของ SWOT ทั้ง ๔ ด้านมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ดังน้ี 
 (๑)  การวิเคราะห์เชิงรุก (SO) 
        การพิจารณากลยุทธ์เชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งขององค์กร ได้แก่ 
เพ่ิมศักยภาพความเช่ียวชาญด้านการทดสอบและสอบเทียบ และผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมีความตระหนักด้าน
คุณภาพ 
 (๒)  การวิเคราะห์เชิงพัฒนา (WO) 
                 การพิจารณากลยุทธ์เชิงพัฒนา เป็นการลบล้างจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่มี ได้แก่ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (๓)  การวิเคราะห์เชิงขยายงาน (ST) 
                 การพิจารณากลยุทธ์เชิงขยายงาน เป็นการหลีกเลี่ยงข้อจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง ได้แก่ ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการนําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
 (๔)  การวิเคราะห์เชิงปรับปรุงองค์กร (WT) 
                 การพิจารณากลยุทธ์เชิงปรับปรุงองค์กร เป็นการลบจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจํากัด ได้แก่ พัฒนา
ฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตารางที่ ๒.๑ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงรุก (SO)  
กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
๑) เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ ไ ด้รับการ

ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
๒) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบครบทุก

รายการตามข้อกําหนดของมาตรฐานที่
เก่ียวข้องและ/หรือความต้องการของ
ประเทศคู่ค้า 

๓) เป็นห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบ สอบ
เทียบที่ได้รับการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๔) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร 

๕) เป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ออก
ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
ส่งออก 

๖) เป็นหน่วยงานให้บริการการทดสอบ
คว าม ชํ าน าญ ห้อ งป ฏิ บั ติ ก า รต าม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 

๗) เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 และได้
ลงนามการยอมรับร่วมในระดับภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟิกและระดับสากล (APLAC 
MRA, ILAC MRA) สามารถรับรอง
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025, หน่วยจัดกิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043  และหน่วยผลิตวัสดุ
อ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO Guide 34 

๘) เป็นหน่วยงานให้การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025,  ISO/IEC 17043  และ ISO 
Guide 34 

๙) เป็นหน่วยงานพัฒนาทักษะบุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑) สินค้ า ไทยไ ด้รับการยอมรับในด้าน
คุณภาพในเวทีการค้าโลก ซึ่งต้องการ
ห้องปฏิบัติการกลางในการทดสอบ 

๒) ระบบการผลิตสินค้าต่างๆ ในประเทศ 
เช่น อาหาร เครื่องสําอาง ยา  ต้องการ
ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลเพ่ือทดสอบคุณภาพ
สินค้า 

๓) ใน ปี  ๒๕๕๘  ประ เทศไทยจะ เข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทํา
ให้เกิดการค้าเสรี และการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ซึ่งทําให้ประเทศต่างๆ มีการนํา
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้  โดย
สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพโดยห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล  รวมท้ังการ
รับรองความสามารถบุคลากร  

๔) รัฐบาลมีนโยบายให้ท้องถิ่น/ ชุมชน
สามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ทําให้
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
บทบาทในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการ
ผลิต/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมีส่วนช่วย
สร้างงานในรูปของการผลิตผลิตภัณฑ์ 

๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ กําหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทาง วิทยาศาสตร์ เ ทค โน โล ยี  และ
นวัตกรรม เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
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ตารางที่ ๒.๑ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงรุก (SO) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T) 
๑๐) เป็นหน่วยงานรับรองความสามารถ 

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 

๑๑) เป็นหน่วยงานให้การฝึกอบรมทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (e-learning) 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๒) เป็นหน่วยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่าง
ครบวงจรต้ังแต่กระบวนการผลิตจนถึง
การตรวจสอบและ รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
เครื่องมือที่ทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

๑๓) เป ็นหน ่วยงานที ่ม ีสารสนเทศเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๑๔) ผู้บริหารมีลักษณะการทํางานที่ เ ป็น
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม
และมีการสั่งการที่ชัดเจน 

๑๕) บุคลากรมีความสามารถและความ
เช่ียวชาญในหลากหลายสาขาจนได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน 

๖) การแข่งขันการค้าที่รุนแรงในเวทีการค้า
โลก และมาตรการกีดก้ันทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี ทําให้สินค้าส่งออกต้องได้รับ
การทดสอบคุณภาพ หรือการตัดสินทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นผลให้ความต้องการ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นและ
ห้องปฏิบัติการของประเทศอีกมากที่ต้อง
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๗) ภาวะการแข่งขันของภาคการผลิตทําให้
ผู้ประกอบการหันมาพ่ึงพาเทคโนโลยี
มากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

๘) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีการกระจายอํานาจให้ส่วน
ราชการสามารถบริหารทรัพยากรบุคคล
และองค์กรได้มากขึ้น 

๙) นโยบายรั ฐบาล ด้ าน วิทยาศาสต ร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เร่ง
ให้พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่
บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้โดยพัฒนา
ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชน
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

๑๐) หน่วยงานรัฐสามารถจัดหาเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ง่าย 

๑๑)  มี โอกาส/ ช่องทางประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

๑๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับมอบหมาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการ
มาตรฐานแห่งชาติครั้งที่ ๒-๑/๒๕๕๓ 
วั น ที่  ๓  มิ ถุ น า ย น  ๒๕๕๓  “เ ป็ น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามมาตรา ๓๐ 
แห่ง พรบ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๑๑  ใ นก า ร ดํ า เ นิ นก า ร รั บ รอ ง
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านฟิสิกส์ เคมี 
และ 
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ตารางที่ ๒.๑ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงรุก (SO) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
 วิ ทย าศาสตร์ ชี วภ าพ  รั บ รอ งผู้ จั ด

โปรแกรมการทดสอบความชํานาญ 
รับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง” ซึ่งที่ประชุมมี 
มติกําหนดเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์
บริการเท่าน้ันในการให้การรับรองผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชํานาญและ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จึงเป็นโอกาสดีในการ
ขยายขอบข่ายการรับรองด้านน้ีโดยไม่มี
คู่แข่งขันภายในประเทศ  

๑๓) หน่วยงานต้ังอยู่ใจกลางเมือง สะดวกใน
การเดินทาง  

 

จุดอ่อน (W) กลยุทธ์ :  ๑  เพ่ิมศักยภาพความเช่ียวชาญด้าน 
                 การทดสอบและสอบเทียบ  

 กลยุทธ์ :  ๒  ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมี 
                 ความตระหนักด้านคุณภาพ 

 
ตารางที่ ๒.๒ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการพัฒนา (WO)  
กลยุทธเ์ชิงพฒันา (WO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
จุดอ่อน (W) 
๑) ระบบ IT เพ่ือสนับสนุนการทํางานไม่

สมบูรณ์เพียงพอ (การบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ) 

๒) การส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลยังไม่เพียงพอ 

๓) การทํางานแบบบูรณาการและการ
ทํางานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ  

๔) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาด 
การพัฒนาธุรกิจ 

๕) ไม่มีหน่วยงานบริการในภูมิภาคเพ่ือ
ร อ ง รั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

๑) สินค้ า ไทยไ ด้รับการยอมรับในด้าน
คุณภาพในเวทีการค้าโลก ซึ่งต้องการ
ห้องปฏิบัติการกลางในการทดสอบ 

๒) ระบบการผลิตสินค้าต่างๆ ในประเทศ 
เช่น  อาหาร เครื่องสําอาง ยา  ต้องการ
ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลเพ่ือทดสอบคุณภาพ
สินค้า 

๓) ใน ปี  ๒๕๕๘  ประ เทศไทยจะ เข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทํา
ให้เกิดการค้าเสรี และการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ซึ่งทําให้ประเทศต่างๆ มีการนํา
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้  โดย 
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ตารางที่ ๒.๒ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการพัฒนา (WO)  (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงพฒันา (WO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
จุดอ่อน (W) 
๖) ระบบประเมินความดีความชอบของ

บุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๗) ระบบจูงใจในการรักษาบุคลากรที่มี

ความสามารถยังไม่เพียงพอ 
๘) โครงสร้างและอัตรากําลังยังไม่สอดคล้อง

กับภารกิจ 
๙) บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาตาม

หลักสมรรถนะ 
๑๐) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานยัง

ไม่ครบทุกกิจกรรมหลัก 
๑๑) การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 
 

สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพโดยห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล  รวมท้ังการ
รับรองความสามารถบุคลากร  

๔) รัฐบาลมีนโยบายให้ท้องถิ่น/ ชุมชน
สามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ทําให้
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
บทบาทในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการ
ผลิต/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมีส่วนช่วย
สร้างงานในรูปของการผลิตผลิตภัณฑ์ 

๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ กําหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทาง วิทยาศาสตร์ เ ทค โน โล ยี  และ
นวัตกรรม เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  

๖) การแข่งขันการค้าที่รุนแรงในเวทีการค้า
โลก และมาตรการกีดก้ันทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี ทําให้สินค้าส่งออกต้องได้รับ
การทดสอบคุณภาพ หรือการตัดสินทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นผลให้ความต้องการ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นและ
ห้องปฏิบัติการของประเทศอีกมากที่ต้อง
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๗) ภาวะการแข่งขันของภาคการผลิตทําให้
ผู้ประกอบการหันมาพ่ึงพาเทคโนโลยี
มากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

๘) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีการกระจายอํานาจให้ส่วน
ราชการสามารถบริหารทรัพยากรบุคคล
และองค์กรได้มากขึ้น 
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ตารางที่ ๒.๒ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการพัฒนา (WO)  (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงพฒันา (WO Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T) 
จุดอ่อน (W) 
 

๙) นโยบายรั ฐบาล ด้ าน วิทยาศาสต ร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เร่ง
ให้พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่
บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้โดยพัฒนา
ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชน
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

๑๐) หน่วยงานรัฐสามารถจัดหาเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ง่าย 

๑๑)  มี โอกาส/ ช่องทางประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

๑๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับมอบหมาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการ
มาตรฐานแห่งชาติครั้งที่ ๒-๑/๒๕๕๓ 
วั น ที่  ๓  มิ ถุ น า ย น  ๒๕๕๓  “เ ป็ น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามมาตรา ๓๐ 
แห่ง พรบ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๑๑  ใ นก า ร ดํ า เ นิ นก า ร รั บ รอ ง
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านฟิสิกส์ เคมี 
และ 
วิ ทย าศาสตร์ ชี วภ าพ  รั บ รอ งผู้ จั ด
โปรแกรมการทดสอบความชํานาญ 
รับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง” ซึ่งที่ประชุมมี 
มติกําหนดเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์
บริการเท่าน้ันในการให้การรับรองผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชํานาญและ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จึงเป็นโอกาสดีในการ
ขยายขอบข่ายการรับรองด้านน้ีโดยไม่มี
คู่แข่งขันภายในประเทศ 

๑๓) หน่วยงานต้ังอยู่ใจกลางเมือง สะดวกใน 
      การเดินทาง 

 

 กลยุทธ์ :   สร้างเครือข่ายความร่วมกับสถานศึกษาและ 
              หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 



32 
 

ตารางที่ ๒.๓ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงขยายงาน (ST)  
กลยุทธเ์ชิงขยายงาน (ST Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T) 
๑) เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ ไ ด้รับการ

ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
๒) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบครบทุก

รายการตามข้อกําหนดของมาตรฐานที่
เก่ียวข้องและ/หรือความต้องการของ
ประเทศคู่ค้า 

๓) เป็นห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบ สอบ
เทียบที่ได้รับการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๔) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร 

๕) เป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ออก
ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
ส่งออก 

๖) เป็นหน่วยงานให้บริการการทดสอบ
คว าม ชํ าน าญ ห้อ งป ฏิ บั ติ ก า รต าม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 

๗) เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 และได้
ลงนามการยอมรับร่วมในระดับภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟิกและระดับสากล (APLAC 
MRA, ILAC MRA) สามารถรับรอง
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025, หน่วยจัดกิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043  และหน่วยผลิตวัสดุ
อ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO Guide 34 

๘) เป็นหน่วยงานให้การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025,  ISO/IEC 17043  และ ISO 
Guide 34 

๙) เป็นหน่วยงานพัฒนาทักษะบุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๐) เ ป็นหน่วยงานรับรองความสามารถ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 

 ๑) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทําให้เกิดคู่แข่ง
ทางด้านการให้บริการที่สามารถ 
เคลื่อนย้ายอย่างเสรี 

๒) การ จํ า กัด อัตรา กํ าลั งของข้ า ราชการ มี
ผลกระทบต่อการทํางาน 

๓) หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สํานักงาน ก.พ. 
ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑  เพ่ือให้ส่วนราชการนําไปปฏิบัติ
บางส่วนยังไม่ชัดเจน 

๔) ความไม่เสถียรทางการเมือง มีผลกระทบต่อ
การบริหารเชิงนโยบายของรัฐบาล ทําให้การ
วางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดความล่าช้า 
นโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องขาดความต่อเน่ือง  

๕) การจัดสรรทรัพยากรสําหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอ ยู่ ในระดับตํ่า  ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบการ
สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต 

๖) เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวมีผลกระทบ
ต่อการลงทุนของประเทศ 

๗) คนรุ่นใหม่สนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
น้อยลง 

๘) การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนา
ของรัฐบาลยังให้ความสําคัญในระดับตํ่า 

๙)  ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการ
ป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ทําให้
การลงทุนจากต่างประเทศลดลง 

๑๐) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมีผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการ การกําหนด/ปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑๑)  สั ง คม ไทย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระ โยช น์ จ าก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
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ตารางที่ ๒.๓ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงขยายงาน (ST) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงขยายงาน (ST Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T) 
๑๑) เป็นหน่วยงานให้การฝึกอบรมทางไกล

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (e-learning) 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๒) เป็นหน่วยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่าง
ครบวงจรต้ังแต่กระบวนการผลิตจนถึง
การตรวจสอบและ รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
เครื่องมือที่ทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

๑๓) เป ็นหน ่วยงานที ่ม ีสารสนเทศเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๑๔) ผู้บริหารมีลักษณะการทํางานที่ เ ป็น
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม
และมีการสั่งการที่ชัดเจน 

๑๕) บุคลากรมีความสามารถและความ
เช่ียวชาญในหลากหลายสาขาจนได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน 

  

จุดอ่อน (W) 
 

กลยุทธ์ :  ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการนํา 
             เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

 
ตารางที่ ๒.๔ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการปรับปรุงองค์กร (WT)  
กลยุทธเ์ชิงปรบัปรุงองค์กร (WT Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  
จุดอ่อน (W)  ข้อจํากัด (T) 
๑) ระบบ IT เพ่ือสนับสนุนการทํางานไม่

สมบูรณ์เพียงพอ (การบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ) 

๒) การส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลยังไม่เพียงพอ 

๓) การทํางานแบบบูรณาการและการ
ทํางานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ  

๔) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาด 
การพัฒนาธุรกิจ 

 ๑) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทําให้เกิดคู่แข่ง
ทางด้านการให้บริการที่สามารถ 
เคลื่อนย้ายอย่างเสรี 

๒) การจํ า กัด อัตรากํ าลั งของข้ าราชการมี
ผลกระทบต่อการทํางาน 

๓) หลัก เกณฑ์ วิ ธีการและแนวทางปฏิ บั ติ
เ ก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สํานักงาน ก.พ. ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  เพ่ือให้ส่วน
ราชการนําไปปฏิบัติบางส่วนยังไม่ชัดเจน 

 



34 
 

ตารางที่ ๒.๔ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการปรับปรุงองค์กร (WT) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงปรบัปรุงองค์กร (WT Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  
จุดอ่อน (W)  ข้อจํากัด (T) 
๕) ไมม่ีหน่วยงานบริการในภูมิภาคเพ่ือรองรับ 
     ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
๖) ระบบประเมินความดีความชอบของ

บุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๗) ระบบจู ง ใจในการรักษาบุคลากรที่ มี

ความสามารถยังไม่เพียงพอ 
๘) โครงสร้างและอัตรากําลังยังไม่สอดคล้อง

กับภารกิจ 
๙) บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาตาม

หลักสมรรถนะ 
๑๐) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานยังไม่

ครบทุกกิจกรรมหลัก 
๑๑) การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 
 

 ๔) ความไม่เสถียรทางการเมือง มีผลกระทบต่อ
การบริหารเชิงนโยบายของรัฐบาล ทําให้การ
วางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดความล่าช้า 
นโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องขาดความต่อเน่ือง 

๕) การจัดสรรทรัพยากรสําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอยู่ในระดับตํ่า ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบการ
สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต 

๖) เ ศ รษฐ กิ จ โ ลกอยู่ ใ นภ า ว ะชะลอ ตั ว มี
ผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศ 

๗) คนรุ่นใหม่สนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
น้อยลง 

๘) การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย
พัฒนาของรัฐบาลยังให้ความสําคัญในระดับ
ตํ่า 

๙)  ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการ
ป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ทําให้
การลงทุนจากต่างประเทศลดลง 

๑๐) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมีผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการ การกําหนด/ปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑๑) สั ง คม ไทย ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระ โยช น์จ าก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ :   พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
             และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 
๒.๔ การกําหนดประเด็นยุทธ์ และเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธ์ และเป้าประสงค์/เป้าหมาย
การให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการของ วศ. ดังน้ี 
 
 ๒.๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ วศ. 
  วศ. ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ 
                                 ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบรกิารสังคม 
   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ๒.๔.๒ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการของ วศ. 
  วศ. ได้กําหนดเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ วศ. ดังน้ี 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ :  สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย 
                                                    สามารถสร้างความมั่นใจใหกั้บผู้บริโภค 
                                                    และสร้างรายได้แก่ประเทศ 
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๒ :  ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง 
                                                    เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                                    ของประเทศ 

 
 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๓ :  ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs 

                                                    สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๔ :  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
                                                    เทคโนโลยีมีศกัยภาพเพ่ิมขึ้น 
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๒.๕ การเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการและแผนปฏิบัติราชการ 
      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เก่ียวข้อง 
 
  แผนกลยุทธ์ ของ วศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  วท.  
      (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วท. ประเด็นยุทธศาสตร์ วศ. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
      การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอุทยาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :   
      เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 

วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและระบบสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบายการ
บริหารจัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้า
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :   
       ให้บรกิารทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
      การเร่งรัดการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิตและ 
สร้างฐานความรู้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :   
       ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและ 
การบริการสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
       การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก หลักสูตร 
การเรียนการสอนและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้เป็น
สังคมฐานความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :   
       พัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 
 ภาพรวมการเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  และ 
    แผนปฏิบัติราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)   กับนโยบายและ 
    ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แสดงดังภาพที่ ๑  
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                  ภาพที่ ๑  เป้าหมายรัฐบาล (แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ม. ๘๖ แผนกลยุทธ์ด้าน ว และ ท แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๖) 

นโยบายรัฐบาล/วาระแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ ๖ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําป ี
ข้อ ๖.๑ การพัฒนา วทน.        ข้อ ๖.๒ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนยุทธศาสตร์ วท ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๖ ของ วท. 

