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บทคัดย่อ 
รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของกองบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศไทย   
(2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ระยะ 5 ปี และ (3) เสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายนอก
และภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จ านวน 56 คน ได้แก่ กลุ่มงานภายใต้
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการ กลุ่มจากหน่วยรับรอง
ระบบงานในประเทศ เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก และใช้กรอบแนวคิดของ STEEP ในตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
ภายนอก และใช้ McKinsey 7's Framework เพ่ือตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายใน จากนั้นวิเคราะห์
และประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยใช้  SWOT analysis และ TOWS Matrix ผล
การศึกษาพบว่า กองฯ มีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เอ้ือต่อการพัฒนางานด้านการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มีจุดแข็งสอดคล้องกับโอกาส จึง
มุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ (2) สร้างขีดความสามารถหน่วยตรวจสอบและ
รับรองในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล  จ านวน 6 เป้าประสงค์            
12 กลยุทธ์ และ 25 แผนงาน 

การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ดังนี้ (1) ก าหนด
รอบระยะเวลาการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้สั้นลงกว่าขอบข่ายเดิม เพ่ือเร่งกระบวนการยอมรับ
ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ (2) ออกแบบการรับรองระบบงานด้วยระบบดิจิทัล ให้ง่ายในการ
ปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการด าเนินงาน แต่ยังคงสอดคล้องตาม ISO/IEC 17011 รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะด้านดิจิทัลและความรู้ด้านวิชาการเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตอย่างต่อเนื่อง (3) ก าหนด
แผนงานในการท างานบูรณาการอย่างชัดเจนกับ 3 หน่วยรับรองระบบงานของประเทศภายใต้รูปแบบ 
Single platform และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่
เป็นภาพรวมของประเทศในอนาคต (4) ประสานงานความร่วมมือผ่านผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานใน
การบูรณาการกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมายเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (5) เร่งพัฒนาและรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้ได้รับรองตามมาตรฐานสากล (6) ผลักดันงานการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ให้รองรับการขยายตัวของการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ  
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ค ำน ำ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศมีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนา
สินค้าและบริการสู่การมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
สู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น การตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการ
รับรองระบบงาน จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมาตรฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ในการแข่งขัน และช่วยขยายตลาดใหม่ทั้งตลาดใน
ระหว่างประเทศ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 ท าหน้าที่ตรวจประเมิน และให้การ
รับรองหน่วยตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 มีเป้าหมายขยายและพัฒนางาน
บริการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมความต้องการของประเทศ เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่น และยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบั ติการทดสอบ/สอบเทียบ และ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ ผู้ศึกษาจึง
ได้จัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ โดยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ ได้แก่ STEEP, McKinsey 7's Framework, SWOT analysis และ 
TOWS Matrix ตลอดจนหลักวิชาในการก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) แนวทางในการ
ด าเนินการ (WAYS) และมาตรการ/เครื่องมือ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) เพ่ือก าหนดประเด็นที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาและมาตรการที่ควรด าเนินการเพ่ือการพัฒนางานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ
ประเทศ 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และโอกาสจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของกองบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) นี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานนี้จะเป็นแผนปฏิบัติราชการเริ่มต้นของงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และจะเป็น
ประโยชน์ต่อการท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับรองระบบงานทั้ง 4 หน่วยงานของประเทศไทยใน
รูปแบบ Single platform เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันการค้าโลกมีการแข่งขันมากขึ้น มีสินค้าและบริการมากมาย หลากหลายจาก
ต่างประเทศ มีการขยายตัวของสินค้าเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการในเรื่องมาตรฐานสินค้าที่สูง ท าให้
ต้องมีมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานระหว่างประเทศ ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
กฎระเบียบทางวิชาการ ขั้นตอนการทดสอบ การตรวจและรับรองจ านวนเพ่ิมขึ้น เพ่ือน าไปใช้กับ
ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบการบริหารจัดการ และบุคลากร เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในสินค้าและ
บริการ ให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค โดยไม่มีความ
เสี่ยงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

ในการด าเนินการกับผลประโยชน์โดยรวมของทุกภาคส่วนในตลาด การรับรอง
ระบบงานเป็นกิจกรรมที่หน่วยรับรองระบบงานด าเนินการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองที่
มีการด าเนินงานในกิจกรรมเฉพาะอย่างอิสระตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เพ่ือท าให้มั่นใจใน
ความสามารถทางวิชาการ ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรงของหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ตรวจสอบ
ความสอดคล้องเทียบกับมาตรฐาน และกฎระเบียบทางวิชาการ การตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการ
รับรองระบบงาน จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมาตรฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ในการแข่งขัน และช่วยขยายตลาดใหม่ทั้งตลาดใน
ระหว่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของระดับภูมิภาคซึ่งเป็นไปตามกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค-เอเชียแปซิฟิก (APEC, Asia Pacific Economic Cooperation)  

อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปราะบางและข้อจ ากัดในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทย ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันในเวทีโลกที่เข้มข้นขึ้น แม้มีข้อจ ากัดและความท้าทายเชิง
โครงสร้างหลายประการ แต่ประเทศไทยยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ  เพื่อ
เน้นการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนสู่
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น การพัฒนาต่อไปจึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ภาคการผลิต รวมถึงเร่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า และบริการหลักของประเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่มูลค่าโลก และด้วยประเทศมีหน่วยตรวจสอบ
และรับรองทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานระดับ
นานาชาติยังมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และที่ผ่านมาเมื่อยังไม่มีการ
รับรอง หน่วยตรวจสอบและรับรองอาจด าเนินการโดยขาดแนวทางที่เหมาะสม ผลทดสอบหรือ
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ประเมินไม่ถูกต้องเที่ยงตรง หรือถูกชี้น าโดยผลที่ไม่ถูกต้อง และขาดการยอมรับ อีกทั้งปัจจุบันมีโรค
อุบัติใหม่เกิดขึ้น ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการตรวจสอบและรับรอง ทั้งงาน
ทดสอบ/สอบเทียบ และด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 ท าหน้าที่ตรวจประเมิน และให้การ
รับรองหน่วยตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 จึงมีเป้าหมายขยายและพัฒนางาน
บริการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมความต้องการของประเทศ และให้ได้รับ
การยอมรับร่วมในระดับสากลกับกับองค์กรความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC) และองค์กรระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย ก า ร รั บ ร อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( International Laboratory Accreditation 
Cooperation, ILAC)   เป็นการสร้างความเชื่ อมั่น และยอมรับผลการตรวจวิ เคราะห์ของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการของประเทศไทย 

1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    

1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายนอกและ
ภายในที่เก่ียวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ   

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  ฉบับนี้ จัดท าภายใต้
ขอบเขต ดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตลอดจนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งสภาวะแวดล้อมของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาวะแวดล้อมของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
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1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร  
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 3 กลุ่ม จ านวน 56 คน ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 : กลุ่มงานภายใต้กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ในระดับ

ต าแหน่งผู้อ านวยการ และต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มหรือนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการขึ้นไป จ านวน 
30 คน จ านวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่  

- กลุม่อ านวยการและพัฒนาระบบการรับรอง 
- กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 
- กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 2 
- กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 

กลุ่มท่ี 2 : กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการ จ านวน 22 คน ได้แก่  
- ผู้ประเมิน จ านวน 8 คน 
- คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จ านวน 5 คน 
- คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 คน 
- หน่วยตรวจสอบและรับรอง จ านวน 6 หน่วยงานๆ ละ 1 คน 

กลุ่มที่ 3 : กลุ่มจากหน่วยรับรองระบบงานในประเทศ จ านวน 3 คน จาก 3 
ห น่ ว ย ง า น  ตั ว แ ท น ล ะ  1  ค น  ไ ด้ แ ก่  ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานี้ ด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 

2565 

1.4 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งมีระเบียบวิธี
การศึกษาดังนี ้

1.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) 

ก าหนดเป็นแบบการสัมภาษณ์ (Interview) จ าแนกรายบุคคล และการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือสนทนา
กลุ่ม (Focus group interview) ซึ่งจัดท าเป็นเอกสารสอบถามแบบปลายเปิด (Opened question) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.4.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการศึกษาเอกสาร รายงาน 
บทความแนวคิด และข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงข้อมูล
แหล่งอื่นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เก่ียวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  
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1.4.2 ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  
1.4.2.1 ศึกษาและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการ

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ ดังนี้ 
1 )  ตรวจสอบสภาวะแวดล้ อมภายในกองบริ หารและรั บรอง

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามกรอบแนวคิดของ McKinsey 7's Framework เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบกับการบริหารองค์กร 

Structure   โครงสร้างขององค์กร 
Strategy   กลยุทธ์ขององค์กร 
Systems   ระบบในการด าเนินงานขององค์กร 
Style  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร

องค์กร 
Staff   บุคลากรในองค์กร 
Skills  ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
Shared values  ค่านิยมขององค์กร 

2) ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบกับการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ ตามกรอบแนวคิดของ STEEP  

Society  มิติด้านสังคม 
Technology มิติด้านเทคโนโลยี 
Economics มิติด้านเศรษฐกิจ 
Environmental มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
Political  มิติด้านการเมือง 

1.4.2.2 วิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยใช้ SWOT 
analysis และ TOWS Matrix  

1.4.2.3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)   

1.5 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้ งนี้  ด า เนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายในระยะเวลาตั้งแต่เดือน
มีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2565 มีข้อจ ากัดในการรวบรวมข้อมูลบางประเภทที่เป็นความลับ และไม่ได้
ครอบคลุมการรับรองระบบงานทั้งหมด แต่เน้นขอบข่ายการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงอาจจะท าให้ผลการจัดท ามีความไม่สมบูรณ์ในบาง
ประเด็น 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1. ได้ทราบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการของประเทศไทยในปัจจุบัน 

1.6.2 ได้แผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

1.6.3 ได้แนวทางและกลยุทธ์ในการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ของกอง
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เพ่ือการขยายขอบข่ายการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสู่การ
ยอมรับในระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.7 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.7.1 การรับรองระบบงาน หมายถึง การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยตรวจสอบ
และรับรองมีความสามารถในการด าเนินการให้การรับรองกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การรับรอง
ระบบงานของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) การรับรองระบบงานของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17043)  การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบคุณภาพ (ISO 
9001) การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การรับรอง
ระบบงานของหน่วยตรวจ (ISO/IEC 17020)  

1.7.2 หน่วยรับรองระบบงาน หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การรับรองระบบงานแก่
หน่วยตรวจสอบและรับรองตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 

1.7.3 หน่วยตรวจสอบและรับรอง หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทดสอบ สอบ
เทียบ ตรวจและรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.7.4 คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ หมายถึง คณะกรรมการที่ มี
อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรอง และให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางด าเนินงาน
ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

1.7.5 คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  หมายถึง 
คณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองให้การรับรองความสามารถ
หน่วยตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือประกอบการรับรอง 

 



 
 

 

บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดลอ้มภายนอก 

2.1.1 สถานการณ์การรับรองระบบงานห้องปฏิบัตกิารของประเทศไทย 
กิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย ในระยะแรกเป็นการ

ด าเนินงานในลักษณะการให้บริการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบัน
มีการให้บริการทดสอบอย่างกว้างขวาง ทั้งที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นบริษัทข้ามชาติ อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการทดสอบในบางสาขา
ยังมีไม่เพียงพอ เช่น สาขาไฟฟ้า สาขายานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งยังขาดความสามารถ
ในการทดสอบ สอบเทียบ หรือรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูง หรือเทคโนโลยีใหม่  โดยเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางตาม
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการ
มาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) 
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลและประสานงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ (NQI) ให้เกิดเอกภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งควบคุมผู้ประกอบการด้านการรับรองระบบงาน และการตรวจสอบและรับรองตาม
พระราชบัญญัติการมาตฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 อย่างไรก็ตามการด าเนินการ หรือการบังคับใช้
กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพนัก ระบบ NQI ของประทศจึงพัฒนาต่อมาอย่างขาดเอกภาพและบูรณ
ภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในแนวทางที่ตนเห็นสมควร ซึ่งในบางครั้งไม่ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบในภาพรวม หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์และบริการตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ผลการตรวจสอบและรับรองเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือ
อนุมัติ ต่างก็ด าเนินการตรวจสอบและรับรองเอง โดยไม่ใช้ผลการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน ท าให้
เกิดภาระที่ไม่จ าเป็นเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากการไม่ยอมรับผลการด าเนินงานซึ่งกันและกัน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ปัจจุบันประเทศไทย มีหน่วยงานรับรองระบบงาน จ านวน 4 หน่วยงาน ท า
หน้าที่ให้การรับรองระบบงาน โดยผลการตรวจสอบและรับรองจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจาก
นานาประเทศ ผ่านกลไกข้อตกลงการยอมรับร่วม (Multilateral Recognition Arrangement, 
MRA) ดังนี้ 

1) กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 
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2) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับรอง
ระบบงาน หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

3) ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข และด้านการแพทย์ 

4) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รับรองระบบงาน หน่วยรับรองระบบความปลอดภัยอาหาร และหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 10-1/2564 เมื่อ
วันที่  15 กุมภาพันธ์  2564 มีมติให้  4 หน่วยรับรองระบบงาน  ได้แก่  ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมทั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด าเนินการด้านการมาตรฐาน 
และรับรองระบบงาน เพ่ือส่งเสริมให้ความร่วมมือการท าความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้มีความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ในรูปแบบ คณะอนุกรรมการ
ระบบงานในประเทศไทยแบบเครือข่ายเดียว (Single platform) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ ได้มีความคิดเห็นด้านการมาตรฐาน และด้านการรับรองระบบงาน จากการประชุม ครั้ง
ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

1) กรอบระยะเวลาในการให้บริการ การด าเนินงานขับเคลื่อนงานด้าน
มาตรฐานด้วย Single platform จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้ได้รับการบริการที่มีความ
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2) การด าเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนแล้ว หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ Single platform ควรพิจารณาน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการด าเนินงานในกระบวนงานทุกขั้นตอน 

3) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภายใต้การด าเนินงานใน
รูปแบบ Single platform หากภาครัฐและเอกชนสามารถสร้างกลไกการด าเนินงานด้านมาตรฐาน
ร่วมกันได้ จะเป็นการขับเคลื่อนให้การบริหารด้านมาตรฐานของประเทศไทยมีศักยภาพที่เข้มแข็งมาก
ขึ้น 

4) การขยายผลการด าเนินงานในอนาคต เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
มาตรฐานสามารถเป็นปัจจัยส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ของ
ประเทศไทย อาจต้องขยายผลไปสู่ธุรกิจขนาดเล็กให้เข้าถึงกระบวนการตรวจสอบรับรองมากข้ึน 

5) การด าเนินงานในระยะต่อไป จึงต้องขยายไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
ออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประกอบการ  

6) จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย 
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2.1.2 สถานการณ์การรับรองระบบงานของโลก 
หลายประเทศได้จัดตั้งหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body, AB) โดย

มีวัตถุประสงค์หลักในการรับประกันว่าหน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment 
Body, CAB) ได้รับการตรวจสอบ รับรอง และก ากับดูแลโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ องค์กรรับรอง
ระบบงานที่ได้รับการประเมินว่ามีความสามารถจะลงนามในข้อตกลง (Arrangement) ที่ผลักดันการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการข้ามพรมแดน จึงเป็นการสร้างกรอบที่สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ
ผ่ านการยกเลิกก าแพงการค้าทางเทคนิค โดย International Accreditation Forum ( IAF) 
รับผิดชอบบริหารข้อตกลงเก่ียวกับการรับรองระบบบริหาร ผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร และโปรแกรม
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง ส่วน International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) หรือองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบ
บริหารข้อตกลงเกี่ยวกับการรรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจ ทั้งสององค์กร ILAC 
และ IAF ท างานร่วมกันและประสานงานความร่วมมือเพ่ือขยายการรับรองระบบงานและการ
ตรวจสอบและรับรองทั่วโลก  โครงสร้างของกระบวนการรับรองระบบงาน และความสัมพันธ์กับการ
ตรวจสอบและรับรอง สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที ่2-1 

 

 
 
แผนภาพที่ 2-1 โครงสร้างของกระบวนการรับรองระบบงาน และความสัมพันธ์กับการตรวจสอบ 

และรับรอง  
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ปัจจุบัน ILAC มีหน่วยรับรองระบบงานที่เป็นสมาชิกจ านวน 104 หน่วยงาน ก ากับดูแล
การด าเนินงานด้านการรับรองระบบงานในระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค ได้แก่ Inter American 
Accreditation Cooperation ( IAAC) ในอเมริกา , European co-operation for Accreditation 
(EA) ในยุโรป, Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC) ในเอเชียแปซิฟิก, 
Arab Accreditation Cooperation (ARAC)  ในภู มิ ภ าคอาหรั บ  และ  African Accreditation 
Cooperation (AFRAC) ในแอฟริกา โดยองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคได้มีการบริหารจัดการ
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับการตรวจสอบ โดย ILAC และ IAF  เพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วม
ระหว่างประเทศ (Mutual Recognition Arrangement, MRA) มีขอบข่ายการยอมรับร่วมระหว่าง
ประเทศในมาตรฐานต่างๆ ดังแผนภาพที่ 2-2 

  
ที่มา  https://ilac.org/ 

แผนภาพที่ 2-2 ขอบข่ายการยอมรับร่วมขององค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 

หน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับร่วมกับองค์กร
ความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation 
Cooperation, APAC) โดย APAC มีหน่วยรับรองระบบงานที่เป็นสมาชิก และได้รับการลงนาม
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ยอมรับร่วม (APAC MRA) จ านวน 50 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยรับรองระบบงานต้องมีการด าเนินงานการ
รับรองระบบงาน ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17011 และมีการประเมินความสามารถของหน่วย
ตรวจสอบและรับรองอย่างอิสระให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ปัจจุบันมีหน่วย
ตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จ านวน 62,507 หน่วยงาน ภายใต้
ขอบข่ายการยอมรับร่วมกับ APAC ดังนี้ ด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบทางการแพทย์ (Medical testing)ตามมาตรฐาน ISO 15189 หน่วยตรวจ (Inspection) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17020 ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency 
Testing Providers, PTP) ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17043 และผู้ผลิตวัสดุ อ้างอิง  (Reference 
Material Producers, RMP) ตามมาตรฐาน ISO 17034 

2.1.3  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาล และได้ตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่
ก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่ละ
ด้านจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ผูกพันการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของทุกหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับแผน
แม่บทฯ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคอุตสาหกรรม และบริการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
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2.1.4  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า จ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่
ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโต และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับ
เวทีการค้าโลกได้ โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ
ทักษะความสามารถ และความรู้ส าหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (8) ประเด็นผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580) จะเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นกลไกส าคัญในการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย โดยแผนแม่บทฉบับนี้ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้ 

1) แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
2) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
3) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
4) แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
ด้วยแผนย่อยที่ 4 เป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การสร้างคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
ที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจรวมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
แพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปรับปรุง การสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือ
พัฒนาการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี จึง
สอดคล้องกับงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านการทดสอบคุณภาพ
สินค้าให้กับผู้บริโภค และเป็นการสร้างมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการฯ 

2.1.5  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
การพัฒนาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของประเทศได้ถูกก าหนดในแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยก าหนด
เป้าหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จะมุ่งเน้นการ
ด าเนินการใน 5 แผนย่อย ซึ่งแบ่งกลุ่มตามผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือสนับสนุนการด า เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน และด้าน
ปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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โดยเฉพาะแผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพ การผลิตด้าน
การเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิง 
พาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา
ทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์
ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ า เป็นของ
อุตสาหกรรมและบริการของไทย ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรม ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และความหลากหลาย ของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท า
การเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการ
ผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เป็นต้น  

2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน 
สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ พลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง 
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 

3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรม ในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิม
ทักษะของบุคลากรไทย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแล ผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า  การท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโล
จิสติกส์อัจฉริยะ 

2.1.6 แผนการปฏิรปูประเทศ   
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติ เพ่ือเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 
ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมี
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โอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ได้ประกาศ
บังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6เมษายน 2561 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จ านวน 13 
ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านการเมือง  
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
(3) ด้านกฎหมาย  
(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(5) ด้านเศรษฐกิจ  
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(7) ด้านสาธารณสุข  
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(9) ด้านสังคม  
(10) ด้านพลังงาน  
(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(12) ด้านการศึกษา 
(13) ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 
แผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ เป็นเรื่องส าคัญมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมาย
ระยะสั้น การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศมีความช านาญ 3 
อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ
อุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ด้วย
การต่อยอดในอุตสาหกรรมที่มีฐานอยู่แล้ว คือ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-Economy) อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicles) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics) 
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) รวมถึงอุตสาหกรรมการศึกษา (Education) และ
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital economy) 

2.1.7 แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
วันที่ 18 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติจ านวน 23 ประเด็น ภายหลังจากที่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
และใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้มีความชัดเจนสามารถวัดผลการด าเนินการได้ ปรับตัด
กิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผล
ให้เปิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ (Big rock) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูป
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ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยแผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงจะ
ด าเนินการคู่ขนานไปกับแผนปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2561 ทั้ง 13 
ด้าน ทั้งนี้การยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของ
ภาคสังคม ตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นเป้าประสงค์ที่ส าคัญของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ  โดยมี 2 ใน 5 กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1) การสร้างเกษตร
มูลค่าสูง โดยเฉพาะในประเด็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจ
ชีวภาพตามแนวทาง BCG และ 2) การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย  

อย่างไรก็ตามการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของประเทศในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขที่เป็น
ความท้าทาย การเชื่อมโยงผลการตรวจวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง
และระบบตระหนักรู้สถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะในการประมวลผลเพ่ือการ
ตัดสินใจให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.1.8 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้
จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งมีฐานะเป็น
แผนระดับที่ 2 มีการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ 
เพ่ือให้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ จึงก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา
จ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การ
พัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านการ
ผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ และเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพการขับ
เคลื่อนที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนาจ านวน 13 หมุดหมาย และหมุดหมายที่ เชื่อมโยง
กับการพัฒนาด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีดังนี ้

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง  

กลยุทธ์ที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัย และรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 6.5 เร่งพัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึง
กระบวนการทดสอบท่ีจ าเป็น ส าหรับการพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
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หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นรากฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
กลยุทธ์ที่ 10 มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.1 ก าหนดและพัฒนามาตรฐานให้ครอบคลุมยานยนต์ ชิ้นส่วน 

และอุปกรณ์ส าหรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ให้สอดคล้องมาตรฐานและข้อก าหนดของประเทศที่
ส่งออก รวมทั้งยกระดับห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

ให้รองรับการยกระดับอุตสาหกรรม 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ

สูง และสามารถแข่งขันได ้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจและการ

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ SME 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล และระบบมาตรฐานให้ 

SME สามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่ า 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคาร์บอนต่ า  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ จัดท า

มาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ และแนวทาง
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

2.2.1 สภาวะแวดล้อมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกิดจากการรวม
หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน ก่อตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์  "เป็นองค์กรน าเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับ
นานาชาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. 2580" และอ านาจหน้าที่   

1) ส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ  ให้มีการพัฒนาก าลังคนให้
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สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และให้ด าเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสห
วิทยาการ 

2) ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือก ากับดูแล
ของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือ และด าเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

3) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 
และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

4) ปฏิบัติการอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แผนภาพที่ 2-3 โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน่วยงานในสังกัด 
แบ่งเป็น 

1) ส่วนราชการ 4 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2) หน่วยงานในก ากับจ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) 

3) รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 

4) องค์การมหาชน จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทน.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) (สสน.) 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) (ศลช.) 

5) สถาบันการอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยในก ากับ จ านวน 26 หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยรัฐ จ านวน 57 หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 72 หน่วยงาน 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563 – 2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย
มีเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

2.2.2 สภาวะแวดล้อมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด
ในประเทศโดยเริ่มด าเนินงานในปี พ.ศ. 2434 ได้ย้ายมาสังกัดในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  ที่มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป มีหน่วยงานในสังกัดจ านวน 14 กอง ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน (ตน.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) กองบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.) กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.) กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 
(คอ.) กองวัสดุวิศวกรรม (วว.) กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) กองสอบเทียบ
เครื่องมือวัด (สค.) กองบริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ (บท.) กองตรวจและรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ (พศ.) และกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์

เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 
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พันธกิจ  
1. ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุน

หน่วยตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. วิจัยพัฒนาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนา

ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ 
3. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
6. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการความรู้ เพ่ือ

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาก าลังคนส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
2. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคเศรษฐกิจและชุมชน 
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ไปใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
4. เป็นองค์กรชั้นน าที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ก าหนดให้กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ โดยมีภารกิจด าเนินการเกี่ยวกับการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งด าเนินการ
ประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่อง
ดังกล่าว จัดท าทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการของประเทศ ติดตามและประเมินผลความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบ
เทียบ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมิน อนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
กรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบด าเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม
งานด้านห้องปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
หน่วยรับรองระบบงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้ด าเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 
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( Conformity assessment —  Requirements for accreditation bodies accrediting 
conformity assessment bodies)  ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2547  โดยให้บริการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการรับรองความสามารถ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO 17034  

2.3 การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ANALYSIS) 

2.3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของกองบริหาร
และรับรองห้องปฏิบัติการ 

การประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของกองบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) จุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน (Weaknesses) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของไทยสู่
การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซ่ึงการศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยผู้ศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์จ าแนกรายบุคคลกับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากกลุ่มตัวอย่าง 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานภายใต้กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 คน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้ใช้บริการ จ านวน 22 คน และกลุ่มจากหน่วยรับรองระบบงานในประเทศ จ านวน 3 คน 
รวมจ านวน 27 คน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือสนทนากลุ่ม (Focus group interview)  กับ
ข้าราชการในกอง จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยน าข้อคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์มาประกอบการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ
ด้วย  

2.3.1.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในของกองบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยใช้กรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework ใน 7 มิติ 
ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Structure) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ระบบในการด าเนินงานของ
องค์กร (Systems) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กร (Style) บุคลากรในองค์กร 
(Staff) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) และค่านิยมขององค์กร (Shared values) ซ่ึงตัว
แปรหรือปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร แสดงดังแผนภาพที่ 2-4  

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2-4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในตามหลักการ McKinsey 7’S Framework 
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โครงสร้างองค์กร (Structure) 
- กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี

โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 มี
หน่วยงานหนึ่งใน 14 กองของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2551  

- กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 
1. กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 รับผิดชอบให้การรับรอง

ระบบงานห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
2. กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 2 รับผิดชอบให้การรับรอง

ระบบงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ 
3. กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 รับผิดชอบให้การรับรอง

ระบบงานห้องปฏิบัติการด้านยาง เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง เซรามิกและแก้ว ผู้จัดโปรแกรมทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

4. กลุ่มอ านวยการและพัฒนาระบบการรับรอง รับผิดชอบงานการ
จัดท าทะเบียนห้องปฏิบัติการ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ส่งเสริมความสามารถ
ของหน่วยตรวจสอบและรับรอง และงานบริหารงานทั่วไปของกอง 

กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  
- กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ไม่ มีแผนปฏิบัติราชการที่

ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเฉพาะแผนการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการที่ใช้ติดตามการด าเนินงานด้านการรับรองระบบงานของกองฯ ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่จัดท า
ขึ้นถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ยังขาดความชัดเจนในการก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ด าเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดยังไม่สะท้อนผลส าเร็จของการพัฒนางานด้านการรับรอง
ระบบงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และขาดการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ให้คนในองค์กรทราบ  

ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems)   
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองบริหารและ
รับรองห้องปฏิบัติการ ไว้แล้ว โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งด าเนินการ
ประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือให้
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องดังกล่าว  

(2) บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบ 
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(3) จัดท าทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศ 

(4) ติดตามและประเมินผลความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบ 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบ
เทียบ 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

-  คณะกรรมการการมาตรฐานแห่ งชาติ  ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2-1/2553 
วันที่ 3 มิถุนายน 2553 มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 
30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ในการด าเนินการรับรองห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ 
รับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

- กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
หน่วยรับรองระบบงานของประเทศ ด าเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17011 โดยให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
รับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17043 และรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO 17034 โดยได้รับการยอมรับ
ร่วมกับองค์กรความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Asia 
Pacific Accreditation Cooperation, APAC) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร  ( International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC)   และ เป็ น
หน่วยงานเดียวในนามประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
รั บ ร อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual 
Recognition Arrangement, ILAC MRA) ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ตาม
แผนภาพที ่2-5 และ 2-6  

- ปัจจุบันกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการให้การรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล จ านวน 251 หน่วยงาน โดยให้การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบจ านวน 220 หน่วยงาน ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 30 หน่วยงาน และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จ านวน 1 หน่วยงาน และน าประเทศไทยก้าวสู่ล าดับท่ี 
5 ของโลก ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ จาก
ประเทศสมาชิกที่ได้รับการลงนามยอมรับร่วม (ILAC MRA) 37 หน่วยงาน ดังตารางที่ 2-1 และ 2-2 

- กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ยังไม่ได้รับการยอมรับร่วม 
APAC MRA และ ILAC MRA ด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งเป็น
ขอบข่ายการรับรองที่เป็นความต้องการของหน่วยตรวจสอบและรับรองด้านการสอบเทียบของ
ประเทศ และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  
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แผนภาพที่ 2-5 ใบการลงนามยอมรับร่วม APAC MRA กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

                              เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 

 
แผนภาพที่ 2-6 ใบการลงนามยอมรับร่วม ILAC MRA กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 2-1 จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จากกอง
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565)  