๑.การส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนากําลังคนดา้น 
วทน. เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 

๒.การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก 
หลักสูตร การเรียนการสอนและการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการทางด้านวและท  
เพื่อให้เป็นสังคมฐานความรู้ด้าน วและท 

๓.การเร่งรัดการวิจัย พฒันา และสร้าง
นวัตกรรม เพือ่สร้างงาน สร้างรายได้ 
พัฒนาชีวิตและสร้างฐานความรู้ในภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ 

๕.การพัฒนาและส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศและภัยธรรมชาติ 

๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อทุยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
รวมทั้งพัฒนานโยบายการบริหารจัดการด้าน วทน. เพือ่
เพิ่มผลผลิตและมลูคา่ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการ
กีดกันทางการค้าและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

วท. 

วท๑.กําลังคนทางด้าน วทน. ได้รับการ
เสริมสรา้งขีดความสามารถโดยการศึกษา 
/อบรม สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมหรือ
การปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ 

วท๓.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง 
เด็ก และเยาวชน ผู้ปฏบิัติการทาง 
ด้าน ว และ ท มคีวามรู ้ความเข้าใจ 
และทัศนคติที่ดีต่อ วทน.และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได้ 

วท๔.การวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมสามารถนําไป
เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ ใน
ภาคการผลิต เกษตร บริการ
และภาคสังคม/ชุมชน 

วท๗.ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมภิาคในการยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีและทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภณัฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน
และมีศักยภาพในการแข่งขัน

วท๖.ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์พื้นฐาน
ในการยกระดับคณุภาพผลิตภณัฑ์และการบริการให้
ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบายโครงสรา้ง
พื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพให้เพยีงพอและมีธรรมาภิบาล 

วศ ๔. กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์
/เป้าหมาย
บริการ วท. 

วศ ๓. ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs 
สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 

วศ ๒. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็งเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วศ ๑. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย 
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและ
สร้างรายได้แก่ประเทศ

 

ระดับกรม 

ระดับกระทรวง 

ระดับชาติ นโยบายและแผน วทน แห่งชาติ ๑๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
ฉบับที่๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๖.การพัฒนา
ความร่วมมือกับ
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียนด้านวทน. 

แผนกลยุทธ์ วศ. (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

วท๕.ผู้ประกอบการ และ
ชุมชนได้นําเทคโนโลยผีลงาน 
วิจัยไปเพิม่ผลิตภาพการผลิต
และคุณภาพผลิตภณัฑ์ 
รวมทั้งไปใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

วศ. 

เป้าประสงค์
/เป้าหมาย
บริการ วศ. 

๑.เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศ 
   ด้านการทดสอบ  

๒. ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต 
    และการบริการสังคม 

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๑.๑ เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ 
      สอบเทียบ 
๑.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยี

กลยุทธ์  
วศ. 

๒.๑ ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมีความ 
      ตระหนักด้านคุณภาพ 

๓.๑ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ  
      นําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

๔.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
      สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี ๓ 
ทิศทางของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยเริ่มจากประวัติความ
เป็นมาของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โครงสร้างองค์กร และอัตรากําลังของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
 
๓.๑ ประวัติหน่วยงาน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโดยเริ่มดําเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๔ - พ.ศ. ๒๔๗๔ 
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้มีการจัดต้ังหน่วยวิเคราะห์แร่ / สถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่ ในสังกัดกรมราชโลหกิจ

และภูมิวิทยา กระทรวงเกษตราธิการ และในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ งานส่วนหน่ึงของหน่วยวิเคราะห์แร่ ได้โอนไปสังกัดกรม
กระษาปณ์สิทธิการ กระทรวง พระคลังมหาสมบัติ เพ่ือควบคุมดูแลเนื้อโลหะท่ีใช้ในการทําเหรียญกษาปณ์    ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๔๔๖ งานของหน่วยวิเคราะห์แร่ทั้งหมดได้โอนจากกรมราชโลหกิจฯ ไปขึ้นกับกรมกระษาปณ์สิทธิการ กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองแยกธาตุ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ทําหน้าที่วิเคราะห์แร่ควบคู่กับการ
ควบคุมเน้ือโลหะที่ใช้ในการทําเหรียญกษาปณ์ด้วย   พ.ศ. ๒๔๖๐ กองแยกธาตุได้โอนไปขึ้นกับกรมพาณิชย์และสถิติ
พยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ   ในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้รวมเอางานวิทยาศาสตร์ที่
ทําอยู่ในที่ต่างๆ มาไว้เป็นแห่งเดียวกัน จัดต้ังเป็นศาลาแยกธาตุ (Government Laboratory) ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ศาลา
แยกธาตุได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกรม และได้ย้ายสังกัดมาอยู่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 
ซึ่งจัดต้ังขึ้นใหม่ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ศาลาแยกธาตุได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตรพาณิชย์การ โดย

โอนกองเกษตรศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในกรมตรวจกสิกรรมมารวมกับศาลาแยกธาตุ ดร.ต้ัว ลพานุกรม ได้รับการแต่งต้ังเป็น
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ท่านแรก     พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมวิทยาศาสตร์ ได้ย้ายไปสังกัดในกระทรวงเศรษฐการ  ตลอด
ระยะเวลาที่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ดํารงตําแหน่งอธิบดี ท่านได้ขยายขอบเขตและปริมาณงานของกรมฯ เพ่ิมมากขึ้น ได้มี
การสร้างเสริมตึกที่ทําการเดิมที่ถนนมหาราชจากอาคารช้ันเดียวให้เป็นสองช้ัน และสร้างตึกใหม่เพ่ิมเติมอีกหน่ึงหลังใน
บริเวณเดียวกัน ต้ังแต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกรมวิทยาศาสตร์แล้ว ได้มีความเคลื่อนไหวในทางก้าวหน้าหลายประการ 
เช่น จัดต้ังกองเภสัชกรรม สําหรับวิจัยเก่ียวกับพืชผลในประเทศเพ่ือใช้เป็นยา จัดต้ังสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เพ่ือสอน 
และฝึกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ไว้ปฏิบัติงาน ขยายงานห้องสมุดให้มีวารสารและตําราเพ่ิมขึ้น ออกหนังสือพิมพ์
วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน ออกวารสารภาษาอังกฤษช่ือว่า Siam 
Science Bulletin เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยที่ทําในประเทศไทย และเพ่ือแลกเปลี่ยนกับวารสารทางวิทยาศาสตร์ของ
ต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๔๘๕ - พ.ศ. ๒๔๙๕ 
ในปี ๒๔๘๕ ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรมใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล กรมวิทยาศาสตร์ได้โอนมา

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้จัดต้ังขึ้นใหม่ กองเภสัชกรรมและกองเกษตรศาสตร์ ซึ่งสังกัดอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์
ขณะน้ัน ได้โอนไปสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิราช 
ตามลําดับ และได้มีการจัดต้ังกองใหม่ในกรมวิทยาศาสตร์ คือ กองค้นคว้าอุตสาหกรรม 
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พ.ศ. ๒๔๙๖ - พ.ศ. ๒๕๒๑ 
กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ถนนพระรามที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ และมีการเริ่มงานทางวิทยาศาสตร์

ที่สําคัญ ทั้งด้านปฏิบัติและด้านนโยบายหลายเร่ือง เช่น มี การจัดต้ังสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นตาม พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งกําหนดให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติโดยตําแหน่ง เมื่อ พ.ร.บ.สภาวิจัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกาศใช้มีผลให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการ สภาวิจัยแห่งชาติจึงได้ย้าย
ที่ทําการไปอยู่ในทําเนียบรัฐบาลและถนนพหลโยธิน ตามลําดับ และได้รับงานจัดพิมพ์ Science Bulletin โดยใช้ช่ือ
ใหม่ว่า Journal of the National Research Council of Thailand มีการจัดต้ังสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติขึ้น 
เพ่ือดําเนินการในรูปของคณะกรรมาธิการ โดยมีสํานักงานอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์ และเมื่อมี พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงได้จัดต้ังสํานักงานขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม และย้ายออกจากกรมวิทยาศาสตร์    ในปี 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มีการจัดต้ังองค์การสารส้มในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ มีการก่อสร้างโรงงานสารส้มและผลิตสารส้มได้ในปีพ.ศ. 
๒๔๙๘ โรงงานสารส้มได้โอนไปขึ้นตรงต่อกระทรวงอุตสาหกรรม ในปีพ.ศ. ๒๕๒๐ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การ
สารส้ม นอกจากน้ัน งานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศซึ่งเป็นงานหน่ึงในกองวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้รับการยกฐานะ
เป็นสํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ งานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ซึ่งป็นงานที่ริเริ่มอยู่ในกองฟิสิกส์และวิศวกรรมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสํานักงานระดับกรมมีช่ือว่า สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้รวมงานสํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศไว้ด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานที่กรมวิทยาศาสตร์ให้ความสําคัญและพยายามปรับปรุงควบคู่ไปกับงาน
บริการวิเคราะห์วิจัย คือ งานบริการห้องสมุด ทั้งน้ีเพราะตระหนักดีว่า การปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศนั้น จําเป็นต้องมีแหล่งที่จะสามารถศึกษาหาความรู้ได้ในขอบเขตที่
กว้างขวางมาก ด้วยเหตุน้ีห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์จึงมีความแตกต่างจากห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นอันมาก 
อย่างเห็นได้ชัด และในปี ๒๕๒๑ งานห้องสมุดและเผยแพร่ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองเพ่ือให้เหมาะสมกับ
งานที่ได้ปฏิบัติอยู่ ได้ใช้ช่ือว่า กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๒๒ – ปัจจุบัน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการจัดต้ังกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนช่ือมาเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานได้เปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ งานด้านมาตรวิทยาแห่งชาติที่ริเริ่มและดําเนินการอยู่ในกองฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้จัดต้ังเป็นสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ ตามพ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม
วิทยาศาสตร์บริการยังคงอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงที่เปลี่ยนช่ือใหม่ 

 
๓.๒ วิสัยทัศน์ 
  วศ. ได้ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission) และค่านิยม(Core Values) ขององค์กร 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตลอดจนวิเคราะห์ SWOT เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ 
(Strategies) ในการดําเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้ทุกส่วนที่เก่ียวข้องเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและทิศทางการ
ดําเนินงาน และทําให้สามารถแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ วศ. ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังใจไว้ โดย วศ. ได้กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ไว้ดังน้ี 
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วิสัยทัศน์ของ วศ. 
 
“เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน  
 
 
 

๓.๓ พันธกิจ 
ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบในระดับเช่ียวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบท่ีสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต โดย
การบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๓.๔ ค่านิยม 
               ค่านิยมองค์การ (I am DSS)              

๑. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity)        
๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)       
๓. ใส่ใจต่องาน (Mindfulness)  

                   ๔. กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)             
๕. สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)           
๖. พัฒนาตนเอง (Self-development) 

 
๓.๕ อํานาจหน้าที่ตรมกฎกระทรวง 

ตามกฎกระทรวงตามกฎกระทรวงการการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พพ  . .ศศ  .  . ๒๕๔๕๒๕๔๕  อาศัยอํานาจตามความในมาตร อาศัยอํานาจตามความในมาตร ๘ ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) ๔) พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๕๔๓ 
รัฐมนตรีว่าการกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ีะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ี  

      ข้อ ข้อ ๑ ๑ ให้ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเก่ียวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการดําเนินการกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเก่ียวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการดําเนินการ
กํากับดูแล ส่งเสริม กํากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังเป็นสถานปฏิบัติการกลางทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ีแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

๑. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินการรับรองระบบงาน 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทําให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ  โดยการบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและ
เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

๓. พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา  จัดระบบและจัดการ
บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดําเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ
เป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
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๔. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน  โดยการศึกษา  วิจัย  พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สาขาที่สําคัญ และตามความจําเป็น  รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

๕. เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  โดยให้บริการ วิเคราะห์/ 
ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์  เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และ
ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้อง  เที่ยงตรง ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์วัด
แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๓.๖ โครงสร้างองค์กร 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. ๒๕๔๕  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตร ๘ ฉ แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒ ใหแ้บ่งส่วนราชการกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปน้ี  

๑. สํานักงานเลขานุการกรม 
๒. สํานักเทคโนโลยีชุมชน 
๓. สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
๔. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
๕. สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ข้อ ๓ ในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้มีกลุ่มปฏิบัติงานด้านวิชาการเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปน้ี 
๑. โครงการเคมี 
๒. โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 
๓. โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 
นอกจากน้ียังได้มีการจัดต้ังส่วนราชการภายในเพ่ิมเติมเพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว 

มากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
๑. ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ 
๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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             ภาพท่ี ๒ โครงสรา้งองค์กรกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 
 

 
 

หมายถึง ส่วนที่มีอยู่เดิมตามกฎกระทรวง 
    

 
 
 

 
 

หมายถึง ศูนย์/กลุ่ม/งาน ที่มีการจัดต้ังขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความคลอ่งตัว 
มากขึ้นและเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

        ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (มกราคม ๒๕๕๖) 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขานุการกรม 

สํานักเทคโนโลยีชุมชน 

สํานักบริหารและรบัรองห้องปฏิบัติการ 

สํานักพัฒนาศกัยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 

สํานักหอสมุดและศนูย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเคมี 

โครงการวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

รองอธิบดี 

ผู้เชีย่วชาญ 

รองอธิบดี 

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ 
ความชํานาญห้องปฏิบัติการ 



43 
 

๓.๗ อัตรากําลัง 
 ปัจจุบัน (ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มีกรอบอัตรากําลังทั้งสิ้น ๗๐๑  
คน  โดยเป็นอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานหรืออัตราคนครองจําแนกตามข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 
รวมทั้งสิ้น  ๕๔๕  คน (คนครอง)  แสดงดังตารางที่ ๓.๑ 
 

 ตารางที่ ๓.๑ กรอบอัตรากําลังของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  (ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานขา้ราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กําลัง 

คน
ครอง

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง

คน
ครอง

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง 

คน
ครอง 

อัตรา
ว่าง 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ๓๗๓ ๓๓๐ ๔๓ ๘๕ ๘๕ - ๒๔๓ ๑๓๐ ๑๑๓ 
รวมทั้งสิน้ ๓๗๓ ๓๓๐ ๔๓ ๘๕ ๘๕ - ๒๔๓ ๑๓๐ ๑๑๓ 
ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อมูล ณ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

 จากกรอบอัตรากําลังของ วศ. พบว่า อัตรากําลังส่วนใหญส่ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
๑๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘  รองลงมาสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๔    สําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน ๓๙ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๑.๘   และสาํเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๐.๐  แสดงดังตารางที่ ๓.๒ 
 

                 ตารางที่ ๓.๒ อัตรากําลังของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จําแนกตามระดับการศึกษา  
                                  (ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
เอก 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ๓๙ ๑๗๑ ๘๗ ๓๓ 
รวมทั้งสิน้ ๓๙ ๑๗๑ ๘๗ ๓๓ 

                       

                        ภาพ ๓  อัตรากําลังของจํานวนข้าราชการจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

          ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อมูล ณ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ 

 

๓๙

๑๗๑

๘๗

๓๓

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๔๐
๑๖๐
๑๘๐

ตรี โท เอก

ต่ํากว่า ปริญญาตรี ปริญญา ปริญญา ปริญญา

วุฒิการศึกษา

จํา
นว

น 
(คน

) 
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บทท่ี ๔ 
สาระสําคญัของแผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 
๔.๑ ประเด็นท้าทายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