 

ตารางท่ี 2-2 จ านวนผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ (PTP) ที่ได้รับการรับรอง 
จ าแนกตามหน่วยรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก ILAC (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม  2564) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยรับรองระบบงาน ประเทศ จ านวนผู้จัดโปรแกรมฯ
ที่ได้รับการรับรอง 

1 China National Accreditation service for 
Conformity Assessment (CNAS) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

94 

2 National Accreditation Board for Testing 
and Calibration Laboratories (NABL) 

อินเดีย 47 

3 American Association for Laboratory 
Accreditation (A2LA) 

สหรัฐอเมริกา 39 

4 The United Kingdom Accreditation Service 
(UKAS) 

อังกฤษ 35 

5 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ    
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (BLA-DSS) 

ไทย 30 

 
 
 

ประเภทหน่วยตรวจสอบและรับรอง จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง 
(251) 

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025) 220 
น้ าตาลและผลิตภัณฑ์น้ าตาล  8 
อาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง  71 
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  26 
เคมีภัณฑ์ (ที่ไม่ใช้ท ายา)  28 
สิ่งแวดล้อม  82 
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  2 
สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เซรามิกและแก้ว 3 

2. ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
(ISO/IEC 17043) 

30 

3.ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง (ISO 17034) 1 



24 
 

ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กร (Style) 
- กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการมีโครงสร้างการบริหาร และ

การมอบอ านาจในการก ากับดูแลที่ชัดเจน มีการแบ่งสายการบริหารเป็น 2 สายงาน ได้แก่ (1) สาย
งานบังคับบัญชา (2) สายการบริหารงานคุณภาพ  โดยสายงานบังคับบัญชา กองขึ้นตรงกับรองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนสายงานบริหารงานคุณภาพ กองขึ้นตรงกับ
ผู้อ านวยการกอง ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17011 ดังนั้นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่ดี กล้าตัดสินใจ และมีคุณธรรม จะสามารถน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

บุคลากรในองค์กร (Staff)   
- อัตราก าลังในกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการประกอบด้วย 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยบุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ที่มี
ต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการถึงช านาญการพิเศษ จ านวนประมาณ 47 คน แบ่งเป็น
ข้าราชการจ านวน 16 คน พนักงานราชการ จ านวน 8 คน และพนักงานจ้างเหมาบริการจ านวน 23  
คน อย่างไรก็ตามการด าเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก 
ประกอบด้วยคณะผู้ประเมิน จ านวน 283  คน คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จ านวน 
12 คน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จ านวน 9 คณะ ได้แก่  

(1) กลุ่มที่ 1 : น้ าตาลและผลิตภัณฑ์น้ าตาล อาหาร อาหารสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(2) กลุ่มท่ี 2 :  ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เก่ียวข้อง 
(3) กลุ่มที่ 3 : ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและเครื่องหนัง 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และของ
เล่น 

(4) กลุ่มที่ 4 :  เซรามิก แก้ว และวัสดุก่อสร้าง 
(5) กลุ่มที่ 5 :  เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ท ายา) ปิโตรเคมี (ขั้นกลาง

และข้ันปลาย) 
(6) กลุ่มที่ 6 :  สิ่งแวดล้อม 
(7) กลุ่มที่ 7 :  กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง 
(8) กลุ่มที่ 8 :  ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ

และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงด้านการทดสอบและสอบเทียบ 
(9) กลุ่มที่ 9 :  ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ

และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงด้านทดสอบทางการแพทย์ 
- ในปีงบประมาณ 2564 มีข้าราชการของกองที่เป็นผู้ประสานงานและ

ผู้ประเมิน มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี โอนย้ายไปยังหน่วยงานภายนอก จ านวน 5 คน คิด
เป็นประมาณ ร้อยละ 30 เนื่องจากขาดแรงบันดาลใจในการท างาน และมีความไม่แน่นอนในอนาคต
ของการเปลี่ยนสภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์การมหาชน 
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ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) 
- บุคลากรของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่มีอายุ

เฉลี่ยประมาณ 40 ปี และมีอายุราชการเฉลี่ยประมาณ 10 ปี โดยบุคลากรร้อยละ 7 จบวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และบุคลากรร้อยละ 30 จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และร้อยละ 63 จบวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และพบว่าจบการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตร์ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
66 และจบวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ (ศิลปศาสตร์/บริหาร/เศรษฐศาสตร์) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24  

- ที่ผ่านมาข้าราชการที่มีประสบการณ์ มีการโอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืน
จ านวนมาก ข้าราชการที่โอนมาใหม่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของกอง และยังขาด
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและรับรอง  

- กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ มีผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ แต่ผู้ประเมินในบางสาขามีไม่เพียงพอ และยังไม่ครอบคลุมสาขาตาม
นโยบายรัฐบาล  เช่น ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญทางการแพทย์ ด้านโรคอุบัติใหม่ ไวรัสวิทยา 
การทดสอบวัตถุอันตราย อาหารแปรรูป สิ่งก่อสร้าง การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง
การพัฒนาผู้ประเมินให้มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนด ต้องใช้เวลานาน  โดยบุคลากรที่เป็นคณะ
ผู้ประเมินมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

(1) หัวหน้าผู้ประเมิน มีประสบการณ์ด้านวิชาการอย่างน้อย 4 ปี โดย
ท างานในด้านระบบการบริหารงาน การประกันคุณภาพหรือการตรวจประเมินระบบการบริหารงาน
ในระบบงาน ห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ปี และผ่านหลักสูตรผู้ประเมินหลักสูตร ISO/IEC 17025 
และ/หรือ ISO/IEC 17043 และ/ หรือ ISO 17034 และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ผู้ประเมินด้านวิชาการ มีประสบการณ์ในงานทดสอบ/สอบเทียบใน
ห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง อย่างน้อย 4 ปี 
โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจประเมิน และผ่านหลักสูตรผู้
ประเมินหลักสูตร ISO/IEC 17025 และ/หรือ ISO/IEC 17043 และ/หรือ ISO 17034 และหลักสูตร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีประสบการณ์ในงานทดสอบ/สอบเทียบ
ในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงอย่างน้อย 4 ปี 
โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานที่ให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่คณะผู้ประเมิน 

ค่านิยมขององค์กร (Shared values) 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีค่านิยมขององค์กร “I AM DSS”  
 Integrity  ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
 Accountability  รับผิดชอบต่อสังคม 
 Mindfulness  ใส่ใจต่องาน 
 Decisiveness  กล้าตัดสินใจ 
 Satisfaction  สร้างความพึงพอใจ 
 Self-development  พัฒนาตนเอง 
ผู้ศึกษาได้จัดท าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรตาม

ขอบเขตของการศึกษา ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 2-3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2-3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ด้วย McKinsey 7’S Framework  
 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 
Structure 
 

S1: โครงสร้างชัดเจน มีกฎหมาย
รองรับ และเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. การ
มาตรฐาน พ.ศ.2551 

 

W1: โครงสร้างเป็นตามกฎหมาย
ปรับเปลี่ยนยาก 

W2: การขับเคลื่อนนโยบาย ต้อง
อาศัยความร่วมมือจาก
บุคคลภายนอก 

Strategy 
 

S2: ยุทธศาสตร์และแผนของ
หน่วยงานถ่ายทอดมาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

W3:  ยุทธศาสตร์และแผนของ
หน่วยงาน ขาดความชัดเจน
ของยุทธศาสตร์และแนว
ทางการด าเนินงาน ขาดการ
สื่อสารทางยุทธศาสตร์ให้คน
ในองค์กรทราบ 

W4: ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่
สามารถสะท้อนความส าเร็จ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

Systems 
 

S3: มีการระบุภารกิจ และอ านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจน และมี
กฎหมายรองรับ 

S4: ได้รับการยอมรับร่วม APAC 
MRA, ILAC MRA ด้านการ
รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัด
โปรแกรมฯ และผู้ผลิตวัสดุ
อ้างอิง สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นในด้านการรับรอง
ระบบงานของประเทศให้เป็น
ที่ยอมรับ 

S5: เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศ
ไทยที่ได้รับการยอมรับร่วม
ด้านการรับรองผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 

W5: ขั้นตอนการรับรองระบบงาน
มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน 

W6: ไม่ได้รับการยอมรับร่วม 
APAC MRA และ ILAC MRA 
ด้านการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
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ตารางท่ี 2-3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ด้วย McKinsey 7’S Framework (ต่อ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 
Style S6: การมอบอ านาจในการ

บริหารงานอย่างชัดเจน 
W7: การบังคับบัญชาที่มีล าดับขั้น

ชัดเจน ขาดความยืดหยุ่น 
 

Staff S7: บุคลากรมีองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

W8: บุคลากรมีไม่เพียงพอ ต้อง
อาศัยผู้ประเมินจากภายนอก 

W9: ขาดแรงบันดาลใจในการ
ท างาน และความไม่แน่นอน
ของสถานะของกรม
วิทยาศาสตร์บริการในการเป็น
องค์การมหาชน ท าให้มีการ
โอนย้ายงาน 

Skills S8: บุคลากร และผู้ประเมินมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
องค์กร และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

W10: บุคลากรใหม่ที่โอนย้ายมา 
ยังขาดประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบและรับรอง 

W11: ผู้ประเมินในบางสาขามีไม่
เพียงพอ ต้องมีประสบการณ์
ในงานที่เก่ียวข้อง การผลิตผู้
ประเมินต้องใช้ระยะ
เวลานาน เพ่ือสร้างความ
เชี่ยวชาญในการตรวจ
ประเมิน 

W12: ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ
ครอบคลุมกับการให้บริการที่
หลากหลายในอนาคต 

Shared values S9: มีการก าหนดค่านิยมอย่าง
ชัดเจน 

W13: ขาดการส่งเสริมค่านิยม 
และการสร้างจุดหมาย
ร่วมกันขององค์กร 

 

 