วศ. มีประเด็นท้าทายต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
๑) สภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฏหมาย สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
๒) ภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการ

ทดสอบ ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ   ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔) โลกาภิวัฒน์ (Globalization) และนวัตกรรม (Innovation) 

 
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต  
       กิจกรรม และสรุปกรอบงบประมาณ 
 

จากประเด็นท้าทายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในข้างต้น ผนวกกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
ของ วศ. ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

                                เป็นที่ยอมรับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

รายละเอียดของเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต และกิจกรรม 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังน้ี 
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๔.๒.๑ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต และกิจกรรม ของ 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและสร้างรายได้แก่ประเทศ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนบั) 
ข้อมูลพื้นฐาน (แผน/ผล) เป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๑.๑ จํานวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ 
      และผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ  
      (รายการ) 

๑๐๙,๐๐๐ 
 (๑๗๒,๒๕๕) 

๑๑๒,๐๐๐ 
(๒๑๔,๔๐๙)

๑๑๕,๐๐๐ 
(๑๗๒,๐๔๖)

๑๑๖,๐๐๐ - - - - - 

๑.๒ จํานวนกิจกรรมที่ร่วมมอืกับหน่วยงาน 
      เฉพาะทางในประเทศและต่างประเทศ 
      (กิจกรรม) 

- - - ๕ - - - - - 

๑.๓ จํานวนสินค้าได้รับการทดสอบเพื่อสร้าง 
      ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค (ผลิตภัณฑ์)  
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๔๔๐ ๑๒,๒๖๐ ๑๓,๓๑๐ ๑๔,๔๑๕ ๖๒,๔๒๕ 

๑.๔ จํานวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทาง 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(๕๑๓,๕๑๙) 

๑๔๒,๓๐๐
(๔๙๐,๔๖๔)

๑๕๓,๑๐๐ 
(๕๗๕,๑๖๘)

๑๘๘,๐๐๐ - - - - - 

๑.๕ จํานวนสารสนเทศเฉพาะเรื่อง 
      ที่ได้รับการพัฒนา (เรื่อง) 

- - - ๑๒๐ - - - - - 

๑.๖ จํานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศด้าน 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนําไปใช้ 
      ประโยชน์ (คน) 
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๓,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ 
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กลยุทธ ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑. เพ่ิมศักยภาพความเช่ียวชาญด้านการทดสอบ
สอบเทียบ 

๑. โครงการเคมี 
๒. โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 
๓. โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
๔. สํานักเทคโนโลยีชุมชน 

๒. พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี 

๑. สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 ผลผลิต/โครงการ 

๑. สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 
- เพ่ือให้การผลติ และผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และ

สินค้าส่งออกมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
เพ่ิมขึ้น 

๒. การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- เพ่ือให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่

เอ้ืออํานวยต่อการศึกษา ค้นคว้า แก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์  คิดค้น 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ในการที่จะนําข้อมูล 
สาระ ความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ 

 กิจกรรม 
๑. พัฒนาคุณภาพสินค้าของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 
๒. การพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะทางของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
๓. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและปลอดภัย (ใหม่) 
๔. ส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. พัฒนาสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใหม่) 
 

กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 
 

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
๑. สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบ

เทียบคุณภาพ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาคุณภาพสินค้า
ของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชน 
 

 ผู้รับบริการ 
๑.ภาคเอกชน 
   (ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   
   วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และ 
   ประชาชนทั่วไป )  
๒.ภาครัฐ 
   (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
   องค์กรในกํากับของรัฐ) 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน 

๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 
เข้าใจ 

๓. ประชุม/สัมมนา 
๔. โทรศัพท์/โทรสาร 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๖. การประสานงาน 
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กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ (ต่อ) 

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๑. ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการควบคุม 
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น 
– สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

– สํานักงานมาตรฐาน 
   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
-  กรมศุลกากร   
– สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
– กรมส่งเสริมการส่งออก 
- สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ    
(มอกช.) 

๒. บุคลากรภายใน วศ. 
๓. หน่วยงานในสังกัด วท. 
๔. ภาครัฐที่นําผลการทดสอบ  

และสอบเทียบไปใช้ 
๕. ภาคประชาชน/ ผู้บริโภค 
 

 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 

 ผู้รับบริการ 
๑.ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ 
   ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
   สถาบันการศึกษา 
 
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
๑. ผู้รับผิดชอบตามโครงการความ

ร่วมมือของสํานัก/โคนงการ/ศูนย์

๑. การประสานงาน 
๒. โทรศัพท์/โทรสาร 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและ
ปลอดภัย (ใหม่) 
 

 ผู้รับบริการ 
๑.ภาคเอกชน 
   (ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   
   วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และ 
   ประชาชนทั่วไป )  
๒.ภาครัฐ 
   (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
   องค์กรในกํากับของรัฐ) 
 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน 

๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 
เข้าใจ 

๓. ประชุม/สัมมนา 
๔. โทรศัพท์/โทรสาร 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๖. การประสานงาน 
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กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ (ต่อ) 

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๑. ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการควบคุม 
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น 
– คณะกรรมการคุ้มครอง 
    ผู้บริโภค 
– สํานักงานมาตรฐาน 
– ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
– กรมศุลกากร  
– สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
– กรมส่งเสริมการส่งออก 
-  สํานักงานมาตรฐานสินค้า 
   เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
   (มอกช.) 
– กรมการค้าต่างประเทศ 

๒. บุคลากรภายใน วศ. 
๓. หน่วยงานในสังกัด วท. 
๔. ภาครัฐที่นําผลการทดสอบ  

และสอบเทียบไปใช้ 
๕. ภาคประชาชน/ ผู้บริโภค 

 

กิจกรรมที่ ๔  ส่งเสริมการเรยีนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 ผู้รับบริการ 
๑.นักวิทยาศาสตร์  บุคลากรใน 
   ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ 
   ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
   สถานศึกษา ผู้ประกอบการ 
   ภาคอุตสาหกรรม SMEs  ชุมชน 
   และประชาชนทั่วไป 
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
๑. ผู้ผลิตสื่อประเภทต่างๆ 
๒.ห้องสมุดในเครือข่ายงานสารสน 
   เทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. การติดต่อโดยตรงด้วยตนเอง 
๒. ประชุม/สัมมนา 
๓. web site  
๔. E-mail 
๕.  โทรศัพท์/โทรสาร 
 

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาสารสนเทศ
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. นักวิทยาศาสตร์  บุคลากรใน 
   ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ 
   ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
   สถานศึกษา ผู้ประกอบการ 
   ภาคอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่อง 

๑. การติดต่อโดยตรงด้วยตนเอง 
๒. ประชุม/สัมมนา 
๓. web site  
๔. E-mail 
๕.  โทรศัพท์/โทรสาร 
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กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ (ต่อ) 

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๑. ผู้ผลิตสื่อเฉพาะทาง  
๒.ห้องสมุดในเครือข่ายงาน 
   สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยี 

 

กิจกรรมที่ ๖ บริการสารสนเทศ
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ใหม่) 

 

 ผู้รับบริการ 
๑.นักวิทยาศาสตร์  บุคลากรใน 
   ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ 
   ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
   สถานศึกษา ผู้ประกอบการ 
   ภาคอุตสาหกรรม SMEs  ชุมชน 
   และประชาชนทั่วไป 
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
๑. ผู้ผลิตสื่อประเภทต่างๆ 
๒.ห้องสมุดในเครือข่ายงาน 
   สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยี 

๑. การติดต่อโดยตรงด้วยตนเอง 
๒. ประชุม/สัมมนา 
๓. web site  
๔. E-mail 
๕.  โทรศัพท์/โทรสาร 
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๔.๒.๒ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต และกิจกรรม ของ 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 
 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๒  ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแขง็เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนบั) 
ข้อมูลพื้นฐาน (แผน/ผล) เป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๒.๑ จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 
      ระบบงานห้องปฏิบัติการ  (ห้อง) 

๑๔ 
(๑๗) 

๑๖ 
(๑๖) 

๑๖ 
(๑๙) 

- - - - - - 

๒.๒ จํานวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอรับ 
      การประเมินความสามารถ 
      ห้องปฏิบัติการ (ห้อง) 

๓๔ 
(๕๐) 

๕๔ 
(๗๐) 

๗๔ 
(๙๐) 

๘๐ - - - - - 

๒.๓ จํานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
      ทดสอบความชํานาญ  (ห้อง) 

๔๐๐ 
(๑,๖๘๑) 

๖๐๐ 
(๑,๘๒๕) 

๘๐๐ 
(๒,๐๑๕) 

๑,๐๐๐ - - - - - 

๒.๔ จํานวนผู้ประกอบการที่ห้องปฏิบัติการ 
      ได้รับการรับรอง (ราย)  
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๕ ๑๓๐ ๑๔๕ ๕๘๐ 

๒.๕ จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
      ด้วยกิจกรรมทดสอบความชํานาญ (ราย)  
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๓๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๖,๔๐๐ 
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กลยุทธ ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑. ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมีความตระหนัก 
    ด้านคุณภาพ 
 

๑. สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
๒. ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญ

ห้องปฏิบัติการ 
 

 ผลผลิต/โครงการ 
๑. ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 

- เพ่ือรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนา/
ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถงึระดับมาตรฐานสากล 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นเน่ืองจากห้องปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ผู้ผลิต ผูค้้า และผู้บริโภค 

 กิจกรรม 
๑. การเพ่ิมขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐานสากล 
๒. ดําเนินการประเมินเพ่ือให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ใหม)่ 
๓. จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญแก่ห้องปฏิบัติการ (ใหม)่ 
 

กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
๒. ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนา

และรับรองความสามารถ 
กิจกรรมที่ ๑ การเพ่ิมขีดความ 
สามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบตามมาตรฐานสากล 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
    สอบเทียบ ทั้งของภาครัฐ  
    ภาคเอกชน และ 
    สถาบันการศึกษา 
 มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

๒. ผู้ประเมินห้องปฏิบัติการ 
๓. บุคลากรภายใน วศ. 
๔. หน่วยงานในสังกัด วท. 
๕. ภาครัฐที่นําผลการทดสอบ  

และสอบเทียบไปใช้ 
๖. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๗. หน่วยงานกํากับดูแลมาตรฐาน 

(regulator) 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน 

๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 
เข้าใจ 

๓. ประชุม/สัมมนา 
๔. โทรศัพท์/โทรสาร 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๖. การประสานงาน 
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กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (ต่อ) 

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการประเมิน
เพ่ือให้การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ (ใหม่) 

 ผู้รับบริการ 
๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
    สอบเทียบ ทั้งของภาครัฐ  
    ภาคเอกชน และ 
    สถาบันการศึกษา 

 

  มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

๒. ผู้ประเมินห้องปฏิบัติการ 
๓. บุคลากรภายใน วศ. 
๔. หน่วยงานในสังกัด วท. 
๕. ภาครัฐที่นําผลการทดสอบ  

และสอบเทียบไปใช้ 
๖. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๗. หน่วยงานกํากับดูแลมาตรฐาน 

(regulator) 

 

กิจกรรมที่ ๓  จัดกิจกรรมทดสอบ
ความชํานาญแก่ห้องปฏิบัติการ
(ใหม)่ 

 ผู้รับบริการ 
๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
    สอบเทียบ ทั้งของภาครัฐ  
    ภาคเอกชน และ 
    สถาบันการศึกษา 
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
๑. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
๒. หน่วยงานรับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO /IEC 17025 
 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน 

๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 
เข้าใจ 

๓. ประชุม/สัมมนา 
๔. โทรศัพท์/โทรสาร 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๖. การประสานงาน 
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๔.๒.๓ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต และกิจกรรม ของ 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม 
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๓  ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 
 

ตัวชี้วัด 
(หน่วยนบั) 

ข้อมูลพื้นฐาน (แผน/ผล) เป้าหมาย 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 

๓.๑ จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ 
      ประโยชน์ในภาคการผลติและ 
      ภาคบริการ (เรื่อง) 

๑๘ 
(๑๘) 

๒๕ 
     (๒๕) 

๒๓ 
(๒๓) 

๒๕ - - - - - 

๓.๒ จํานวนคนที่ได้รับการถ่ายทอด 
      เทคโนโลยี (คน) 

๑,๗๐๐ 
(๒,๔๑๑) 

๑,๗๐๐ 
(๒,๐๓๘) 

๑,๗๐๐ 
(๑,๙๖๖) 

๒,๐๐๐ - - - - - 

๓.๓ จํานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนําไป 
      ใช้ประโยชน์ (เรื่อง) 
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - ๒๕ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๘๕ 

๓.๔ จํานวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับ 
      จัดตั้งในภูมิภาค (ห้อง)  
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - - ๒๘ ๓๒ ๓๖ ๔๐ ๑๓๖ 

๓.๕ จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ 
      จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)  
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - ๒๐ ๗,๙๐๐ ๘,๘๓๐ ๙,๖๓๐ ๑๐,๔๓๐ ๓๖,๘๑๐ 
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กลยุทธ ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๓. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ  
นําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

 

๑. สํานักเทคโนโลยีชุมชน 
๒. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ 
๓. โครงการเคมี 
๔. โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 
๕. โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 

 ผลผลิต/โครงการ 
๑. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนําไปใช้ถ่ายทอด 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

- เพ่ือนําองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ชนบท 

 กิจกรรม 
๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของภาคอุตสาหกรรมและ 

วิสาหกิจชุมชน 
๒. ส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและ

คุณภาพชีวิต 
๓. วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับการนําไปใช้ประโยชน์ (ใหม่) 
๔. ดําเนินการจัดต้ังห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค (ใหม)่ 
๕. ฝึกอบรมแก่ผูป้ระกอบการ OTOP/SMEs และชุมชน เพ่ือนําเทคโนโลยีไปปรับปรุง

คุณภาพสินค้าและบริการสังคม (ใหม)่ 
๖. ดําเนินการจัดต้ังศูนย์วิเคราะห์องค์ประกอบรสชาติอาหารไทย 
 

กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม  

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
๓. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด 
    เทคโนโลยี 
กิจกรรมที ่๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในห่วงโซ่คุณคา่ (Value Chain) 
ของภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชน 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๒. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
๓. สถาบันการศึกษา 
๔. ผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจ

ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน 

๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 
เข้าใจ 

๓. ประชุม/สัมมนา 
๔. โทรศัพท์/โทรสาร 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม (ต่อ) 

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
  มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. กลุ่มผู้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
๒. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๓. สถาบันการศึกษา 
๔. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 

๖. การประสานงาน 

กิจกรรมที ่๒ ส่งเสริมการนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ใน
การพัฒนากระบวนการผลิตและ
คุณภาพชีวิต 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. ผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจ

ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

 มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ 
๒. กลุ่มผู้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
๓. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๔. สถาบันการศึกษา 
๕. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 

 

กิจกรรมที ่๓ วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้
สอดคล้องกับการนําไปใช้ประโยชน์ 
(ใหม)่ 

 ผู้รับบริการ 
๑. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๒. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
๓. สถาบันการศึกษา 
๔. ผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจ

ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

 มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. กลุ่มผู้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
๒. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
๓. สถาบันการศึกษา 
๔. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 

 

กิจกรรมที ่๔ ดําเนินการจัดต้ัง
ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมภิาค
(ใหม)่ 

 ผู้รับบริการ 
๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบ  

สอบเทียบ ภาครัฐในภูมิภาค  
๒. สถาบันการศึกษา 
๓. ผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจ

ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 
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กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม (ต่อ) 

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
  มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
สอบเทียบ ภาครัฐในภูมิภาค 

๒. กลุ่มผู้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
๓. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๔. สถาบันการศึกษา 
๕. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
๖. องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

กิจกรรมที ่๕  ฝึกอบรมแก่
ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และ
ชุมชน เพ่ือนําเทคโนโลยีไปปรับปรุง
คุณภาพสินค้าและบริการสังคม 
(ใหม)่ 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. ผู้ประกอบการชุมชน  วิสาหกิจ

ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

 มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ 
๒. กลุ่มผู้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
๓. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๔. สถาบันการศึกษา 
๕. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 

 

กิจกรรมที ่๖  ดําเนินการจัดต้ังศูนย์
วิเคราะห์องค์ประกอบรสชาติ 
อาหารไทย (ใหม่) 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๒. กลุ่มผู้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
๓. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๔. สถาบันการศึกษา 
๕. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
 มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ 
๒. กลุ่มผู้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
๓. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๔. สถาบันการศึกษา 
๕. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
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 ๔.๒.๔  เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต และกิจกรรม ของ 
                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  :   พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่  ๔  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 
(หน่วยนบั) 

ข้อมูลพื้นฐาน (แผน/ผล) เป้าหมาย 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 

๔.๑ จํานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยีที่ได้รับการผ่านการอบรม  
      (คน) 

๑,๔๐๐ 
(๔,๒๕๒) 

๑,๖๐๐ 
(๔,๕๒๒) 

๑,๙๕๐ 
(๔,๑๘๓) 

๓,๐๐๐ 
 

- - - - - 

๔.๒ จํานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยีที่ขอรับการประเมินตาม 
      มาตรฐานสากล (คน) 

- - - ๕๐ - - - - - 

๔.๓ จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนําไปใช้ 
      ประโยชน์ได้จริง (หลักสตูร) 
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - - ๖๒ ๗๐ ๗๙ ๘๘ ๒๙๙ 

๔.๔ จํานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยีได้รับการรับรองตาม 
      มาตรฐานสากล (คน) 
* (ใหม่) ** ทบทวน ๑๘ ก.พ.๕๖ 

- - - - ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๕๒ 
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กลยุทธ ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมกับสถานศึกษาและ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ 
 

 

 ผลผลิต/โครงการ 
๑. กําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 

- เพ่ือให้มีกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ีที่มีปริมาณ คุณภาพ และ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

 กิจกรรม 
๑. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. พัฒนาบุคลากรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล 
๓. ฝึกอบรมแก่นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการท่ัวประเทศ (ใหม่) 
๔. ประเมินบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ใหม่) 

 

กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
๔. กําลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย่ีที่ได้รับการพัฒนา 
กิจกรรมที ่๑ ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ผู้รับบริการ 
๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบ
เทียบ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถานศึกษา 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน 

๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 
เข้าใจ 

๓. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
  มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๒. สถาบันการศึกษา 
๓. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
๔. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๕. สภาอุตสาหกรรม 
๖. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๔. โทรศัพท์/โทรสาร 
๕. เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
๖. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๗. การประสานงาน 

กิจกรรมที ่๒  พัฒนาบุคลากรเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสากล 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบ
เทียบ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถานศึกษา 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน 

๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 
เข้าใจ 

๓. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
๔. เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
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กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

ผลผลิต/กิจกรรม กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประสานงาน 
  มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๒. สถาบันการศึกษา 
๓. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
๔. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๕. สภาอุตสาหกรรม 
๖. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๑. โทรศัพท์/โทรสาร 
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๓. การประสานงาน 

กิจกรรมที ่๓  ฝึกอบรมแก่
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทั่ว
ประเทศ (ใหม่) 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบ
เทียบ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถานศึกษา 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ 
    คณะทํางาน 
๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 

เข้าใจ 
๓. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 

  มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๒. สถาบันการศึกษา 
๓. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
๔. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๕. สภาอุตสาหกรรม 
๖. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๔. โทรศัพท์/โทรสาร 
๕. เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
๖. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๗. การประสานงาน 

กิจกรรมที ่๔ ประเมินบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสากล (ใหม่) 
 

 ผู้รับบริการ 
๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบ
เทียบ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถานศึกษา 

๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ 
    คณะทํางาน 
๒. หนังสือราชการ/บันทึกความ 

เข้าใจ 
๓. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 

  มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
๒. สถาบันการศึกษา 
๓. นักวิชาการ ภาครัฐ/เอกชน 
๔. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๕. สภาอุตสาหกรรม 
๖. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๔. เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
๕. โทรศัพท์/โทรสาร 
๖. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๗. การประสานงาน 

 

ทั้งน้ี รายละเอียด/นิยามของตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ วศ. แสดงดังภาคผนวก ก 
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 สําหรับรายละเอียดกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แสดงดัง
ตารางที่ ๔.๑-๔.๔ 
 

  ตารางที่ ๔.๑ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เป็นแหล่งอ้างอิง 
                 ของประเทศด้านการทดสอบ 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
  ๑ ค.การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของศูนย์ 
เชี่ยวชาญด้านแก้ว 

๑.๑๒๑๒ - - - - ๑.๑๒๑๒ ฟว. 

  ๒ ค.พัฒนาศักยภาพศูนย์
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
เซรามิกเพ่ือ
อุตสาหกรรม 

๒.๑๗๖๐ - - - - ๒.๑๗๖๐ ทช. 

  ๓ ค.พัฒนาศักยภาพศูนย์
เชี่ยวชาญด้านยาง 

๒.๓๙๒๕ - - - - ๒.๓๙๒๕ ฟว. 

  ๔ ค.พัฒนาศักยภาพศูนย์
ทดสอบด้านเย่ือและ
กระดาษ 

๑.๑๖๖๐ - - - - ๑.๑๖๖๐ ฟว. 

  ๕ ค.พัฒนาศักยภาพศูนย์
ทดสอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๐.๙๕๘๐ - - - - ๐.๙๕๘๐ ฟว. 

  ๖ ค.พัฒนาศักยภาพศูนย์
ทดสอบพลาสติก 

๒.๘๕๖๐ - - - - ๒.๘๕๖๐ ฟว. 

  ๗ ค.พัฒนาศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ของเล่นเพ่ือ
การส่งออกและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

๔.๘๑๖๐ - - - - ๒.๘๕๖๐ คม. 

  ๘ ค.เสริมสร้างความเข้ม 
แข็งด้านการประกัน
คุณภาพของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

๐.๔๘๐๐ - - - - ๐.๔๘๐๐ ชช. 

  ๙ ค.เพ่ิมศักยภาพห้อง 
ปฏิบัติการสอบเทียบ
ให้เป็นห้องปฏิบัติการ   
ทุติยภูมิ 

๑.๘๖๐๐ - - - - ๑.๘๖๐๐ ฟว. 

๑๐ ค.เพ่ิมศักยภาพห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ฉนวนกัน
ความร้อน 

๐.๓๒๒๐ - - - - ๐.๓๒๒๐ ฟว. 

๑๑ ค.พัฒนาศูนย์กลาง
บริการสารสนเทศ
เฉพาะทางด้านว&ทใน
ระดับแนวหน้าของ
ประเทศ 

๒.๖๔๘๗ - - - - ๒.๖๔๘๗ สท. 
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ตารางที่ ๔.๑ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เป็นแหล่งอ้างอิง 
                 ของประเทศด้านการทดสอบ (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๑๒ ค.เพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการด้วย 
IT     

๓.๘๓๑๑ ๔.๕๐๖๔ ๕.๙๐๖๖ ๖.๙๑๑๘ ๖.๔๔๑๕ ๒๗.๕๙๗๔ 
 

สส.สล. 

๑๓ ค.ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักรู้ด้าน ว 
& ท สู่โรงเรียนนําร่อง
ในชุมชน 

๐.๕๐๐๐ ๑.๘๖๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๘.๓๖๐๐ สท. 

๑๔ ค.การนําวิทยาศาสตร์
พัฒนาสร้างคุณภาพ
สินค้า เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

- ๒๗.๕๗๔๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๓๕.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๑๒๒.๕๗๔๐ ปส.สล. 

๑๕ ค.พัฒนาคลังความรู้
สารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในรูปดิจิทัล 

- ๗.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๙.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๔.๐๐๐๐ สท. 

๑๖ ค.พัฒนาศักยภาพห้อง 
ปฏิบัติการด้านเคมี 

๑.๖๕๗๕ ๓.๐๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ - ๑๑.๖๕๗๕ 
 

คม. 

๑๗ ค.อนุรักษ์พันธุกรรม
พิชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

๐.๑๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๒.๑๐๐๐ 
 

วช. 

๑๘ ค.พัฒนาห้อง 
ปฏิบัติการอ้างอิงและ
วัสดุสัมผัสอาหารของ
อาเซียน 

๒.๕๒๐๐ ๔.๑๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๕๐๐๐ - ๑๗.๑๓๐๐ 
 

วช. 

๑๙ การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ๐.๖๐๐๐ ๒๒.๘๐๖๒ ๑๑.๐๐๖๒ ๖.๗๐๘๘ ๔๑.๑๒๑๒ 
 

ฟว. 

๒๐ ค.พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์
บริการให้เป็นห้อง 
ปฏิบัติการอ้างอิงของ
อาเซียนด้านวัสดุสัมผัส
อาหารและด้าน
ผลิตภัณฑ์ยาง 

- ๑๐.๐๔๕๐ ๑๒.๐๐๐๐ ๐.๕๔๐๐ ๑๔.๕๐๐๐ ๓๗.๐๘๕๐ 
 

วช. 

๒๑ ค.พัฒนาห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบชีว
มวล (เชื้อเพลิงแข็ง) 

- ๕.๓๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๙๐.๓๐๐๐ คม. 

๒๒ ค.พัฒนาศักยภาพ
ทดสอบแบตเตอร่ี
รถยนต์ 

- ๐.๕๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๔๐๐.๕๐๐๐ 
 

ฟว. 

 



62 
 

ตารางที่ ๔.๑ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เป็นแหล่งอ้างอิง 
                 ของประเทศด้านการทดสอบ (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๒๓ ค.พัฒนาศักยภาพ

ทดสอบแผ่นทะเบียน
รถยนต์ 

- ๐.๕๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๐.๕๐๐๐ ฟว. 

๒๔ ค.พัฒนาศักยภาพ
ทดสอบฟิล์ม/กระจก
รถยนต์ 

- ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ฟว. 

๒๕ ค.การตรวจสอบ
คุณภาพของเล่นและ
ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กท่ี
ทําจากสิ่งทอ 

- ๓.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๓.๐๐๐๐ คม. 

๒๖ ค.การให้คําปรึกษา
ด้านระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

- ๕.๐๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ ๖.๕๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๒๔.๕๐๐๐ พศ. 

๒๗ ค.ตรวจสอบสารพิษท่ี
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

- ๗๓.๑๐๐๐ ๙.๕๕๖๐ ๑๒.๓๐๐๐ ๑๔.๘๗๐๐ ๑๐๙.๘๒๖๐ วช. 

๒๘ ค.ตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัย
ของโทรศัพท์มือถือ
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

- ๓๒.๖๘๗๙ ๓๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๑๑๒.๖๘๗๙ ฟว. 

๒๙ ค.ตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เคร่ือง 
ใช้ไฟฟ้าเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- ๔.๙๖๕๐ ๒๐๐.๐๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐๐ ๖๐๔.๙๖๕๐ 
 

ฟว. 

๓๐ ค.ตรวจสอบสารพิษท่ี
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในผลิตภัณฑ์
สําหรับเด็กเพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- ๘๙.๙๔๗๔ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๓๘๙.๙๔๗๔ คม. 

๓๑ ค.ตรวจสอบสารพิษใน
รังนกเพ่ือคุ้มครอง
ความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

- ๓๓.๒๕๓๐ ๑๐๐.๐๒๐๐ ๑๐๐.๐๒๐๐ ๑๐๐.๐๒๐๐ ๓๓๓.๓๑๓๐ วช. 

๓๒ ค.ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ
วัสดุสัมผัสอาหารเพ่ือออก
ใบรับรองสินค้าให้กับ
ผู้ประกอบการเพ่ือการ
ส่งออก 

- ๙๒.๒๕๐๐ ๕.๖๑๑๐ ๕.๘๑๗๖ ๖.๓๒๕๕ ๑๑๐.๐๐๔๑ วช. 
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ตารางที่ ๔.๑ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เป็นแหล่งอ้างอิง 
                 ของประเทศด้านการทดสอบ (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๓๓ ค.ศูนย์ตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์
พลาสติกเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน 

- ๑๕.๓๕๕๑ ๓๙.๙๗๐๑ ๓๑.๘๕๕๑ ๒๒.๑๕๕๑ ๑๐๙.๓๓๕๔ ฟว. 

๓๔ ค.ศูนย์ตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

- ๑.๙๗๐๐ ๑๑.๓๓๐๐ ๑๓.๙๒๐๐ ๑๓.๗๓๐๐ ๔๐.๙๕๐๐ ฟว. 

๓๕ ค.ศูนย์ตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
เซรามิกเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน 

- ๖๙.๖๓๕๐ ๓๐๐.๐๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐๐ ๙๖๙.๖๓๕๐ ทช. 

๓๖ ค.ศูนย์ตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์แก้ว
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

- ๑๕.๕๒๓๖ ๑๘.๗๗๕๐ ๔๐.๕๗๕๐ ๑๓.๕๗๕๐ ๘๘.๔๔๘๖ ฟว. 

๓๗ ค.ศูนย์ตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เย่ือ
และกระดาษเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน 

- ๑.๐๐๐๐ ๒๖.๓๐๕๐ ๒๔.๙๐๕๐ ๒๐.๐๒๕๐ ๗๒.๒๓๕๐ ฟว. 

 รวม ๒๙.๔๐๕๐ ๕๐๓.๖๘๒๔ ๑๒๐๗.๗๗๙๙ ๑๐๙๐.๓๕๐๗ ๑๐๑๓.๓๕๐๙ ๓๘๔๔.๕๖๘๙  
 งบประมาณบริหาร

จัดการ (บุคลากร 
ดําเนินงาน  
สาธารณูปโภค) 

๑๙๖.๑๙๕๑ ๒๒๔.๙๑๔๙ ๒๗๕.๕๓๓๓ ๒๖๒.๖๓๙๙ ๒๗๓.๒๓๕๗ ๑๒๓๒.๕๑๘๙ 
 

 

 รวมท้ังสิ้น ๒๒๕.๖๐๐๑ ๗๒๘.๕๙๗๓ ๑๔๘๓.๓๑๓๒ ๑๓๕๒.๙๙๐๖ ๑๒๘๖.๕๘๖๖ ๕๐๗๗.๐๘๗๘  

ที่มา : ฝ่ายคลัง/ฝ่ายแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม  
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ตารางที่ ๔.๒ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ให้บริการทาง 
                วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
  ๑ ค.พัฒนาการรับรอง

ระบบงานห้องปฏิบัติการ
๒.๗๒๑๙ - - - - ๒.๗๒๑๙ บร. 

  ๒ ค.การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

- ๒๐.๒๐๘๘ ๒๖.๙๖๐๐ ๑๙.๕๒๐๐ ๒๑.๔๒๐๐ ๘๘.๑๐๘๘ บร. 

  ๓ ค.พัฒนาระบบการ
ให้บริการออนไลน์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ
การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการของ
ประเทศ (ระยะท่ี ๑,๒)    

๐.๖๐๐๐ ๑.๐๔๑๘ ๑.๐๗๐๐ ๑.๒๘๐๐ - ๓.๙๙๑๘ บร. 

  ๔ ค.พัฒนาศักยภาพการ
ทดสอบความชํานาญ
ห้องปฏิบัติการของ
ประเทศ 

๑.๔๑๒๒ - - - - ๑.๔๑๒๒ บท. 

  ๕ ค.พัฒนามาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัย 

๐.๘๙๒๕ ๕.๑๙๑๐ ๖.๖๐๐๐ ๗.๖๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๐.๒๘๓๕ บร. 

  ๖  ค.การจัดทําฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการของ
ประเทศ (ระยะท่ี 1) 

- ๓.๒๐๙๕ ๑.๔๑๐๐ ๑.๒๓๐๐ - ๕.๘๔๙๕ บร. 

  ๗ ค. การจัดทําดัชนีชี้วัด
ความสามารถห้อง 
ปฏิบัติการของประเทศ 

- ๔.๙๐๑๘ - - - ๔.๙๐๑๘ บร. 

  ๘ ค.จัดต้ังศูนย์สอบเทียบ
ระดับทุติยภูมิ 

- ๒๕.๖๒๓๙ ๔๐.๐๐๐๐ ๔๐.๐๐๐๐ ๔๐.๐๐๐๐ ๑๔๕.๖๒๓๙ ฟว. 

  ๙ ค.จัดต้ังศูนย์ผลิตวัสดุ
อ้างอิงกระดาษ 

- ๔.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๖.๙๐๖๐ ๕.๗๐๖๐ ๒๐.๖๑๒๐ ฟว. 

๑๐ ค.จัดต้ังศูนย์ผลิตวัสดุ
อ้างอิงยาง 

- ๑.๖๓๐๐ ๑๑.๖๙๐๐ ๙.๐๔๐๐ ๔.๖๙๐๐ ๒๗.๐๕๐๐ ฟว. 

๑๑ ค.ศูนย์ผลิตวัสดุควบคุม
เพ่ือการควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการของ
ประเทศ 

- ๑๕.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๔๕.๐๐๐๐ บท. 

 รวม ๕.๖๒๖๖ ๘๐.๘๐๖๘ ๑๐๑.๗๓๐๐ ๙๕.๕๗๖๐ ๙๑.๘๑๖๐ ๓๗๕.๕๕๕๔  
 งบประมาณบรหิาร

จัดการ (บุคลากร 
ดําเนินงาน  
สาธารณูปโภค) 

๒๗.๑๙๔๕ ๓๔.๕๔๐๒ ๔๐.๗๓๔๓ ๔๓.๙๔๘๒
 

๕๐.๓๒๖๘ 
 

๑๙๖.๗๔๔๐ 
 

 

 รวมท้ังสิ้น ๓๒.๘๒๑๑ ๑๑๕.๓๔๗๐ ๑๔๒.๔๖๔๓ ๑๓๙.๕๒๔๒ ๑๔๒.๑๔๒๘ ๕๗๒.๒๙๙๔  

ที่มา : ฝ่ายคลัง/ฝ่ายแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม  
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ตารางที่ ๔.๓ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ถ่ายทอด 
                เทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
  ๑ ชุดค.พัฒนาฟิล์มเคลือบ

ผิวผลไม้ท่ีสามารถยับย้ัง
เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือยืดอายุ
ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว 

๐.๕๗๖๐ - - - - ๐.๕๗๖๐ ทช. 

  ๒ ค.ปรับสภาพดินโดยใช้
เทคโนโลยีถ่านชีวภาพ
สําหรับการปลูกพืชบน
ท่ีราบสูง 

๐.๕๖๔๐ - - - - ๐.๕๖๔๐ ทช. 