28 
 

2.3.1.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบกับการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตาม
กรอบแนวคิดของ STEEP ทั้งปัจจัยระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก สามารถแบ่งเป็น 5 
มิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม (Society) มิตดิ้านเทคโนโลยี (Technology) มิติด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และมิติด้านการเมือง (Political) ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้จัดท าการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรตามขอบเขตของการศึกษา ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 2-4 ดังนี้ 

มิติด้านสังคม (Society) 
- ประเทศไทยมีจ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์และ

สาธารณสุขเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล หรือ
มาตรฐานระดับนานาชาติยังมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศในการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุข อีกทั้งปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมงาน
ด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จึงมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีระบบบริหารงานคุณภาพ
และการด าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากล มาตรฐานระดับ
นานาชาติ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- ความต้องการโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับรายการทดสอบด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ล้วนต้อง
อาศัยผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบประกันคุณภาพ ในภาวะโลกปัจจุบันที่เผชิญกับ
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคระบาด  กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความส าคัญมากขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ความ
ต้องการในเรื่องของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
และห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์มีความส าคัญมากขึ้นอย่างทวีคูณ อีกทั้งประเทศไทยยังขาด
หน่วยงานผู้จัดการประเมินคุณภาพจากภายนอกหรือผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ 
รวมทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุขในหลายสาขา และที่ผ่านมาเมื่อยังไม่มีการรับรอง ผู้จัด
โปรแกรมฯ อาจด าเนินการโดยขาดแนวทางที่เหมาะสม ผลประเมินไม่ถูกต้องเที่ยงตรง หรือถูกชี้น า
โดยผลที่ไม่ถูกต้อง และขาดการยอมรับ ส่งผลให้การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการป้องกัน
ควบคุมโรค อาจไม่ถูกต้องได ้

- ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจในคุณภาพของบริการหรือผลิตภัณฑ์  
และตระหนักในเรื่องมาตรฐานและระบบคุณภาพ โดยปัจจุบันภาครัฐขาดการควบคุมคุณภาพสินค้า 
และการก ากับดูแลทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

มิติด้านเทคโนโลยี (Technology) 
- การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มีการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยน

ข้อมูล ตลอดจนบริการต่างๆ ท าได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ผู้ใช้บริการ หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย
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และรัฐบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และก าหนดนโยบายได้ง่าย รวมทั้งท าให้
กระบวนการรับรองระบบงานรวดเร็ว และเป็นการเพ่ิมช่องทางการตรวจสอบและรับรอง แทนการ
ตรวจ ณ สถานที่ตั้ง ซึ่งมีความจ าเป็นที่คณะผู้ประเมินต้องเฝ้าดูการทดสอบของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการในรายการที่ขอการรับรอง เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น สถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างไรก็ตามด้วยการใช้โปรแกรม application  มีหลากหลายรูปแบบ การเลือก
ระบบการประชุมแบบทางไกล เพ่ือใช้ในการตรวจประเมิน หรือประชุมให้การรับรอง ต้องมีการ
พิจารณาความชัดเจนของสัญญาณขึ้นกับระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ   

- เทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Internet of 
Thing (IoT) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงานด้านการรับรอง ที่ผู้ใช้บริการ 
สามารถตรวจสอบ ติดตามข้อมูลการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ การส่งเอกสารประกอบการ
รับรอง อีกทั้งหน่วยรับรองระบบงาน สามารถวางแผนการรับรองระบบงาน และเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับคณะผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ได้สะดวก ประหยัดเวลา และ
ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ  

- การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เสี่ยงต่อการจัดการข้อมูล และการรักษา
ความลับข้อมูลของลูกค้า ซึ่งมีความส าคัญมากในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และเป็นส่วน
หนึ่งของข้อก าหนดตามมาตรฐานสากล  

- ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ และข้อมูล
ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มีการเก็บข้อมูลและจัดการโดยหน่วยรับรองระบบงานนั้นๆ 
ไม่ได้มีการรวมกันเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน โดยขาดการเชื่อมโยงข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบ 
และเครื่องมือวัด ของประเทศ  ท าให้ยากในการค้นหาส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์ 
หรือต้องการทดสอบเพ่ือการส่งออก 

มิติด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
- การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มี

ประสิทธิผลส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์  การสอบเทียบและ
การวัด และเป็นเสมือนใบผ่านที่ได้รับการยอมรับให้คู่ค้าส่งต่อไปยังคู่สัญญาที่ต้องการ หรือหน่วยงาน
ด้านการผลิตอาจใช้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจในการทดสอบผลิตภัณฑ์โดย
ห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงานเองที่มีความสามารถในการด าเนินการ และผลการทดสอบจะได้รับ
น่าเชื่อถือทางวิชาการ   

- ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองผ่านระบบของข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ จะได้รับการยอมรับระดับสากล การได้รับการยอมรับนี้จะช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ผลิต และผู้
ส่งออกที่มีผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง เป็นการลดหรือขจัด
ความจ าเป็นของการทดสอบซ้ าในอีกประเทศหนึ่ง 

- การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ โดยเป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณลักษณะ (Specification) ตามข้อตกลงทางการค้า 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
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ในห่วงโซ่อุปทาน คุณภาพของนวัตกรรม และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน
ตลาดโลก จึงมีส่วนส าคัญในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  

- ประเทศไทยยังขาดความพร้อมด้านการตรวจสอบและรับรอง การ
สอบเทียบเพ่ือให้ได้การรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า การ
ขยายตัวของตลาด แนวโน้มของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งไม่ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
เชิงรุก เช่น การทดสอบวัสดุรีไซเคิล ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของรัฐบาล การทดสอบและ
สอบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ การทดสอบอาหารแห่งอนาคต สินค้าเกษตรแปรรูป ยาน
ยนต์สมัยใหม่ สาระส าคัญจากพืชสมุนไพร เคมีชีวภาพ ตามนโยบายผลักดัน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เป็นต้น และเม่ือมีการแข่งขันทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผู้ผลิต ผู้ค้าต้องยกเรื่องมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการมาพิจารณา 

-  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนวิสาหกิจภายในประเทศ  ที่ผ่านมาภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีนโยบายและส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการฯ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้
รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้มีปัญหาทางการตลาด ด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า และบางหน่วยงาน ไม่มีเงินลงทุน และบุคลากรเพียงพอ จึงไม่
สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจนั้นได้ บางหน่วยงานต้องขอยกเลิกการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ หรือควบรวมกิจการ เพ่ือพยุงสถานะทางธุรกิจ 

- อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมส าคัญ
ของไทย เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุด มีการพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ และการใช้
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 74.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ภาคการเกษตรและการแปรรูปที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาความพร้อมของภาคการเกษตรของไทยใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้สามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
นั้น พบว่าความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในการทดสอบอาหารใหม่ เกษตรแปรรูปยังมี
น้อยและล่าช้า ระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรมีจ านวนมากและมีข้อก าหนดการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้ผลิตมีต้นทุนในการขอรับรองมาตรฐานหากต้องการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรแก่ตลาดปลายทางที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ 

- บริษัทผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์เพ่ือการส่งออกมีกระบวนการทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการทดสอบที่น่าเชื่อถือก่อนส่งสินค้าไป
ต่างประเทศตามที่กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีบริษัทผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ประมาณ 86 แห่ง แต่ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสที
อาร์ที่ได้การรับรองแล้วทั้งหมดมีจ านวน 26 หน่วยงาน 
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- การผลิตวัสดุอ้างอิง วัสดุอ้างอิงรับรอง ภายในประเทศ มีจ านวนน้อย 
หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมการผลิตวัสดุอ้างอิงให้สอดคล้องกับการตรวจสอบและรับรองในรายการ
ทดสอบส าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินขีดความสามารถของระบบนิเวศ

ท่ามกลางข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมในขณะที่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้น มีทั้งปัญหาด้านขยะ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้ า  การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการเพ่ือตรวจสอบรายการทดสอบทาง
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ท าให้มีการขยายตัวของห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า
ด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560 โดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องท าการตรวจวัดปริมาณสารพิษที่ระบายออกจากโรงงาน และก าหนดให้
ผู้ประกอบการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องมีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมีหรือ
กายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 264 หน่วยงาน 
อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในประเทศ มีจ านวน 116 หน่วยงาน 

- จากปัญหากลิ่นเหม็นที่เป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจนน าไปสู่การ
ร้องเรียนจากภาคประชาสังคม มีจ านวนมากขึ้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ก าหนดค่ามาตรฐานความ
เข้มกลิ่นจากแหล่งก าเนิด การเก็บตัวอย่างกลิ่นและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่น. มี
จ านวนเพียง 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการตรวจ
วิเคราะห์กลิ่นที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว จึงได้เพ่ิมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วย
การดม (Sensory test) ณ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และจัดอบรมหลักสูตรการตรวจวัดกลิ่น
และตรวจวิเคราะห์กลิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ตามหลักวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านการตรวจวัดและ
ตรวจวิเคราะห์กลิ่นในส่วนภูมิภาค และช่วยสนับสนุนการตรวจสอบปัญหาในพ้ืนที่ต่างจังหวัดได้
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัญหาเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้มากข้ึน 

มิติด้านการเมือง (Political) 
- ประเทศไทยมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่รองรับเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณภาพจากภายนอก หรือการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งออกโดยหน่วยก ากับ
ดูแลทางกฎหมาย หรือหน่วยงานภาครัฐ จ านวนมาก และเป็นการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ
เฉพาะด้านตามที่หน่วยงานนั้นๆ ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การก าหนดห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ปุ๋ย ตามมาตรา 36 (11) และมาตรา 36/2 (10) แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 หน้า 15 หมวด 3 หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ข้อ 6.3 ก าหนดให้ “ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องจัดให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเข้าร่วม
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การทดสอบความช านาญหรือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือทดสอบ
ตัวอย่างเทียบผล (Check sample) กับกรมวิชาการเกษตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง” 

2) ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การควบคุม ก ากับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช พ.ศ. 2562 ภาคผนวก 
ข้อ 2.8 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ ก าหนดให้ “ห้องปฏิบัติการต้องมีการควบคุมคุณภาพเพ่ือ
เฝ้าระวังความใช้ได้ของการทดสอบที่ด าเนินการข้อมูลที่ได้ต้องได้รับการบันทึกไว้ในลักษณะที่สามารถ
ตรวจสอบแนวโน้มต่างๆ ได้และถ้าท าได้ต้องใช้วิธีทางสถิติในการทบทวนผลต่างๆ การเฝ้าระวังนี้ต้อง
มีการวางแผนและทบทวนและอาจรวมถึงวิธีต่อไปนี้หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม เช่น การเข้าร่วมในการ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการหรือโปรแกรมการทดสอบความช านาญหรือทดสอบตัวอย่าง
เทียบผล (Check Sample) ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรก าหนด” 

3) คู่มือการขออนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบ
คุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 (มาตรา 29) จัดท าโดย กอง
การยาง กรมวิชาการเกษตร ก าหนดให้ “กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ส่งเอกสารประกอบการยื่นขอ
อนุญาตเพ่ิมเติม ได้แก่ รายงานผลการทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing) จากหน่วยงานที่
ทางกรมวิชาการเกษตรก าหนด” 

4) มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2562 
บทที่ 4 ข้อ 8.2 การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQAS) 
ก าหนดให้ “ห้องปฏิบัติการมีการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กร
ภายนอก ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ กรณีที่ไม่มีแหล่งให้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์กับองค์กรภายนอก ให้เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ( Inter-laboratory 
comparison) กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการได้ ให้ท าการประเมิน
ความสามารถการทดสอบ (Laboratory’s Performance in Test)” 

5) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2555 ส าหรับห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ก าหนดให้ ข้อ 5.2 การประกันคุณภาพกระบวนการ
วิเคราะห์ หัวข้อ 5.2.2 การเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (inter laboratory 
comparison) เช่น การทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) การ
ประเมินคุณภาพระหว่างองค์กร (external quality assessment schemes, EQAS) 

6)  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ าด้วยการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก าหนดให้ผู้ป ระกอบ
กิจการต้องท าการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง อากาศ สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดินและน้ าใต้ดิน และ
จะต้องมีระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้แก่วิธีปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และวิธี
ปฏิบัติการชักตัวอย่าง การควบคุมเอกสาร และประกันคุณภาพการวิเคราะห์โดยวิธีการต้องเชื่อถือได้ 
และได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือนานาชาติและอ้างอิงได้ 

- หน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย มี 4 หน่วยงาน แต่ละ
หน่วยงานมีความสามารถและเชี่ยวชาญในกรอบที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้าน มีความเป็นตัวตนสูง การ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบบางอย่างมีความซ้ าซ้อน วิธีการรับรองระบบงานมีความ
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แตกต่างกัน และมีการตรวจประเมินไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน  ถึงแม้จะมีกฎหมายหลักร่วมกันแต่
การด าเนินการกับไม่สอดประสานกัน ไม่เห็นแผนการขับเคลื่อนระบบงานของประเทศในทิศทาง
ร่วมกัน ท าให้มีสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จ านวนไม่น้อยที่ไม่มีระบบคุณภาพรองรับ  

- การน าใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการขององค์กรไปใช้
เป็นหลักฐาน เพ่ือยื่นต่อกรมศุลกากร หรือหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย ในการส่งอออกผลิตภัณฑ์ ยัง
มีปัญหาหรือมีความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกัน จึงเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการด าเนินงานของภาคเอกชน ใน
การติดต่อประสานงานกับทั้ง 2 หน่วยงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถน าใบรับรองฯ ไปในการรับรอง
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิผล 

ตารางท่ี 2-4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ด้วย STEEP  
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อการรับรองระบงานห้องปฏิบัติการ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 

S: Society 
 

O1: ห้องปฏิบัติการทดสอบทาง
การแพทย์ มีความส าคัญใน
การพัฒนางานบริการทาง
การแพทย์ 

O2: ความต้องการโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ ส าหรับรายการ
ทดสอบด้านต่างๆ เพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว 

O3: ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจใน
คุณภาพของบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ และตระหนักใน
เรื่องมาตรฐานและระบบ
คุณภาพ 

T1: โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น 
T2: ขาดผู้จัดโปรแกรมทดสอบความ

ช านาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน 
ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ 
รวมทั้งทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในหลายสาขา 

T3: ภาครัฐขาดการควบคุมคุณภาพ
สิ นค้ า  แ ล ะกา รก า กั บ ดู แ ล
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

 
 

T: Technology 
 

O4: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

O5: Internet of Things (IoT)  

T4: ความเสี่ยงในการจัดการข้อมูล
และความลับของลูกค้าตามที่
มาตรฐานก าหนด 

T5: ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
และข้อมูลห้องปฏิบัติการของ
ประเทศ 
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ตารางท่ี 2-4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ด้วย STEEP (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อการรับรองระบงานห้องปฏิบัติการ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 

E: Economics 
 

O6: ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออก
อาหาร สินค้าเกษตร เกษตร
แปรรูป 

O7: การขยายตัวของตลาด เช่น 
ยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ การสอบเทียบ
เครื่องมือวัด อาหารและเกษตร
แปรรูป 

 O8: ภาครัฐมีนโยบายส่งเสรมิ
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
อย่างต่อเนื่อง 

O9: การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพของประเทศ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ ท าให้มีการยอมรับ
จากประเทศคู่ค้า 

O10: การพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามการ
ขยายตัวของตลาด นโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียนของรัฐบาล 
และนโยบายผลักดัน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

T6: ปัญหาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และบริการ 

T7: การกีดกันทางการค้า 
T8: ความพร้อมด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางคุณภาพ ขาดหน่วย
ตรวจสอบและรับรองที่ได้รับ
การรับรองในหลายสาขา ตาม
แนวโน้มของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป และไม่ได้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในเชิงรุก 

T9: การผลิตวัสดุอ้างอิง วัสดุอ้างอิง
รับรอง ภายในประเทศ มี
จ านวนน้อย หน่วยงานภาครัฐ
ไม่ได้ส่งเสริมการผลิตวัสดุ
อ้างอิงให้สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบและรับรองใน
รายการทดสอบส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

E: Environmental O11: ความต้องการพัฒนาหน่วย
ตรวจสอบและรับรองด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ
ได้รับการรับรอง มีจ านวนมาก
ขึ้น 

T10: ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก
ขึ้น และการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 2-4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ด้วย STEEP (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อการรับรองระบงานห้องปฏิบัติการ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 

E: Environmental 
(ต่อ) 

 T11: หน่วยตรวจสอบและรับรอง
ด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความ
พร้อม และได้รับการรับรองใน
บางรายการ 

P: Political 
 
 

O12: ความร่วมมือกับหน่วยก ากับ
ดูแลทางกฎหมาย 

 

T12: หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 
มีการก าหนดกฎหมายในการ
ควบคุมคุณภาพ และการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จ านวน
มาก และเป็นการควบคุม
คุณภาพผลการทดสอบเฉพาะ
ด้ านตามที่ หน่ วยงานนั้ นๆ 
ก าหนด 

T13:  หน่วยงานที่ท าหน้าที่ เป็น
หน่วยงานรับรองระบบงาน
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จ า น ว น  4 
หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมี
ความสามารถและเชี่ยวชาญใน
กรอบที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้าน 
บางขอบข่ายมีความซ้ าซ้อน  

T14 :  ไ ม่ มี แ ผ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ระบบงานของประ เทศใน
ทิศทางร่วมกัน  

T15:  ปั ญ ห า ก า ร น า ใ บ รั บ ร อ ง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ไปใช้ในส่งออกสินค้ากับกรม
ศุลกากร หรือหน่วยก ากับดูแล
ทางกฎหมาย 
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2.3.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบสภาวะแวดล้อมภายใน และ

สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร เป็นการชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุปัน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ หรือทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ได้ผลดังตาราง
ที่ 2-5 

ตารางท่ี 2-5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1: โครงสร้างชัดเจน มีกฎหมายรองรับ และเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. การมาตรฐาน 
พ.ศ.2551 

S2: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงานถ่ายทอดมาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

S3: มีการระบุภารกิจ และอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน และ
มีกฎหมายรองรับ 

S4: ได้รับการยอมรับร่วม APAC MRA, ILAC MRA 
ด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมฯ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 
สามารถสร้างความเช่ือมั่นในด้านการรับรอง
ระบบงานของประเทศให้เป็นที่ยอมรับ 

S5: เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการ
ยอมรับร่วมด้านการรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการ 

S6: การมอบอ านาจในการบริหารงานอย่างชัดเจน 
S7: บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
S8:  บุคลากร และผู้ประเมินมีความรู้ และความ

เช่ียวชาญสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

S9: มีการก าหนดค่านิยมอย่างชัดเจน 

W1: โครงสร้างเป็นตามกฎหมายปรับเปลี่ยนยาก 
W2: การขับเคลื่อนนโยบาย ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากบุคคลภายนอก 
W3: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงาน ขาดความ

ชัด เจนของยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ด าเนินงาน ขาดการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ใหค้น
ในองค์กรทราบ 

W4:  ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดไม่สามารถสะท้อน
ความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

W5: ขั้นตอนการรับรองระบบงานมีความซับซ้อน 
หลายขั้นตอน 

W6: ไม่ได้รับการยอมรับร่วม APAC MRA และ ILAC 
MRA ด้ า น ก า ร รั บ ร อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

W7: การบังคับบัญชาที่มีล าดับขั้นชัดเจน ขาดความ
ยืดหยุ่น 

W8: บุคลากรมีไม่เพียงพอ ต้องอาศัยผู้ประเมินจาก
ภายนอก 

W9: ขาดแรงบันดาลใจในการท างาน และความไม่
แน่นอนของสถานะของกรมวิทยาศาสตร์บริการใน
การเป็นองค์การมหาชน ท าให้มีการโอนย้ายงาน 

W10: บุคลากรใหม่ที่โอนย้ายมา ยังขาดประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบและรับรอง 

W11: ผู้ประเมินในบางสาขามีไม่เพียงพอ ต้องมี
ประสบการณ์ในงานที่ เกี่ยวข้อง การผลิตผู้
ประเมินต้องใช้ระยะเวลานาน เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน 