  ๓ ค.การพัฒนาผลติภัณฑ์
ดูแลเส้นผมฮาลาลโดย
ใช้สารธรรมชาติ 

๐.๒๘๐๐ - - - - ๐.๒๘๐๐ ทช. 

  ๔ ค.การใช้สารสกัดจาก
ทับทิมและฝางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทําความสะอาดของ
ผลิตภัณฑ์ 

๐.๔๘๓๖ - - - - ๐.๔๘๓๖ ทช. 

  ๕ ค.การพัฒนาผลติภัณฑ์
อาหารไขมันทรานส์ตํ่า 

๐.๓๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๑๑.๓๐๐๐ ทช. 

  ๖  ชุดค.ศึกษาสาร
ปนเปื้อนโครเมียมและ
เมลามีนในอาหาร 

๐.๕๙๕๕ ๐.๙๖๒๔ ๐.๙๓๑๑ - - ๒.๔๘๙๐ วช. 

  ๗ ค.การศึกษาผลกระทบ
ของ mineral oil ใน
อาหารและผลิตภัณฑ์
กระดาษสําหรับภาชนะ
บรรจุอาหาร 

๐.๖๔๐๕ ๓.๔๐๐๐ - - - ๔.๐๔๐๕ วช. 

  ๘ ค.การคัดเลือกและ
ศึกษาสมบัติของเห็ดป่า
ในประเทศไทยและ
เวียดนาม 

๐.๔๗๕๕ ๑.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ - - ๒.๙๗๕๕ ทช. 

  ๙ ค.การเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตเซรามิกเพ่ือ 
สนันสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

๒.๐๖๗๕ ๒.๕๘๐๐ ๒.๖๐๐๐ ๒.๘๐๐๐ ๒.๘๐๐๐ ๑๒.๘๔๗๕ ทช. 

๑๐ ค.การพัฒนาระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 

๐.๓๘๘๕ - - - - ๐.๓๘๘๕ ฟว. 

๑๑ ค.การผลิตกรดแลคติก
จากกลีเซอรอลท่ีได้จาก
กระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล 

๐.๖๒๔๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๘.๖๒๔๐ ทช. 
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ตารางที่ ๔.๓ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
                ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๑๒ ค.การศึกษาและ

วิเคราะห์ทดสอบเพ่ือ
หาปริมาณสารปนเปื้อน
ในผลิตภัณฑ์พลาสติก 

๐.๓๗๒๐ - - - - ๐.๓๗๒๐ ฟว. 

๑๓ ค.การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานของกลุ่ม
เชื้อจุลินทรีย์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยใช้ถ่านชีวภาพ 

๐.๔๖๐๐ ๐.๘๒๐๐ - - - ๑.๒๘๐๐ ทช. 

๑๔ ค.ผลิตสารกรองสารหนู
จากดินขาวสําหรับน้ํา
บริโภค 

๐.๔๒๓๖ ๐.๕๖๙๖ - - - ๐.๙๙๓๒ ทช. 

๑๕ ค.การศึกษาสมบติัเห็ด
อูดิมานและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดกึ่ง
สําเร็จรูป 

๐.๔๖๐๐ ๐.๗๓๐๐ - - - ๑.๑๙๐๐ ทช. 

๑๖ ค.การพัฒนาคุณภาพ
แป้งข้าวเจ้าเพ่ือทดแทน
แป้งสาลีในการผลิต
อาหารประเภทเส้นและ
ขนมปัง 

๐.๓๑๒๐ ๐.๓๘๐๐ ๐.๓๘๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๓.๐๗๒๐ ทช. 

๑๗ ค.ศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อ
สําหรับจุลินทรีย์ประเภท
โพรไบโอติกในการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร
สุขภาพ 

๐.๓๑๒๐ ๐.๔๐๐๐ - - - ๐.๗๑๒๐ วช. 

๑๘ ค.การพัฒนาผลติภัณฑ์
สูตรปุ๋ยชีวภาพท่ีมีธาตุ
อาหารไนโตรเจนสูง 

๐.๕๐๔๐ ๒.๘๕๔๐ ๐.๖๐๐๐ - - ๓.๙๕๘๐ ทช. 

๑๙ ค.เพ่ิมสมบัติของผิวแก้ว
โซดาไลม์ให้ทนทานต่อ
อากาศ 

๐.๓๗๑๐ ๐.๔๐๖๐ - - - ๐.๗๗๗๐ ฟว. 

๒๐ ชุดค.พัฒนาเทคโนโลยี
สําหรับการลดพลังงาน
ในกระบวนการหลอม
แก้ว 

๐.๙๘๐๐ ๐.๖๗๕๐ - - - ๑.๖๕๕๐ ฟว. 

๒๑ ค.การพัฒนาเนื้อแก้ว
สําเร็จรูปชนิดอุณหภูมิ
ตํ่าเพ่ือใช้ในอุตสาห 
กรรมเคร่ืองประดับ 
และตกแต่ง 

๐.๔๒๙๐ ๐.๖๗๐๐ - - - ๑.๐๙๙๐ ฟว. 
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ตารางที่ ๔.๓ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
                ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๒๒ ค.การผลิตเอทธานอล

จากวัสดุชีวมวลเพื่อเป็น
พลังงานทดแทน 

๐.๔๗๐๐ ๐.๘๒๙๔ - - - ๑.๒๙๙๔ คม. 

๒๓ ค.การลดปัจจัยเสี่ยง
ของสารประกอบ PAHs 
ท่ีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพยางรถยนต์ 

๐.๑๓๕๐ ๑.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๑.๑๓๕๐ คม. 

๒๔ ค.ศึกษาสารปนเปื้อนใน
ขวดนมพลาสติกเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการจัดทํา
มาตรฐานในประเทศ
ไทย 

๐.๔๘๐๐ ๐.๗๘๐๐ - - - ๑.๒๖๐๐ วช. 

๒๕ ค.จัดการสารเคมี
อันตรายด้วยระบบ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

๒.๑๒๕๐ ๐.๘๖๐๐ ๑๐.๙๒๐๐ ๑.๐๒๐๐ - ๑๔.๙๒๕๐ ฟว. 

๒๖ ค.พัฒนาอาชีพการผลิต
เซรามิกเพ่ือวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาด
ย่อม และชุมชน 

๒๐.๐๐๐๐ ๑.๖๔๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒๗.๖๔๐๐ ทช. 

๒๗ ค.ศูนย์ศิลปาชีพใน
พระราชดําริสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

๗.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๓๙.๐๐๐๐ ทช. 

๒๘ ค.ส่งเสริมศักยภาพการ
ผลิตของวิสาหกิจชุมชน 

๓.๒๖๖๘ ๖.๐๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๒๙.๒๖๖๘ ทช. 

๒๙ ค.ศูนย์ส่งเสริมฟิล์ม
เคลือบผิวผลิตภัณฑ์
ยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์และ
ยืดอายุ 

- ๓.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๖๓.๐๐๐๐ ทช. 

๓๐ ค.ตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
ข้าว 

- ๕.๐๐๐๐ ๑๕.๖๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๙.๐๐๐๐ ๓๙.๖๐๐๐ วช. 

๓๑ ค.การพัฒนาผลติภัณฑ์
ทุเรียนเพ่ือการส่งออก
และการใช้ประโยชน์
จากแป้งทุเรียน 

- ๒.๕๐๐๐ ๒.๕๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๑๙.๐๐๐๐ ทช. 

๓๒ ค.การใช้สารสกัดจาก
สมุนไพรในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํา
ความสะอาดผลิตภัณฑ์ 

- ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ ทช. 
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ตารางที่ ๔.๓ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
                ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๓๓ ค.การพัฒนาผลติภัณฑ์

เคร่ืองสําอางสมุนไพร
ให้ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- ๒.๐๐๐๐ ๒.๒๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๑๑.๒๐๐๐ ทช. 

๓๔ ค.การพัฒนาระบบการ
ใช้ถ่านชีวภาพอย่าง
ย่ังยืนในประเทศกําลัง
พัฒนา 

- ๕.๔๐๐๐ ๑๙.๐๐๐๐ ๑๓.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐ ๕๓.๔๐๐๐ ทช. 

๓๕ ค.การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการงานวิจัย 

- ๐.๗๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๖๐.๗๐๐๐ ทช. 

๓๖ ค. พัฒนาอาหาร
สําเร็จรูปและกึ่ง
สําเร็จรูปสําหรับ
ผู้สูงอายุ 

- ๐.๕๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๖.๕๐๐๐ ๑๒.๐๐๐๐ ทช. 

๓๗ ค.พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
และการใช้ประโยชน์
แป้งข้าว 

- ๐.๕๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ ๑๗.๕๐๐๐ ทช. 

๓๘ ค.พัฒนาคุณภาพน้ํามัน
ปาล์มสําหรับการทอด
อาหารโดยใช้สารสกัด
จากสมุนไพร 

- ๐.๔๕๐๐ ๐.๕๕๐๐ - - ๑.๐๐๐๐ ทช. 

๓๙ ค.การพัฒนาผลติภัณฑ์
อาหารท่ีมีเกลือโซเดียม
ตํ่า 

- ๐.๔๕๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๕.๔๕๐๐ ทช. 

๔๐ ชุดค.การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้
จากสมุนไพรท่ีมีสมบัติ
ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียและ
ลดสารฆ่าแมลงตกค้าง
ด้วยเทคนิคเอนแคป
ซูเลชั่น 

- ๑.๕๒๐๐ ๑.๔๒๘๐ - - ๒.๙๔๘๐ ทช. 

๔๑ ค.การผลิตถ่านชวีภาพ
จากกากกาแฟท่ีมี
ปริมาณไนโตรเจนสูง
สําหรับการเพาะเห็ด
ปลูกนางรม 

- ๐.๕๓๖๐ ๐.๔๗๖๐ - - ๑.๐๑๒๐ ทช. 

๔๒ ค.การผลิตวัสดุปรับปรุง
ดินจากเซลลูโลส-ไฮโดร
เจลโดยใช้วัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตร 

- ๐.๗๙๐๐ ๒.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๔.๖๐๐๐ ๑๑.๓๙๐๐ ทช. 
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ตารางที่ ๔.๓ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
                ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๔๓ ค.การพัฒนาผิวเคลือบ

ชนิดกลาสเซรามิกเพ่ือ
เพ่ิมความทนทานต่อ
การขัดสีในกระเบื้องปู
พ้ืน 

- ๐.๔๐๘๔ ๐.๔๐๘๔ - - ๐.๘๑๖๘ ทช. 

๔๔ ค.การพัฒนาวัสดุมวล
เบากันความชื้นจากเศษ
แก้วและเถ้าลอย 

- ๐.๕๑๒๐ ๐.๔๙๒๐ - - ๑.๐๐๔๐ ทช. 

๔๕ ค.เคลือบเถ้าชานอ้อย  ๐.๓๓๐๐ ๐.๓๑๓๐ - - ๐.๖๔๓๐ ทช. 
๔๖ ค.พัฒนาคุณสมบัติ

ความแกร่งของวัสดุ
คอมโพสิทคาร์บอนไฟ
เบอร์ท่ีเสริมแรงด้วย
อนุภาคยางนาโน 

- ๐.๖๘๕๐ ๐.๔๐๕๐ - - ๑.๐๙๐๐ ฟว. 

๔๗ ค.สร้างชุดสอบเทียบ
ปริมาตรของปิเปตท่ีมี
ความถูกต้องสูง 

- ๐.๘๘๐๐ ๐.๒๘๐๐ - - ๑.๑๖๐๐ ฟว. 

๔๘ ค.พัฒนาการควบคุม
ความใสของเนื้อแก้วท่ีมี
ปริมาณเหล็กสูงด้วย
ปฏิกิริยารีด๊อกซ์
ระหว่างกระบวนการ
อบแก้ว 

- ๐.๗๘๕๐ ๐.๖๕๕๐ - - ๑.๔๔๐๐ ฟว. 

๔๙ ค.ผลกระทบของ
สารละลายต่อการกัด
กร่อนผิวภายในขวด
แก้วสําหรับเคร่ืองด่ืม 

- ๐.๔๒๐๐ ๐.๔๒๐๐ - - ๐.๘๔๐๐ ฟว. 

๕๐ ค.ศูนย์บริการเพ่ิม
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
เพ่ือสนับสนุนการ
ส่งออกอาหาร 

- ๑๗.๖๐๐๐ ๒๖.๑๗๐๐ ๓๑.๑๗๐๐ ๓๐.๑๗๐๐ ๑๐๕.๑๑๐๐ วช. 

๕๑ ค.ตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัย
ข้าวโพด 

- ๒.๘๕๐๐ ๑๒.๑๕๐๐ ๕.๐๐๐๐ - ๒๐.๐๐๐๐ วช. 

๕๒ ค.พัฒนาวัสดุยาง
ธรรมชาติสําหรับกําบัง
รังสีนิวตรอน 

- ๑.๕๐๐๐ ๓.๗๑๐๐ ๓.๗๑๐๐ ๓.๗๑๐๐ ๑๒.๖๓๐๐ ฟว. 
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ตารางที่ ๔.๓ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
                ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๕๓ ค.การเพ่ิมศักยภาพ

ผู้ประกอบการอาหาร
และเคร่ืองสําอาง
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
ฮาลาล เพ่ือการส่งออก
สู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

- ๒๑.๒๑๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๘๑.๒๑๐๐ ทช. 

๕๔ ค.สํารวจและตรวจสอบ
คุณภาพน้ําตามความ
ต้องการของชุมชน 

- ๗.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๑๕๗.๐๐๐๐ คม. 

๕๕ ค.การพัฒนาการผลิต
สารกรองสารปนเปื้อน
ในน้ําเพ่ือการบริโภค 

- ๗๓.๐๐๐๐ ๑๓๓.๐๐๐๐ ๑๓๓.๐๐๐๐ ๑๓๓.๐๐๐๐ ๔๗๒.๐๐๐๐ ทช. 

๕๖ ค.ตรวจสอบ ติดตาม 
และเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ําบริโภคเพ่ือ
ประชาชน 

- ๔.๐๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐๐ ๖๐๔.๐๐๐๐ คม. 

๕๗ ค.จัดต้ังห้องปฏิบัติการ
ทดสอบภาคเหนือเพ่ือ
รองรับการทดสอบ
สินค้า OTOP และ
สินค้าจากชายแดน 

- ๓๙๐.๐๐๐๐ ๑,๒๒๐.๐๐๐๐ ๑,๔๒๐.๐๐๐๐ ๑,๖๒๐.๐๐๐๐ ๔๖๕๐.๐๐๐๐ วช. 

๕๘ ค.จัดต้ังห้องปฏิบัติการ
ทดสอบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ่ือรองรับการทดสอบ
สินค้า OTOP และ
สินค้าจากชายแดน 

- ๓๙๐.๐๐๐๐ ๑,๒๒๐.๐๐๐๐ ๑,๔๒๐.๐๐๐๐ ๑,๖๒๐.๐๐๐๐ ๔๖๕๐.๐๐๐๐ ทช. 

๕๙ ค.จัดต้ังห้องปฏิบัติการ
ทดสอบภาคกลางเพื่อ
รองรับการทดสอบ
สินค้า OTOP และ
สินค้าจากชายแดน 

- ๔๔๐.๐๐๐๐ ๑,๒๒๐.๐๐๐๐ ๑,๔๒๐.๐๐๐๐ ๑,๖๒๐.๐๐๐๐ ๔๗๐๐.๐๐๐๐ คม. 

๖๐ ค.จัดต้ังห้องปฏิบัติการ
ทดสอบภาคใต้เพ่ือ
รองรับการทดสอบสิ้น
ค้า OTOP และสินค้า
จากชายแดน 

- ๓๘๕.๗๐๐๐ ๑,๒๒๐.๐๐๐๐ ๑,๔๒๐.๐๐๐๐ ๑,๖๒๐.๐๐๐๐ ๔๖๔๕.๗๐๐๐ ฟว.,พศ. 
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ตารางที่ ๔.๓ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
                ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม (ต่อ) 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
๖๑ ค.ศูนย์วิเคราะห์

องค์ประกอบรสชาติ
อาหารไทย 

- ๒๓๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๑.๐๐๐๐ ๑๒.๐๐๐๐ ๒๖๓.๐๐๐๐ 
 

ทช. 

 รวม ๔๕.๐๙๕๕ ๒,๐๒๙.๗๘๒๘ ๕,๔๘๐.๑๘๘๕ ๖,๒๕๗.๒๐๐๐ ๗,๐๖๑.๗๘๐๐ ๒๐,๘๗๔.๐๔๖๘  
 งบประมาณบรหิาร

จัดการ (บุคลากร 
ดําเนินงาน  
สาธารณูปโภค) 

๘๔.๖๕๕๒ ๑๔๑.๓๑๘๓ ๑๗๒.๔๒๐๐ ๑๓๖.๔๗๘๕
 

๑๔๕.๘๔๖๓ 
 

๖๘๐.๗๑๘๓ 
 

 

 รวมท้ังสิ้น ๑๒๙.๗๕๐๗ ๒,๑๗๑.๑๐๑๑ ๕,๖๕๒.๖๐๘๕ ๖,๓๙๓.๖๗๘๕ ๗,๒๐๗.๖๒๖๓ ๒๑,๕๕๔.๗๖๕๑  

ที่มา : ฝ่ายคลัง/ฝ่ายแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม  
 
ตารางที่ ๔.๔ สรุปกรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   
                พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กิจกรรม/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๕๖-๖๐ 
  ๑ ค.พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ของประเทศแบบบูรณา
การ 

๔.๖๑๒๖ ๑๘.๐๐๐๐ ๒๙.๐๐๐๐ ๓๔.๐๐๐๐ ๓๓.๒๐๐๐ ๑๑๘.๘๑๒๖ พศ. 

  ๒ ค.เสริมสร้างบุคลากร
วิจัย 

๐.๕๒๔๐ ๐.๗๐๐๐ ๐.๗๐๐๐ ๐.๗๐๐๐ - ๒.๖๒๔๐ ทช. 

  ๓ ค.สร้างทักษะความรู้ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ภาค
ประชาชน 

๑.๒๗๓๐ ๑.๕๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๕๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๑๐.๒๗๓๐ ปส.สล 

  ๔ ค.พัฒนาระบบรับรอง
บุคลากรตาม
มาตรฐานสากล 

๑.๐๐๐๐ ๒.๔๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ - ๑๐.๙๐๐๐ พศ. 

  ๕ ค.พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร วศ. 

- ๑.๕๕๙๓ ๑.๕๕๙๓ ๑.๕๕๙๓ ๑.๕๕๙๓ ๖.๒๓๗๒ จท.สล 

 รวม ๗.๔๐๙๖ ๒๔.๑๕๙๓ ๓๖.๗๕๙๓ ๔๒.๗๕๙๓ ๓๗.๗๕๙๓ ๑๔๘.๘๔๖๘  
 งบประมาณบรหิาร

จัดการ (บุคลากร 
ดําเนินงาน  
สาธารณูปโภค) 

๑๔.๓๓๑๙ ๑๕.๒๐๕๑ ๑๕.๘๐๕๑ ๑๖.๘๐๕๑ ๑๗.๘๐๕๑ ๗๙.๙๕๒๓  

 รวมท้ังสิ้น ๒๑.๗๔๑๕ ๓๙.๓๖๔๔ ๕๒.๕๖๔๔ ๕๙.๕๖๔๔ ๕๕.๕๖๔๔ ๒๒๘.๗๙๙๑  

ที่มา : ฝ่ายคลัง/ฝ่ายแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม  
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บทท่ี ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๐ ได้กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยการประเมินตนเองในด้านประสิมธิภาพและ
ประสิทธิผลดังน้ี 
   
 ๑) การประเมินด้านประสิทธิภาพ เป็นการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพ่ือประเมิน
ว่าได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวังหรือไม่ อย่างไร 
  ๑.๑) การประเมินจากการเปรีบยเทียบแผนและผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๑.๒) การประเมินจากต้นทุนผลผลิต (รายจ่ายจริง) ประจําปี 
 ๒) การประเมินด้านประสิทธิผล เป็นการประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) เพ่ือประเมินว่า
ได้ผลผลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
  ๒.๑) การประเมินจากตัวช้ีวัด (เชิงประมาณ คุณภาพ เวลาและต้นทุน) 
  ๒.๒) การประเมินผลด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี (Performance Assessment Rating Tools : PART) 
 ทั้งน้ี การรวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน (สํานัก/โครงการ/ศูนย์) นําส่งผลผลิตตามแผน
กลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาที่กําหนด เช่น รายเดือน 
รายไตรมาส ราย ๖ เดือน และราย ๑๒ เดือนแล้วจะมีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดเสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบข้อมูล ตลอดจนปัญหา อุปสรรค์ที่
เกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นและใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการของผู้บริหาร เพ่ือให้สอด
รับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 สําหรับแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ กรมวิทยาศาสตร์บริการระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กําหนดไว้ดังน้ี 
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ตารางที่ ๕.๑ แผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในรอบปีงบประมาณ 

เรื่อง ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑. รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนกล
ยุทธ์ วศ. 

             รายเดือน 
รายไตรมาส 

๒. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  

             รายเดือน 
รายไตรมาส 

๓. รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของ วศ.  
ตามเป้าหมายการ
ให้บริการในเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  

             รายไตรมาส 

๔. รายงานการ
วิเคราะห์ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานจาก
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
(สํานัก/โครงการ/
ศูนย์)  

             รายปี 
(หลังสิ้น

ปีงบประมาณ) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  จํานวนรายการวิเคราะหท์ดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ  
 
หน่วยวัด : รายการ 
 
คําอธิบาย 
 จํานวนรายการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบองค์ประกอบ คุณสมบัติหรือโครงสร้างของสารทางห้องปฏิบัติการ    การสอบ
เทียบเครื่องมือวัด   โดยคิดเป็นจํานวนรายการที่ให้บริการในแต่ละปีงบประมาณ 
 
สูตรการคํานวณ :    นับจํานวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 
                         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
เง่ือนไข  :  เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จํานวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานเฉพาะทางในประเทศและต่างประเทศ 
 
หน่วยวัด :  กิจกรรม 
   
คําอธิบาย 
 
 หมายถึง กิจกรรม/เรื่องที่ดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานเฉพาะทางในประเทศและต่างประเทศ 
 
สูตรการคํานวณ :    นับจํานวนกิจกรรม/เรือ่งที่มีความร่วมมือกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีนํ่าไปสู่การ 
                         ปฏิบัติเป็นรายปี 
 
เง่ือนไข  :  เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ จํานวนสินค้าได้รับการทดสอบเพื่อสรา้งความม่ันใจให้กับผู้บริโภค  

หน่วยวัด :  ผลิตภัณฑ์ 

 คําอธิบาย 
๑. กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจหลักในการให้บริการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้าน

ฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เชิงกลและวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และทดสอบ
มลพิษในส่ิงแวดล้อมทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม รวมทั้งสอบ
เทียบความถูกต้องเท่ียงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัดแก่หน่วยงานท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

๒. การทดสอบคุณภาพสินค้า จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 
เป็นการเพ่ิมมูลค่าการค้า รวมถึงเป็นการป้องกันการกีดกันทางการค้าในการส่งสินค้าไป
จําหน่ายยังต่างประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการทดสอบ   

เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
๒. จํานวนสินค้าที่ได้รับการทดสอบนับจาก 

- จํานวนตัวอย่างสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบเพ่ือออกใบรับรองคุณภาพ 
(Certificate of Analysis) เพ่ือการส่งออก 

- จํานวนตัวอย่างสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบคุณภาพเพ่ือการเฝ้าระวังและ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

- จํานวนตัวอย่างสินค้า OTOP ที่ได้รับการทดสอบเพ่ือการยกระดับคุณภาพ 
- จํานวนตัวอย่างสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ 

ที่เป็นที่ยอมรับ 
- จํานวนตัวอย่างเครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้รับการสอบเทียบ 

ความถูกต้อง 
๓. จํานวนสินค้าที่ได้รับการทดสอบนับรวมจํานวนตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการทดสอบ 

โดยห้องปฏิบัติการในเคร่ือข่ายที่กรมวิทยาศาสตร์บริการกํากับดูแลด้วย 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ จํานวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
หน่วยวัด :  จํานวนคน 
 
คําอธิบาย 

๑. เพ่ือวัดผลผลิตของการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง บริการท่ีสํานักหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศ ว&ท จัดให้มีขึ้น เช่น บริการค้นเรื่องทางวิชาการ บริการติดตามสารสนเทศทันสมัย
เฉพาะเรื่องเฉพาะราย ( SelectiveDissemination of Information, SDI) บริการจัดหาเอกสาร
ฉบับเต็มภายในประเทศและต่างประเทศ บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ บริการสารสนเทศ
สิทธิบัตร มาตรฐาน เอกสารผลิตสินค้า โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการข้างต้นได้ทั้งที่มา
ติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เง่ือนไข : เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จํานวนสารสนเทศเฉพาะเรื่องที่ได้รับการพัฒนา  

หน่วยวัด :  เรื่อง 

คําอธิบาย 
หมายถึง เรื่องสารสนเทศเฉพาะเร่ืองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนเรื่องสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 
 
เง่ือนไข : เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ จํานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยวัด :  จํานวนคน 
 
คําอธิบาย 

๑. เพ่ือวัดผลผลิตของการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง บริการท่ีสํานักหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศ ว&ท จัดให้มีขึ้น เช่น บริการค้นเรื่องทางวิชาการ บริการติดตามสารสนเทศทันสมัย
เฉพาะเรื่องเฉพาะราย ( SelectiveDissemination of Information, SDI) บริการจัดหาเอกสาร
ฉบับเต็มภายในประเทศและต่างประเทศ บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ บริการสารสนเทศ
สิทธิบัตร มาตรฐาน เอกสารผลิตสินค้า โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการข้างต้นได้ทั้งที่มา
ติดต่อด้วยตนเอง เว็บไซต์  โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เง่ือนไข : เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รบัการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ   
 
หน่วยวัด :  ห้อง 
 
คําอธิบาย 
   

๑. ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการประเมินเพ่ือการรับรองระบบงาน หมายถึง หอ้งปฏิบัติการที่ได้รับการ
ประเมินเพ่ือการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๒. การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการเป็นการสร้างความเข้มแข็งใหกั้บภาคการ
ผลิตของประเทศ ส่งผลใหม้กีารควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเน่ืองและผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานจะเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
 
เง่ือนไข:  

๑. นับรวมจํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ๒ ประเภท คือ 
     ๑.๑ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองใหม่ 
     ๑.๒ ห้องปฏิบัติการเดิมที่ได้รับการรับรองรายการใหม่ที่ขอขยายขอบข่ายเพ่ิมเติม 
 ๒. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ จํานวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอรับการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ  
 
หน่วยวัด :  ห้อง 
 
คําอธิบาย : 

๑. ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการประเมินเ พ่ือการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ หมายถึง 
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินเพ่ือการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

๒. การประเมินเพ่ือการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจประเมิน (initial 
assessment) หรือ การตรวจติดตามการรับรอง (surveillance) หรือการตรวจประเมินใหม่ 
(reassessment) 

๑) การตรวจประเมิน (initial assessment)  หมายถึง การตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการท่ีมาย่ืนคําขอรับการรับรองฯ ครั้งแรก โดยคณะผู้ประเมินจะตรวจเบ้ืองต้น 
(preassessment)* เพ่ือสํารวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ทั้งด้านเอกสาร เครื่องมือ 
บุคลากร และอ่ืนๆ เมื่อห้องปฏิบัติการมีระบบคุณภาพพร้อมแล้ว คณะผู้ประเมินจะตรวจประเมิน
เอกสารระบบคุณภาพ ซึ่งได้แก่ คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีทดสอบ และเอกสาร
สนับสนุนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมของ
ห้องปฏิบัติการว่าเป็นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และเง่ือนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ (LA-R-03) หรือไม่  โดยไปทําการตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการท้ังด้านระบบคุณภาพและวิชาการ ณ ที่ต้ังห้องปฏิบัติการ  หากห้องปฏิบัติการมี
ข้อบกพร่องต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด (ไม่เกิน ๓ เดือน) หลังจากน้ัน
คณะผู้ประเมินจะตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (follow-up)** ซึ่งอาจดําเนินการที่สํานัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ หรือ ณ ที่ต้ังห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

๒) การตรวจติดตามการรับรอง (surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการหลังจากที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ แล้ว ว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ
ตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และข้อกําหนด กฎระเบียบ และเง่ือนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (LA-R-03) หรือไม่ สํานักฯ จะดําเนินการตรวจติดตามการ
รับรองปีละครั้ง โดยคณะผู้ประเมินตรวจเอกสารระบบคุณภาพและตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทั้งด้านระบบคุณภาพและวิชาการ ณ ที่ต้ังห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับการตรวจ
ประเมิน (initial assessment) หากห้องปฏิบัติการมีข้อบกพร่องต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด (ไม่เกิน ๑ เดือน) หลังจากน้ันคณะผู้ประเมินจะตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ซึ่ งอาจดําเนินการที่สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการหรือ ณ ที่ ต้ั ง
ห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

๓) การตรวจประเมินใหม่  ( reassessment)  หมายถึ ง  การตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ ครบอายุหนังสือรับรอง โดยคณะผู้
ประเมินตรวจเอกสารระบบคุณภาพและตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ทั้งด้านระบบ
คุณภาพและวิชาการ ณ ที่ต้ังห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับการตรวจประเมิน (initial assessment) 
เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนคณะผู้ประเมินใหม่ 
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            * การตรวจเบ้ืองต้น (preassessment)  หมายถึง การตรวจความพร้อมของเอกสารระบบคุณภาพ 
              และตรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่ต้ังห้องปฏิบัติการ 
          ** การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (follow-up)  หมายถึง การตรวจติดตามความครบถ้วน 
             ถูกต้องของการแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจดําเนินการที่สํานักบริหารและรับรอง 
             ห้องปฏิบัติการ หรือ ณ สถานที่ต้ังห้องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม 
 
สูตรการคํานวณ : -  นับจํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินเพ่ือการรับรองห้องปฏิบัติการ 
 
เง่ือนไข : เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชาํนาญ   
 
หน่วยวัด :  ห้อง 
 
คําอธิบาย : 

๑. เพ่ือวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๒. เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการมีข้อมูลการประกันคุณภาพผลการทดสอบเพ่ือยกระดับความสามารถตาม

มาตรฐานสากล 
๓. กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency  Testing)  เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนา

ศักยภาพห้องปฏิบัติการ  เป็นการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจากภายนอก  (External  
Quality  Control) และ เป็นข้อกําหนดหน่ึงของการยื่นขอระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 : 2005  โดยห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับการประเมิน
สมรรถนะ (Performance Evaluation )   

๔. กระบวนการดําเนินกิจกรรมทดสอบความชํานาญ ประกอบด้วยการแจกจ่ายตัวอย่างที่เหมือนกัน
หรือตัวอย่างที่คล้ายกันให้กับห้องปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์    ซึ่งปกติจะใช้วิธีที่ห้องปฏิบัติการ
เลือกใช้เอง  ในบางกรณีผู้ดําเนินการทดสอบความชํานาญอาจจะกําหนดวิธีการเฉพาะให้ผลการ
ทดสอบจะถูกส่งไปยังผู้ ดําเนินการทดสอบความชํานาญภายในระยะเวลาที่ กําหนดไว้  
ผู้ดําเนินการทดสอบความชํานาญจะประเมินผลท่ีห้องปฏิบัติการส่งมาและรายงานผล  เป็น
คะแนน   ในการรายงานผลจะมีการช้ีบ่งสมรรถนะของห้องปฏิบัติการโดยใช้รหัสเพ่ือเป็นการ
รักษาความลับของห้องปฏิบัติการ โดยใช้หลักสถิติ  

 
สูตรการคํานวณ : -  นับจํานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ 
 
เง่ือนไข : เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ จํานวนผู้ประกอบการท่ีห้องปฏิบัติการได้รับการรบัรอง   
 
หน่วยวัด :  ราย 
 
คําอธิบาย:   

๑. ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการประเมินเพ่ือการรับรองระบบงาน หมายถึง หอ้งปฏิบัติการที่ได้รับการ
ประเมินเพ่ือการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๒. การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการเป็นการสร้างความเข้มแข็งใหกั้บภาคการ
ผลิตของประเทศ ส่งผลใหม้กีารควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเน่ือง และผล
การทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานจะเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนผู้ประกอบการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
                      ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
 
เง่ือนไข:  

๑. นับรวมจํานวนผู้ประกอบที่ห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ๒ ประเภท คือ 
  ๑.๑ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองใหม่ 
  ๑.๒ ห้องปฏิบัติการเดิมที่ได้รับการรับรองรายการใหม่ที่ขอขยายขอบข่ายเพ่ิมเติม 
 ๒. ผู้ประกอบการที่มีห้องปฏิบัติการสาขา/หน่วยงานในพ้ืนที่ ให้นับจํานวนแยกตามสาขา/พ้ืนที่  
              ทีห่้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง 
 ๓. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
   
   
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ จํานวนผู้ประกอบการท่ีได้รบัการพัฒนาด้วยกิจกรรมทดสอบความชาํนาญ  

หน่วยวัด :  ราย 
 
คําอธิบาย : 

๑. เพ่ือวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๒. กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency  Testing)  เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนา

ศักยภาพห้องปฏิบัติการ  เป็นการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจากภายนอก  (External  
Quality  Control) และ เป็นข้อกําหนดหน่ึงของการยื่นขอระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 : 2005  โดยห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับการประเมิน
สมรรถนะ (Performance Evaluation )   
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๓. กระบวนการดําเนินกิจกรรมทดสอบความชํานาญ ประกอบด้วยการแจกจ่ายตัวอย่างที่เหมือนกัน

หรือตัวอย่างที่คล้ายกันให้กับห้องปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์    ซึ่งปกติจะใช้วิธีที่ห้องปฏิบัติการ
เลือกใช้เอง  ในบางกรณีผู้ดําเนินการทดสอบความชํานาญอาจจะกําหนดวิธีการเฉพาะให้ผลการ
ทดสอบจะถูกส่งไปยังผู้ ดําเนินการทดสอบความชํานาญภายในระยะเวลาที่ กําหนดไว้  
ผู้ดําเนินการทดสอบความชํานาญจะประเมินผลท่ีห้องปฏิบัติการส่งมาและรายงานผล  เป็น
คะแนน   ในการรายงานผลจะมีการช้ีบ่งสมรรถนะของห้องปฏิบัติการโดยใช้รหัสเพ่ือเป็นการ
รักษาความลับของห้องปฏิบัติการ โดยใช้หลักสถิติ  
 