W12: ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และครอบคลุมกับ
การให้บริการที่หลากหลายในอนาคต 

W13: ขาดการส่งเสริมค่านิยม และการสร้างจุดหมาย
ร่วมกันขององค์กร 
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ตารางท่ี 2-5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1:  ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รทดสอบทางการแพทย์  มี

ความส าคัญในการพัฒนางานบริการทาง
การแพทย์ 

O2:   ความต้องการโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ ส าหรับรายการทดสอบด้านต่างๆ 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

O3:  ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจในคุณภาพของ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ และตระหนักในเรื่อง
มาตรฐานและระบบคุณภาพ 

O4:   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 
O5:   Internet of Things (IoT)  
O6:  ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกอาหาร สินค้า

เกษตร เกษตรแปรรูป 
O7:  การขยายตัวของตลาด เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ การสอบเทียบ
เครื่องมือวัด อาหารและเกษตรแปรรูป 

O8:  ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง 

O9:  การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 
และมีส่วนส าคัญในการสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ ท าให้มีการยอมรับจาก
ประเทศคู่ค้า 

O10: การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามการขยายตัวของตลาด 
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของรัฐบาล และ
นโยบายผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

O11: ความต้องการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีคุณภาพและได้รับการ
รับรอง มีจ านวนมากขึ้น 

O12: ความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 

T1:  โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น 
T2:  ข าดผู้ จั ด โ ปรแกรมทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ครอบคลุมการตรวจวิ เคราะห์  รวมทั้ งทาง
การแพทย์และสาธารณสุขในหลายสาขา 

T3: ภาครัฐขาดการควบคุมคุณภาพสินค้า และการ
ก ากับดูแลทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

T4: ความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลและความลับของ
ลูกค้าตามที่มาตรฐานก าหนด 

T5: ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพ และข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศ 

T6: ปัญหาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ 
T7: การกีดกันทางการค้า 
T8: ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

ขาดหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรอง
ในหลายสาขา ตามแนวโน้มของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป และไม่ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
เชิงรุก 

T9:  ก า ร ผ ลิ ต วั ส ดุ อ้ า ง อิ ง  วั ส ดุ อ้ า ง อิ ง รั บ ร อ ง 
ภายในประเทศ มีจ านวนน้อย หน่วยงานภาครัฐ
ไม่ได้ส่งเสริมการผลิตวัสดุอ้างอิงให้สอดคล้องกับ
การตรวจสอบและรับรองในรายการทดสอบ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

T10: ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้น และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

T11: หน่วยตรวจสอบและรับรองด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่
มีความพร้อม และได้รับการรับรองในบางรายการ 

T12: หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย มีการก าหนด
กฎหมายในการควบคุมคุณภาพ และการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จ านวนมาก และเป็นการ
ควบคุมคุณภาพผลการทดสอบเฉพาะด้านตามที่
หน่วยงานนั้นๆ ก าหนด 

T13: หน่วยงานที่ท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานรับรอง
ระบบงานของประเทศจ านวน 4 หน่วยงาน แต่
ละหน่วยงานมีความสามารถและเช่ียวชาญใน
กรอบที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้าน บางขอบข่ายมี
ความซ้ าซ้อน  

T14: ไม่มีแผนการขับเคลื่อนระบบงานของประเทศใน
ทิศทางร่วมกัน  
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ตารางท่ี 2-5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 T15:  ปั ญ ห า ก า ร น า ใ บ รั บ ร อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ห้องปฏิบัติการ ไปใช้ในส่งออกสินค้ากับกรม
ศุลกากร หรือหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 

 
2.3.3 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

2.3.3.1 การก าหนดค่าน  าหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน
และภายนอก 

ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบวิเคราะห์เพ่ือหาค่าถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอก และส่งให้กลุ่มตัวอย่างทั้งที่ เป็นข้าราชการของกองบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ระดับผู้อ านวยการกอง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
และนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ จ านวน 7 ท่าน เพ่ือให้คะแนนถ่วงน้ าหนักรายประเด็น โดย
ก าหนดให้คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมทุกข้อมีค่าไม่เกิน 1 ซึ่งสรุปค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะ
แวดล้อมภายใน ตาม McKinsey 7’S Framework ดังตารางที่ 2-6 และสรุปค่าน้ าหนักของรายการ
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก ตาม STEEP ดังตารางที่ 2-7 
 

ตารางท่ี 2-6 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน ตาม McKinsey 7’S Framework  
 

                   คนที ่
รายการ 
ปัจจัยสภาวะ 
แวดล้อมภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 
ค่าน  าหนัก 
คะแนน
เฉลี่ย 

S1: Structure 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.20 0.15 0.14 
S2: Strategy 0.10 0.25 0.20 0.10 0.20 0.20 0.20 0.18 
S3: Systems 0.15 0.15 0.20 0.25 0.20 0.15 0.15 0.18 
S4: Style 0.10 0.13 0.15 0.10 0.15 0.15 0.10 0.13 
S5: Staff 0.20 0.11 0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 0.14 
S6: Skills 0.25 0.11 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 0.14 
S7: Shared values 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น  าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในที่มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงานกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เรียงล าดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ กลยุทธ์ของ
องค์กร (Strategy) ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems)  โครงสร้างขององค์กร (Structure)  
ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กร (Style) บุคลากรในองค์กร (Staff) ความรู้
ความสามารถของบุคลากร (Skills) ค่านิยมขององค์กร (Shared values)  
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ตารางท่ี 2-7 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก ตาม STEEP  
 

                     คนที ่
รายการ 
ปัจจัยสภาวะ 
แวดล้อมภายนอก 

1 2 3 4 5 6 7 
ค่าน  าหนัก 
คะแนน
เฉลี่ย 

S: Society 0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.18 
T: Technology 0.30 0.18 0.20 0.25 0.15 0.25 0.15 0.21 
E: Economics 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25 0.23 
E: Environmental 0.15 0.17 0.20 0.25 0.15 0.15 0.20 0.18 
P: Political 0.15 0.25 0.15 0.15 0.25 0.25 0.20 0.20 

น  าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 

จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เรียงล าดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ 
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านเทคโนโลยี มิติด้านการเมือง มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม  

2.3.3.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 

ผู้ศึกษาได้ส่งแบบประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก ให้
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่องกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ จ านวน 30 ราย เพ่ือให้ประเมินประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกองฯ โดยให้เป็นล าดับคะแนน ดังนี้ 

“5” คะแนน หมายถึง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองฯ มากที่สุด 
“4” คะแนน หมายถึง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองฯ มาก 
“3” คะแนน หมายถึง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองฯ ปานกลาง 
“2” คะแนน หมายถึง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองฯ น้อย 
“1” คะแนน หมายถึง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองฯ น้อยที่สุด 

ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก สามารถสรุป
คะแนนเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 2-8 และ 2-9 โดยกลุ่มตัวอย่างประเมินประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็นปัจจัยเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส 
(Opportunities) ค่าคะแนนเฉลี่ยจะแสดงเป็นจ านวนเต็มบวก ( + ) ส่วนปัจจัยเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน 
(Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) ค่าคะแนนเฉลี่ยจะแสดงเป็นจ านวนเต็มลบ ( - ) จากการ
ประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.55 คะแนน และปัจจัยที่
เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.80 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.75 
ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.29 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคาม
ได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.79 คะแนน สรุปได้ว่าปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส +0.46  
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ตารางท่ี 2-8 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน ตาม McKinsey 7’S Framework 
 

ประเด็นส าคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ่อน: Weaknesses 

คะแนนเฉล่ีย Strengths คะแนนเฉล่ีย Weaknesses 
S1: Structure 4.63 S1 3.90 W1 

  3.83 W2 
S2: Strategy 4.43 S2 3.77 W3 

  3.70 W4 
S3: Systems 4.57 S3 3.87 W5 

4.87 S4 3.20 W6 
4.80 S5   

S4: Style 4.43 S6 3.77 W7 
S5: Staff 4.43 S7 3.90 W8 

  4.03 W9 
S6: Skills 4.60 S8 3.93 W10 

  4.20 W11 
  3.67 W12 

S7: Shared values 4.20 S9 3.60 W13 
รวมคะแนนเฉล่ีย +4.55  -3.80  

ตารางท่ี 2-9 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก ตาม STEEP 
 

ประเด็นส าคัญ 
โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉล่ีย Opportunities คะแนนเฉล่ีย Threats 
S: Society 
 

4.50 O1 4.33 T1 
4.20 O2 3.97 T2 
4.43 O3 3.87 T3 

T: Technology 4.37 O4 3.63 T4 
4.13 O5 3.70 T5 

E: Economics 3.90 O6 3.60 T6 
4.13 O7 3.57 T7 
3.83 O8 3.83 T8 
4.53 O9 3.77 T9 
4.37 O10   

E: Environmental 4.30 O11 3.67 T10 
  3.77 T11 

P: Political 4.37 O12 4.07 T12 
  3.67 T13 
  3.73 T14 
  3.73 T15 

รวมคะแนนเฉล่ีย +4.26  -3.79  
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2.3.3.3 ค่าคะแนนถ่วงน  าหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอก 

ผู้ศึกษาได้ค านวณและก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนในการประเมิน
สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกแล้ว รายละเอียดปรากฎดังตารางที่ 2-10 และ 2-11 โดยค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อความส าเร็จของการพัฒนาการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่องานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
รุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า ทั้งนี้ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะถูกน าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการต่อไป  

ตารางท่ี 2-10 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายใน ตาม McKinsey 7’S Framework 
 

รายการปจัจัยภายใน 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ x ค่าน้ าหนัก 
สรุปผล 
((4)-(5)) จุดแข็ง  