 

สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ  
 
เง่ือนไข:  

๑. นับจํานวนผู้ประกอบที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ  
๒. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 

 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและภาคบริการ  
 
หน่วยวัด :  เรื่อง 
 
คําอธิบาย : 

๑. เพ่ือวัดร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยที่ส่วนราชการสามารถบรรลวัุตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  

๒. งานวิจัยเป็นงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การศึกษา ค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ  เพ่ือให้ได้ความรู้และ/เทคโนโลยีใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ดังน้ี 

๑) งานวิจัย  หมายถึง  การศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง หรืออ่ืน ๆ ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์  
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่  เพ่ือต้ังเป็นกฎ ทฤษฎี หรือคําอธิบายที่เช่ือถือได้ 
หรือเพ่ือพิสูจน์  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อสรปุ  ทฤษฎี หรอืกฎที่ยอมรับกันอยู่เดิม 

๒) งานพัฒนา หมายถึง  การปฏิบัติการเพ่ือก่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือปรับปรุง และ/หรือคดั
แปลงเทคโนโลยีให้ดีหรือเหมาะสมย่ิงขึ้น 

สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนผลงานวิจัยพัฒนาที่สามารถนําใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและภาคบริการ   
 
เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จํานวนคนท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

หน่วยวัด :  คน 
 
คําอธิบาย : 
 

เพ่ือนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตไปถา่ยทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพ่ือประยุกต์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสรา้งรายได้ 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 
เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จํานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์  

หน่วยวัด :  เรื่อง 
 
คําอธิบาย : 

๑. เพ่ือวัดร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยที่ส่วนราชการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  

๒. งานวิจัยเป็นงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้ได้ความรู้และ/เทคโนโลยีใหม่ หรอืปรับปรุงใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  ดังน้ี 

๑) งานวิจัย  หมายถึง  การศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง หรืออ่ืน ๆ ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์  
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่  เพ่ือต้ังเป็นกฎ ทฤษฎี หรือคําอธิบายที่เช่ือถือได้ 
หรือเพ่ือพิสูจน์  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อสรปุ  ทฤษฎี หรอืกฎที่ยอมรับกันอยู่เดิม 

๒) งานพัฒนา หมายถึง  การปฏิบัติการเพ่ือก่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือปรับปรุง และ/หรือคัด
แปลงเทคโนโลยีให้ดีหรือเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 

สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนผลงานวิจัยพัฒนาที่สามารถนําใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและภาคบริการ   
 
เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จํานวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับจัดต้ังในภูมิภาค  

หน่วยวัด :  ห้อง 
 
คําอธิบาย : 

๑. เพ่ือสนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และชุมชน โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการนําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

๒. เพ่ือวัดระดับความสําเร็จในการจัดต้ังห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค  
๓. เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายในภูมิภาค โดยใช้ผลการทดสอบ

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสูก่ารขอรับรองมาตรฐาน  
 
สูตรการคํานวณ :   ๑.  นับจํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้จัดต้ังในภูมิภาค   

๒. นับจํานวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ไปพัฒนา 
เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ จํานวนผู้ประกอบการท่ีได้รบัประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยวัด :  ราย 
 
คําอธิบาย : 

๑. การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และชุมชน เพ่ือนําเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์  

 
 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ จํานวนบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการผ่านการอบรม  
       
หน่วยวัด :  คน 
 
คําอธิบาย : 

๑. เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเสริมสร้างขีดความสามารถกําลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 

๒. บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภาครัฐ   เอกชน มหาวิทยาลัย เช่นบุคลากรในห้องปฏิบัติการ บุคลากรด้านการ
ควบคุมคุณภาพหรือกระบวนการผลิตอาจารย์/วิทยากร 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนคนที่ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร   
 
เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
 

 

 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ จํานวนบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขอรับการประเมินตามมาตรฐานสากล  
 
หน่วยวัด :  คน 
 
คําอธิบาย : 

๑. เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการในการประเมนิบุคลากรตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17024  

๒. บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภาครัฐ   เอกชน มหาวิทยาลัย เช่นบุคลากรในห้องปฏิบัติการ บุคลากรด้านการ
ควบคุมคุณภาพหรือกระบวนการผลิตอาจารย์/วิทยากร 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนคนที่ย่ืนขอรับการประเมินตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  
 
เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ จํานวนหลักสตูรฝึกอบรมเพือ่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 
หน่วยวัด :  หลักสูตร 
 
คําอธิบาย : 

๑. ส่งเสริมการเรยีนรู้และสนับสนุนให้มแีหล่งความรู้สาธารณะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

๒. พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมบุคลากรทางวิทยาศาสตณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการนําไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนหลักสูตรที่ให้การฝึกอบรม   
 
เง่ือนไข:  

๑ เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ จํานวนบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  
 
หน่วยวัด :  คน 
 
คําอธิบาย : 

๑. เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการในการประเมนิตัวบุคคลตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17024  

๒. บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการของภาครัฐ  เอกชน มหาวิทยาลัย เช่น บุคลากรในห้องปฏิบัติการ บุคลากรด้าน
การควบคุมคุณภาพหรือกระบวนการผลิตอาจารย์/วิทยากร 

 
สูตรการคํานวณ :   นับจํานวนคนที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  
 
เง่ือนไข:  

๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการดําเนินงานไม่สะสม 
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  ภาคผนวก ข 

 
คําสั่ง กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

ที่  ๕๑๔ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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คําสั่ง กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

ที่  ๕๑๔ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

-------------------------------------------------- 
 

เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
แปลงแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี  น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานจัดทําแผนดังกล่าว และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งต้ังคณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

 

   ๑. องค์ประกอบ             
 ๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานกรรมการ
 ๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (CCO) รองประธานกรรมการ
 ๓) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (CIO) รองประธานกรรมการ
 ๔) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน กรรมการ
 ๕) ผู้อํานวยการสํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรรมการ
 ๖) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรรมการ
 ๗) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
กรรมการ

 ๘) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ กรรมการ
 ๙) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ

 ๑๐) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม กรรมการ
 ๑๑) ผู้อํานวยการโครงการเคมี กรรมการ
 ๑๒) ผู้อํานวยการโครงการฟิสิกสแ์ละวิศวกรรม กรรมการ
 ๑๓) ผู้อํานวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรรมการ
 ๑๔) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ กรรมการ
 ๑๕) ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ
 ๑๖) นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กรรมการ
 ๑๗) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
 ๑๘) เลขานุการกรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑๙) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๒๐) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๒๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  
  /๒ อํานาจหน้าที่
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  -๒- 
 
 
     ๒. อํานาจหน้าที ่

(๑) กําหนดแนวทางและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เก่ียวกับการจัดทาํแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

(๒) ติดตามและประเมินผล รวมถงึจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของแผนตามข้อ (๑)  
(๓) แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ตามความจําเป็นและเหมาะสม   
(๔) สนับสนุนทรัพยากรตามความเหมาะสมในการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
(๕) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
            สั่ง  ณ  วันที่ ๑๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   

                                                                                
      (นางสาวเสาวณี มุสแิดง) 

                                     อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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ภาคผนวก ค 
 

                                                   ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
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                                         ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ ได้รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วศ. และกรอบกลยุทธ์สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปประเด็นได้ ดังน้ี 
 ๓.๑ การจัดทาํแผนกลยุทธ์ วศ. 
       หลักการสร้างแผนปฏิบัติราชการที่ดี องค์กรต้องเข้าใจต่อวิสัยทัศน์สอดคล้องตรงกันทั้งหมด โดย
ฝ่ายแผนฯ มีหน้าที่นิยามความหมายของวิสัยทัศน์ หลังจากน้ันจึงสร้างพันธกิจที่แยกออกมาจากวิสัยทัศน์ ส่วน
ยุทธศาสตร์ควรมุ่งเน้นสู่การปฏิบัติและสื่อความหมายในเชิงรุก เน้นการสื่อเป้าหมายว่าใครได้ประโยชน์บ้าง 
โดยการกําหนดตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ขององค์กร มีได้หลายวิธี ในที่น้ีจะเสนอแนะให้พิจารณาภารกิจขององค์กรที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์เป็นหลัก  หลังจากน้ันทําการวิเคราะห์หน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์น้ันๆ 
เพ่ือกําหนดแผนงานโครงการของยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการร่วมกัน เกิดเป็นแผนงานโครงการ สู่
แผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานย่อยขององค์กร (สํานัก/โครงการ/ศูนย์)  

      การนําหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดทํา 
กลยุทธ์ มุ่งเน้นการให้ความสําคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด ๓) 
               การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือทราบจุดแข็ง /จุดอ่อน/ โอกาส/ อุปสรรค นํามาจัดทําแผนกลยุทธ์ 
               โดยแผนกลยุทธ์จําต้องมีตัวช้ีวัดบ่งช้ีในการดําเนินการ เช่น ตัวช้ีวัด Milestone เป็นการสร้าง
ตัวช้ีวัดจาก กระบวนการทํางาน ส่วนตัวช้ีวัด Hybrid เป็นการสร้างตัวช้ีวัดจากผลลัพธ์และผลกระทบ/การ
จัดทําแผน ควรนําข้อมูลของหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยจะต้องเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลขององค์กร 
                กลยุทธ์สําคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจเกิด
ได้ตลอดเวลา ปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินมีการปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน ปปท. มีการ
พิจารณาข้อร้องเรียนเก่ียวกับการที่ผู้นําที่ไม่ปฏิบัติตาม PMQA หมวด ๑ ภาวะผู้นําขององค์กรแล้วหลายคดี 
เป็นต้น    การวางกลยุทธ์ให้พิจารณาตัวช้ีวัดเป็นหลัก โดยคํานึงถึงปัจจัยเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างจุดแข็งและเสริม
จุดอ่อนขององค์กร รวมถึงองค์กรควรทราบปัญหาหรืออุปสรรคต่อผลสําเร็จของงาน/ควรวางแผนพัฒนา
จุดอ่อนขององค์กรก่อนที่จะไปถึงการจัดการด้านกลยุทธ์/หากองค์กรมีความพร้อมและแก้ปัญหาประเด็น ๗ S 
ซึ่งเน้นด้านโครงสร้างองค์กรได้หมด เมื่อปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบ จะส่งผลต่อองค์กรน้อยมาก/แต่ละกอง
ควรกําหนดยุทธศาสตร์ของตนให้ชัดเจนก่อน เพ่ือสนองต่อเป้าหมายของกรม นําไปสู่การบริหารงานอย่างมีกล
ยุทธ์ โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์องค์กรตามหลัก ๗ S 
             - Strategy ดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ นําไปสู่การปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบประเมินผล (ถ้ามี
ศักยภาพจะเป็นจุดแข็งขององค์กร) 
             - Structure  พิจารณาว่าองค์กรมีการทํางานซ้ําซ้อนกันหรือไม่/การสั่งการและมอบหมายงาน
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพหรือไม่ 
             - System  ระบบงานต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/หากเพ่ิมยุทธศาสตร์แล้วจะดําเนินการไปได้
อย่างไร/ภารกิจหลักของ วศ. เป็นจุดแข็ง แต่ฝ่ายสนับสนุนมีจุดอ่อน / ควรแบ่งกระบวนงานให้ชัดเจนเพ่ือ
ทราบจุดอ่อนขององค์กร สู่การแก้ไข/ในสายงานสนับสนุนทําได้ดีหรือไม่ 
              - Style รูปแบบการบริหารองค์กรเป็นอย่างไร/วัฒนธรรมของผู้บริหาร 
              - Staff กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบการบริหารองค์กร (จุดแขง็ วศ.) ส่วนกระบวนการ
ปฐมนิเทศ /แรงจูงใจ /สวัสดิการ/การประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นจุดอ่อน วศ. 
             - Skill วิเคราะห์ทักษะความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน/ความถนัดความสามารถพิเศษ/ 
               ทกัษะส่วนบุคคล 
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            - Shared values ภายใต้กรอบความเช่ือมีจุดอ่อนหรือแข็งตรงจุดไหน แล้วจดัลําดับความสําคัญ 
              โดยมีขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ดังน้ี 

แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ ์

ขั้นตอนที่ 1 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4  

 
 
 

 
 
 

กําหนดประเดน็ยทุธ์ (สิง่สําคญัท่ีต้องทําเพ่ือบรรล ุV) 

(Strategic Issue) 

KPI 
กําหนดเป้าประสงค์ (Good) ประกอบด้วย 

เป้าหมาย 

กลยทุธ์ (จาก SWOT matrix) 

กําหนด 

action plan 

แปลงเป็น แผนปฏิบตักิารประจําปี 

(แผนงาน / โครงการ) 

วดัเป้าหมาย (target) 
กําหนด KPI  KPI

ชดัเจน / เฉพาะเจาะจง  

(KPI Template) 

วิเคราะห์

ศกัยภาพองค์กร 
SWOT

ใน 

นอก 

7S 

PEST 
ทํา SWOT matrix

 กําหนดทิศทาง 
กําหนด V

กําหนด M
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๓.๒  การวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของ วศ. 
        ๓.๒.๑  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                 (รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
                จากการประชุมฯ รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นได้ดังน้ี 
       ๑. วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรเช่ียวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติของอาเซียน 
            ๑.๑  ประเทศได้อะไร/องค์กรได้อะไร/ความรับผิดชอบต่อภารกิจ/ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                    องค์กรเช่ียวชาญ  = สิ่งใดบ่งบอกว่ามีความเช่ียวชาญ/มีผลสําเร็จเชิงผลลัพธ์และ 
                                             ผลกระทบอย่างไร 
                     อาเซียน   = พิจารณาระดับความเช่ียวชาญขององค์กร ควรทราบว่าใครคือคูแ่ข่งใน
ด้านห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบระดับอาเซียน องค์กรอยู่ในลาํดับใด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อการ
พัฒนา /หน่วยงานหรือกลุ่มใดได้รับผลกระทบจากองค์กร 
         ๑.๒ การกําหนดวิสัยทัศน์ควรคํานึงถึงความชัดเจนของทิศทางองค์กร โดยสร้างภาพในอนาคตและ
เป้าหมายท่ีจะไปสู่ฝันขององค์กร จะต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ควรสอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐาน 
แห่งรัฐ เพ่ือเสนอของบประมาณในทิศทางเดียวกัน   ทั้งน้ี  วศ. ควรพิจารณาว่าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีแนวโน้มว่าจะสัมฤทธ์ิผลหรือไม่ โดยควรจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี เพ่ือพิจารณาความ
เป็นไปได้และการทบทวนแผนฯ ให้มุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
 

       ๒.พันธกิจ : ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเช่ียวชาญของประเทศ  วิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต โดย 
การบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
           ๒.๑ พันธกิจเป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ ควรมีความสอดคล้อง ต่อเน่ือง และ
เช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ทราบว่าองค์กรทํางานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 
 

       ๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ 
            ควรเป็นรูปธรรมขึ้นต้นด้วยคํากิริยา เช่น เร่งรัด พัฒนา กําหนด สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน เป็นต้น 

๓.๑ เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 
      มีข้อเสนอแนะให้ปรับเป็น  : พัฒนาการเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ  
      โดยคําว่า “ พัฒนา” จะทําให้เกิดการปรับปรุง หรือ คําว่า “ส่งเสริม” จะทําให้วิสัยทัศน์ 
      ชัดเจนขี้น 
๓.๒ ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
      มีข้อเสนอแนะให้ปรับเป็น  :  เสริมสร้างห้องปฏิบัติการของประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็น 
      ที่ยอมรับ ซึ่งเป็นประเด็นหลักของยุทธศาสตร์ คือ บริการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ  
      และมคีุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
๓.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและบริการสังคม 
      มีข้อเสนอแนะให้ปรับเป็น : เร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและบริการสังคม 
๓.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มีข้อเสนอแนะให้ปรับเป็น : เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยี 
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     ๔. เป้าประสงค์ 
      ๔.๑ สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยสามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคและ 
               สร้างรายได้แก่ประเทศ 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ ในแต่ละประเด็น สามารถมี ๒ เป้าประสงค์ได้/เป้าประสงค์ ๑ เป้าประสงค์
สามารถตอบประเด็นยุทธศาสตร์ได้มากกว่าหน่ึงประเด็น/ การสร้างเป้าประสงค์ควรพิจารณาว่าทําแล้วใครได้ 
ประโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร  ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ ผู้ได้ประโยชน์คือ ผู้บริโภค และประเทศ 
ดังน้ัน เป้าประสงค์น้ีตอบยุทธศาสตร์ชัดเจน 
          ๔.๒ ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ควรพิจารณาภารกิจว่ามุ่งเน้นการพัฒนาห้องปฏิบัติการภายในหรือ
ภายนอกองค์กร แล้วจึงกําหนดเป้าประสงค์ต่อไป และเป้าประสงค์ที่กําหนดน้ันชัดเจนเพียงแต่ ผู้ได้ประโยชน์ 
คือ ห้องปฏิบัติการด้าน ว และ ท. จากภายนอกยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
          ๔.๓ ผู้ประกอบการ  OTOP/SMEs สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 
                ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ควรเพ่ิมเป้าประสงค์ เพ่ือให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในส่วนของ
การบริการสังคม โดยเพ่ิมเป้าประสงค์ที่ ๓.๒ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน” 
          ๔.๔ กําลังคนทางด้าน ว และ ท มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
                ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  เป้าประสงค์ในส่วนน้ีเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอก 
องค์กรสําหรับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรต้องดําเนินไปให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม โดยมุ่งเน้นในระดับ HR  และ HRD 
 

          ๓.๒.๒  แผนปฏิบติัราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    (รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ ตามเอกสารหมายเลข ๒) 
                     จากการประชุมฯ รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน/ปรับปรุง
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือนําเสนอกรอบในคําขอการขอ
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  สรุปประเด็นได้ดังน้ี 
                     แผนกลยุทธ์จะทําให้ทราบว่าองค์กรทํางานได้ตามเป้าหมายหรือไม่  ควรพิจารณาตัวช้ีวัดใน
เชิงผลลัพธ์และผลกระทบ โดยปรับยุทธศาสตร์ผ่านหลัก SWOT   
           ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศดา้นการทดสอบ 
               เป้าประสงค์ที่  ๑ สินค้ามีคณุภาพและความปลอดภัยสามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 
                                    และสร้างรายได้แก่ประเทศ 
                การวิเคราะห์ความสําเร็จของเป้าหมาย :  สินค้ามีคุณภาพ/สินค้าปลอดภัย/สร้างรายได้แก่
ประเทศ/สร้างความมั่นใจใหกั้บผู้บริโภค 
                ขอบเขตภารกิจ : ควรกําหนดให้ชัดเจนว่าในระดับประเทศหรือในระดับสากล 
                การกําหนดตัวช้ีวัด : ควรสร้างตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของประเทศ   ทั้งน้ี หากต้องทํางานเชิงรุกและบูรณาการ  ควรทบทวนตัวช้ีวัดในทุกปี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น
และมั่นใจในภารกิจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์อย่างแท้จริง  
                จดุอ่อน :  วศ. ไม่มีระบบมาตรฐาน/กฎหมายรองรับ ต้องใช้กฎหมายและมาตรฐานจากหน่วยงาน
อ่ืน เช่น  สมอ. อย.   ทําให้องค์กรจึงขาดความเข้มแข็ง  ตัวอย่างเช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้สร้าง
มาตรฐานของกรม  เพ่ือสนับสนุนหน่วยงาน โดยโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพของเอกชน ต้องได้รับการ
ตรวจมาตรฐานจากกรมเท่าน้ัน จึงจะสามารถดําเนินกิจการได้   ดังน้ันองค์กรจึงมีอํานาจและบทบาทสําคัญที่
ชัดเจน   จึงแนะนําให้ วศ. วางแผนดําเนินโครงการเฝ้าระวังสินค้าเพ่ือคุ้มครองผู้บรโิภค ซึ่งสามารถบริการ 
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เชิงรุกตามที่ระบุไว้ในภารกิจ  เพ่ือตอบประเด็นเป้าประสงค์เรื่องการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค โดยบูรณา
การกับ สคบ. ในการสนับสนุนสู่กลยุทธ์ขององค์กร และการทดสอบที่ใหบ้ริการอยู่ ณ ขณะนี้ของ วศ. เป็น 
ภารกิจประจําที่ไม่มีความแตกต่างจากห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วไป ดังน้ันจึงเห็นควรกําหนดตัวช้ีวัดเป็นร้อยละ
ของสินค้าที่ส่งตรวจสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้รับบริการ 

     จึงได้พิจารณาเสนอตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ ดังน้ี 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 
               เป้าประสงค์ที่ ๑  สินค้ามีคณุภาพและความปลอดภัยสามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 
                                 และสรา้งรายได้แก่ประเทศ 

ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่ 
๑. จํานวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ     

สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. ร้อยละของสินค้าที่ส่งตรวจสอบและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
๒. จํานวนโครงการความร่วมมือด้าน ว&ทและ

นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม
ต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติ
การรองรับและมีการติดตามประเมินผล 

๒. ร้อยละความเช่ือมั่นของผู้รับบริการและ 
    ผู้มสี่วนได้สว่นเสียในการรบับริการ 
    ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
 

๓. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
ส่งเสริมใหม้ีความโปร่งใส ป้องกัน 
ปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

 

                

           ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างห้องปฏิบัติการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง 
                                            ได้มาตรฐานเปน็ทีย่อมรับ 
               เป้าประสงค์ ๒ ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
                                ประเทศ 
                การวิเคราะห์ความสําเร็จของเป้าหมาย : ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง/สร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  การพิจารณาความเป็นห้องปฏิบัติการเข้มแข็งได้ชัดเจน เช่น จะรับรองห้องปฏิบัติการครบทุก
รายการหรือไม่/จํานวนรายการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ในปัจจุบันมีความเข้มแข็งหรือไม่ /ปัจจัยสําคัญ 
สภาพแวดล้อมบุคลากร เคร่ืองมือ มีส่วนทําให้เกิดการรับรองห้องปฏิบัติการท่ีเข้มแข็งหรือไม่  ทั้งน้ี ควร
กําหนดตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมทุกปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ทั้งน้ี อาจไม่เกิดความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการ  เน่ืองจาก
ปัจจุบัน วศ. ไม่มีกฎหมายรองรับเฉพาะหน่วยงาน ซึ่งป็นจุดอ่อนสําคัญควรหาแนวทางจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาร่วม
กับองค์กร โดยอาจร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน เช่น สคบ. สมอ. กรมโรงงาน เป็นต้น  ดังน้ัน บร. จึงได้
เสนอตัวช้ีวัดเป็น : ร้อยละของผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถจัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญ 
                หมายเหตุ : ปัจจุบัน บร. ดําเนินการร่างพรบ. เรื่องร่างความปลอดภัย/รับรองห้องปฏิบัติการ/จัด
กิจกรรมทดสอบ เสริมสร้างให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กิจกรรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ/ ซึ่ง
ความสําเร็จของเป้าประสงค์ที่ ๒ ส่วนหน่ึงมาจากเป้าประสงค์ที่ ๔ การสร้างกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
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      ข้อมูลอ้างอิง : ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยจํานวน ๙,๐๐๐  แห่ง  มีหน่วยรับรองของประเทศ 
๓ หน่วยรับรอง โดย วศ. มีห้องปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทั้งหมด ๕,๐๐๐ แห่ง ซึ่งสามารถให้การ
รับรองแล้ว ๑๑๐  แห่ง (ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองแล้ว ๗๐๐ แห่ง)  ในส่นของการจัด
กิจกรรมทดสอบความชํานาญ มีผู้ขอรับบริการจาก วศ. ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ราย   
               จงึได้พิจารณาเสนอตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดังน้ี 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสรมิสร้างห้องปฏิบัติการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง 
                                             ได้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ 
                เป้าประสงค์ที่ ๒ ห้องปฏิบัติการมีความเขม้แข็งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
                                    ของประเทศ 

 ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่ 
๑. จํานวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการ 
    ที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน 
    ตามมาตรฐานสากล 

๑. ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
รับรองตามมาตรฐาน  

 
              ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  เร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยสีูภ่าคการผลิตและการบริการสังคม 
              เป้าประสงค์ ๓  ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สามารถยกระดับคณุภาพสนิค้า 
              การวิเคราะห์ความสําเร็จของเป้าหมาย  :  จากข้อเสนอแนะในแผนปฎิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗ เห็น
ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ น่าจะมีเป้าประสงค์เพ่ิมอีก ๑ เป้าประสงค์ คือ  
               เป้าประสงค์ ๓.๑ ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 
               เป้าประสงค์ ๓.๒ ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
               ซึง่ได้มีการวิพากษ์กันใหม ่ เห็นควรว่า  วศ.เป็นผู้ผลักดันให้ผูป้ระกอบการ OTOP/SMEs ได้รับ
มาตรฐาน ซึ่งเป็นงานใหม่ อาจจัดไว้ในตัวช้ีวัด Mind stone ซึ่งเน้นการวัดที่กระบวนการ (process)  ส่วนใน
กรณีเป้าประสงค์ ๓.๒ ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี น้ัน  ควรพิจารณาตัดเป้าประสงค์ดังกล่าวให้เหลือเพียง
เป้าประสงค์ ๓.๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เน่ืองจากการที่สามารถผลักดันให้ผู้ประกอบ OTOP/SMEs สามารถ
ยกระดับคุณภาพสินค้า จะครอบคลุมการมคีุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และเป้าประสงค์ที่ ๓.๑ ดังกลา่ว 
สามารถผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์สําเร็จอยู่แล้ว 
               หมายเหตุ : ควรเพ่ิมเติมการสํารวจทําฐานข้อมูลตัวช้ีวัดเพ่ือตอบโจทย์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ของผู้ประกอบการ OTOP/SMEs    
 

                 จึงได้พิจารณาเสนอตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดังน้ี 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  เรง่รัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม 
                 เป้าประสงค์ ๓  ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สามารถยกระดับคณุภาพสนิค้า 

ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่ 
๑. จํานวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ 
    สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลติ  
    เกษตร บรกิารและภาคสงัคม/ชุมชน 

๑. ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่
กระบวนการขอรับมาตรฐาน  

 
๒. จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นํา

ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
 

๓. จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
    ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย 
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          ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ 
                                             เทคโนโลยี 
              เป้าประสงค์ ๔  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

              การวิเคราะห์ความสําเร็จของเป้าหมาย  :  การพิจารณาจากข้อเสนอแนะเห็นควรว่าเป้าประสงค์
ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีความชัดเจน 
              ประเด็นความสําเร็จของเป้าประสงค์ขึ้นอยู่ที่หลักสูตรฝึกอบรมการเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ/เป้าหมายอยู่ที่ภารกิจ ทําไมต้องเสริมสร้าง/คนด้าน ว และ ท มีความรู้เพ่ิมขึ้นจากการ
อบรมหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่ /ศักยภาพของบุคลากรด้าน ว และ ท เปลี่ยนแปลงหลังอบรมหรือไม่ /หลักสูตร
การอบรมจาก วศ. ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าอบรม และเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานเหล่าน้ันหรือไม่ /ประเด็นเป้าประสงค์ที่ ๔ อาจสนับสนุนให้ไปสู่การเกิดห้องปฏิบัติการ
เข้มแข็ง/ ควรทบทวนเพ่ิมเป้าประสงค์ได้อีกประเด็นน้ี/องค์ความรู้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างขีดความสามารถ
เทา่น้ัน/ผลลัพธ์ คือ บุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น/การวัดความสําเร็จของหลักสูตรต้องเป็นไปภายใต้กลยุทธ์/การ
วัดผลสําเร็จของบุคลากรต้องใช้ กระบวนการด้าน HRD มาเสริม/ประโยชน์ด้าน ว และ ท ที่บุคลากรได้รับคือ
อะไร/เป้าประสงค์ คือ พัฒนาบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเท่าน้ันใช่หรือไม่ 
                 จึงได้พิจารณาเสนอตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดังน้ี 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ 
                                              เทคโนโลยี 
                เป้าประสงค์ ๔  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่ 
๑. จํานวนหลกัสูตรเพ่ือการฝึกอบรมและ 
    พัฒนาที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

 ๒. ร้อยละความพึงพอใจและไมพึ่งพอใจ
ของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่าน
การเกณฑ์มาตรฐาน 

 
        ๕. กลยุทธ์  
                    การวิเคราะห์ความสําเร็จ  :  การพิจารณาจากข้อเสนอแนะเห็นว่ากลยุทธ์ในการดําเนินการ
เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้มีความชัดเจน ในทุกประเด็นยุทธ์ศาสตร์  
                     ซึ่งมี ๒ กลยุทธ์หลัก  คือ ผลักดันห้องปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพความเช่ียวชาญ/แก้ไข
จุดอ่อนโดยหาโอกาสหรืออาจใช้ยุทธศาสตร์เชิงขยายงานโดยการหาแนวร่วมเน้นการบูรณาการ นํากลยุทธ์เชิง
ปรับปรุงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคมาจากระบบงาน/ หากจุดอ่อนขององค์กรยังเป็นอุปสรรคต้อง
ค้นหากลยุทธ์มาพิชิตให้ได้ ควรเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหา/ฝ่ายสนับสนุนต้องตีกรอบการทํางานของกอง
เพ่ือให้ทราบว่าต้องสนับสนุนด้านใด และผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในยังพบว่า วศ. มีจุดอ่อนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ควรพัฒนาจ้าง Outsource 
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                    นอกจากน้ียังมีความเห็นเพ่ิมเติมในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควรจะมีกลยุทธ์เพ่ิมขึ้น 
คือ การพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบโจทย์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ของผู้ประกอบการ OTOP/SMEs  ดังน้ันควรวิเคราะห์กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ชัดเจน และประเมิน
กลยุทธ์ให้เหมาะสม และชัดเจน เพ่ือให้ภารกิจขององค์กรสามารถดําเนินการไปตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี /
กลยุทธ์ที่ดีควรประกอบด้วย แผนงานโครงการ กิจกรรม เพ่ือนําสู่การปฏิบัติและสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้ง
องค์กร 
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ชี้วั
ด จํานวนสินค้าได้รับการ

ทดสอบเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค 

จํานวนผู้ประกอบการที่ห้องปฏิบัติการ
ได้รับการรับรอง 

จํานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบความชํานาญ 

จํานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค
ที่ได้รับการพัฒนา จํานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ 

จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  

แผนปฏบิัตริาชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

         เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการของอาเซียน

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพฒันาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ทีส่ามารถแข่งขนั 
ได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศ 
    ด้านการทดสอบ  

เป้าหมายที่ ๑. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยสามารถ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและสร้างรายได้แก่ประเทศ 

๑.๑ เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ สอบเทียบ 
๑.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิตที่ ๑ สินค้า
ได้รับการตรวจสอบ 
สอบเทียบคุณภาพ 

ผลผลิตที่ ๕ การบริการ
สารสนเทศหอสมุด

วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

๒. ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต 
    และการบริการสังคม 

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เป้าหมายที่ ๒. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒.๑ ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมีความตระหนัก
      ด้านคุณภาพ 

ผลผลิตที่ ๒ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองความสามารถ 

เป้าหมายที่ ๓. ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs 
สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 

เป้าหมายที่ ๔.  กําลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

๓.๑ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนํา
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ผลผลติที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

๔.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
      สถานศึกษาและหน่วยงานที ่
     เกี่ยวข้อง

ผลผลิตที่ ๔ กําลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จํานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล  

จํานวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และ
บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จํานวนโครงการความร่วมมือด้าน 
ว&ทและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ

รองรับและมีการติดตามประเมินผล 

ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ
ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการส่งเสริมให้มีความ

โปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริต
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

จํานวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ

พัฒนาและรับรอง
ระบบงานตาม
มาตรฐานสากล 

จํานวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน จํานวนหลักสูตรเพื่อการ

ฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  จํานวนสถานประกอบการ/

ชุมชนที่นําผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย 
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ผล
ผล

ิต 
ตัว

ชี้วั
ด จํานวนสินค้าได้รับการ

ทดสอบเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค 

จํานวนผู้ประกอบการที่ห้องปฏิบัติการ
ได้รับการรับรอง 

จํานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบความชํานาญ 

จํานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค
ที่ได้รับการพัฒนา จํานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ 

จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  

แผนปฏบิัตริาชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

  เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน   โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ   วิจัยและพัฒนา 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต 

๑. พัฒนาการเปน็แหล่งอ้างอิงของ
ประเทด้านการทดสอบ  

เป้าหมายที่ ๑. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยสามารถ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและสร้างรายได้แก่ประเทศ 

๑.๑ เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ สอบเทียบ
๑.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตรและ 
      เทคโนโลยี 

ผลผลิตที่ ๑ สินค้า
ได้รับการตรวจสอบ 
สอบเทียบคุณภาพ 

ผลผลิตที่ ๕ การบริการ
สารสนเทศหอสมุด

วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

๒. เสริมสร้างห้องปฏิบัตกิารของประเทศให้
มีความเข้มแข็งได้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ 

๓. เร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูภ่าค
การผลิตและการบริการสังคม 

๔.เสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เป้าหมายที่ ๒. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒.๑ ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการ 
       มีความตระหนักด้านคุณภาพ 

ผลผลิตที่ ๒ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองความสามารถ 

เป้าหมายที่ ๓. ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs 
สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 

เป้าหมายที่ ๔.  กําลังคนทางด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

๓.๑ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนํา
      เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
๓.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ผลผลติที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

๔.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา 
      และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลผลิตที่ ๔ กําลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จํานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล  

ร้อยละของสินค้าทีส่่งตรวจสอบและผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการรับบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

ร้อยละของหอ้งปฏบิัติการ 
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน 

ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับมาตรฐาน 

ร้อยละของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน.  
ที่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการเกณฑ์มาตรฐาน 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
นางสาวเสาวณี มุสแิดง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล  รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
ผู้จัดทํา  
นางอุมาพร สุขม่วง   เลขานุการกรม 
นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
นางชมพูนุท หอมกลิ่นเทียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ฝา่ยแผนงาน 
นางสุภาพรรณ อินลักษณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงาน 
นางสาวพัชรี แก้วนพรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงาน 
นางสาวณิชาภา หมื่นภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงาน 
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