(2) 
จุดอ่อน 

 (3) 
จุดแข็ง  

(4) = (2) x (1) 
จุดอ่อน 

(5) = (3) x (1) 
S1: Structure 0.14 4.63 3.87 0.63 0.52 0.10 
S2: Strategy 0.18 4.43 3.73 0.79 0.67 0.13 
S3: System 0.18 4.74 3.53 0.85 0.63 0.22 
S4: Style 0.13 4.43 3.77 0.56 0.47 0.08 
S5: Staff 0.14 4.43 3.97 0.61 0.54 0.06 
S6: Skills 0.14 4.60 3.93 0.66 0.57 0.10 
S7: Shared Values 0.10 4.20 3.60 0.42 0.36 0.06 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.50 -3.77 +0.73 
 

ตารางท่ี 2-11 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก ตาม STEEP 
 

รายการปจัจัยภายนอก 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ x ค่าน้ าหนัก 
สรุปผล 
((4)-(5)) โอกาส 

 (2) 
อุปสรรค  

(3) 
โอกาส 

(4) =(2) x (1) 
อุปสรรค  

(5) =(3) x (1) 
S: Society 0.18 4.38 4.06 0.78 0.72 0.06 
T: Technology 0.21 4.25 3.67 0.90 0.78 0.12 
E: Economics 0.23 4.15 3.69 0.95 0.84 0.11 
E: Environmental 0.18 4.30 3.72 0.78 0.67 0.11 
P: Political 0.20 4.37 3.80 0.87 0.76 0.11 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.29 -3.79 +0.50 

จากตารางที่ 2-10 และ 2-11 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนัก
แล้ว พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.50 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนน
รวมเฉลี่ย -3.77 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.73 ในขณะที่ปัจจัยภายนอก
ที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.29 คะแนน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.79 
คะแนน สรุปได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นโอกาส +0.50  
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2.3.3.4 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เมื่อน าเอาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้ถ่วง

น้ าหนักคะแนนแล้ว มาระบุต าแหน่งในกราฟเรดาห์ ที่สร้างระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
สามารถระบตุ าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic position) ขององค์กร โดยใช้แนวคิด TOWS Matrix 
ซึ่งสามารถแบ่งต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้เป็น 4 พ้ืนที่ที่มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 

1) S-O เป็นต าแหน่งที่แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส 
องค์กรประเภทนี้จึงควรก าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

2) W-O เป็นต าแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวมภายใน
องค์กรมีจุดอ่อนที่ต้องการการแก้ไข ดังนั้นองค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์ เชิงแก้ไข ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์กร (Turnaround) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน 

3) S-T เป็นต าแหน่งที่ระบุความองค์กรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากจุด
แข็งภายใน แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะไม่เอ้ือต่อการเติบโตก็ตาม องค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์เชิง
ป้องกัน เพ่ือใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต หรือสร้างโอกาส 

4)  W-T เป็นต าแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตในอนาคต 
ดังนั้น องค์กรที่อยู่ในต าแหน่งทางยุทธศาสตร์นี้ ควรเร่งการด าเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อน
หรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เป็นปัญหา เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนั ก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเป็นกราฟเรดาห์ เพ่ือแสดง
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic position) ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ปรากฎดังแผนภาพที่ 2-7 

 

 
แผนภาพที่ 2-7 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic position) ของกองบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
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จากแผนภาพที่ 2-7 แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกอง
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่ามีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เอ้ือต่อ
การพัฒนางานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ที่มีความรุนแรงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแสดงถึงองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับ
โอกาส ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานควรเน้นการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือ
รักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  

2.3.3.5 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของจุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) 
และอุปสรรค (Threat : T) จากคะแนนค่าเฉลี่ยมากสุด 5 อันดับแรก ได้ผล ดังนี้ 

(1) จุดแข็ง (Strengths : S) 5 อันดับแรก 
S4  : กองฯ ได้รับการยอมรับร่วม APAC MRA, ILAC MRA ด้าน

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมฯ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นในด้านการรับรองระบบงานของประเทศให้เป็นที่ยอมรับ 

S5  : กองฯ เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ
ร่วมด้านการรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 

S1  : โครงสร้างชัดเจน มีกฎหมายรองรับ และเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. การมาตรฐาน พ.ศ. 2551 

S8  : บุคลากร และผู้ประเมินมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

S3  : กองฯ มีการระบุภารกิจ และอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน และมี
กฎหมายรองรับ 

(2) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 5 อันดับแรก 
W11 : ผู้ประเมินในบางสาขามีไม่เพียงพอ ต้องมีประสบการณ์ใน

งานที่เก่ียวข้อง การผลิตผู้ประเมินต้องใช้ระยะเวลานาน เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน 
W9  : ขาดแรงบันดาลใจในการท างาน และความไม่แน่นอนของ

สถานะของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการเป็นองค์การมหาชน ท าให้มีการโอนย้ายงาน 
W10 : บุคลากรใหม่ที่โอนย้ายมา ยังขาดประสบการณ์ด้านการ

ตรวจสอบและรับรอง 
W1  : โครงสร้างเป็นตามกฎหมายปรับเปลี่ยนยาก 
W8  : บุคลากรมีไม่เพียงพอ ต้องอาศัยผู้ประเมินจากภายนอก 
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(3) โอกาส (Opportunities : O) 5 อันดับแรก 
O9  : การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ และมีส่วนส าคัญในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ ท าให้มีการยอมรับจากประเทศคู่ค้า 

O1  : ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ มีความส าคัญในการ
พัฒนางานบริการทางการแพทย์ 

O3  : ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจในคุณภาพของบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ และตระหนักในเรื่องมาตรฐานและระบบคุณภาพ 

O4  : ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 
O10 : การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ

บริการตามการขยายตัวของตลาด นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของรัฐบาล และนโยบายผลักดัน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

O12: ความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 
หมายเหตุ เนื่องด้วยคะแนนเฉลี่ยของโอกาส O4,O10 และ O12 

เท่ากัน จึงน ามาพิจารณาในการก าหนดกลยุทธ์ทั้งหมด 
(4) อุปสรรค (Threat : T) 5 อันดับแรก 

T1  : โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น 
T12 : หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย มีการก าหนดกฎหมายในการ

ควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จ านวนมาก และเป็นการควบคุมคุณภาพผลการ
ทดสอบเฉพาะด้านตามที่หน่วยงานนั้นๆ ก าหนด 

T2  : ขาดผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
หลายสาขา 

T3  : ภาครัฐขาดการควบคุมคุณภาพสินค้า และการก ากับดูแล
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

T8  : ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ขาดหน่วย
ตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองในหลายสาขา ตามแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ไม่ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเชิงรุก 

จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ความส าคัญ 5 อันดับแรก ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix จะท าให้ได้กลยุทธ์ออกมารวม 4 รูปแบบ ซึ่ง
เกิดจากการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) 



45 
 
ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ววิเคราะห์ เพ่ือสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา ตามตารางที่ 
2.12 อธิบายหลักการได้ ตามแผนภาพที่ 2-8 ดังนี้  

(1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็ง (Strengths : S) และโอกาส 

(Opportunities : O) จึงเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร  
(2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อน (Weaknesses : W) และโอกาส 
(Opportunities : O) จึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้โอกาสมาแก้ไขหรือกลบจุดอ่อนขององค์กร  

(3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็ง (Strengths : S) และอุปสรรค 

(Threat : T) จึงเป็นกลยุทธ์ที่แก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
(4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 

เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อน (Weaknesses : W) และอุปสรรค 
(Threat : T) จึงเป็นกลยุทธ์ที่ตั้งรับจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 

 
          ที่มา  https://www.nairienroo.com/ 
แผนภาพที่ 2-8  TOWS Matrix 

  



 
 

ตารางท่ี 2-12 การวิเคราะห์แนวทางยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix 
 

  จุดแข็ง (Strengths) 
S4: ได้รับการยอมรับรว่ม APAC MRA, ILAC MRA ด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ   
ผู้จัดโปรแกรมฯ และผู้ผลิตวัสดอุ้างอิง สามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านการรับรองระบบงานของประเทศให้
เป็นที่ยอมรับ 
S5: เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ไดร้ับการยอมรับร่วมด้านการรับรองผูจ้ัดโปรแกรมทดสอบความ
ช านาญหอ้งปฏิบัติการ 
S1: โครงสร้างชดัเจน มกีฎหมายรองรับ และเป็นหนว่ยงานรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. การมาตรฐาน พ.ศ.2551 
S8: บุคลากร และผู้ประเมนิมีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับภารกิจหลกัขององค์กร และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
S3: มีการระบุภารกิจ และอ านาจหน้าที่ทีช่ดัเจน และมีกฎหมายรองรับ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W11: ผู้ประเมนิในบางสาขามีไม่เพียงพอ ตอ้งมีประสบการณ์
ในงานทีเ่กี่ยวข้อง การผลิตผู้ประเมนิต้องใชร้ะยะเวลานาน 
เพื่อสรา้งความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมนิ 
W9: ขาดแรงบันดาลใจในการท างาน และความไม่แน่นอน
ของสถานะของกรมวิทยาศาสตร์บรกิารในการเป็นองค์การ
มหาชน ท าให้มีการโอนย้ายงาน 
W10: บุคลากรใหม่ที่โอนย้ายมา ยังขาดประสบการณ์ด้าน
การตรวจสอบและรับรอง 
W1: โครงสร้างเป็นตามกฎหมายปรับเปลี่ยนยาก 
W8: บุคลากรมีไม่เพียงพอ ต้องอาศัยผู้ประเมินจากภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
O9: การรับรองระบบงานห้องปฏิบัตกิารเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
ของประเทศ และมีส่วนส าคัญในการสร้างขดี
ความสามารถการแข่งขนัของประเทศ ท าให้มี
การยอมรับจากประเทศคู่ค้า 
O1: ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ 
มีความส าคัญในการพัฒนางานบริการทาง
การแพทย์ 
O3: ผู้บริโภคตอ้งการความมัน่ใจในคุณภาพ
ของบรกิารหรือผลิตภัณฑ์ และตระหนักใน
เรื่องมาตรฐานและระบบคุณภาพ 
O4: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 
O10: การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์หรือบรกิารตามการขยายตัว
ของตลาด นโยบายเศรษฐกจิหมุนเวียนของ
รัฐบาล และนโยบายผลักดัน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
O12: ความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทาง
กฎหมาย 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S4O9- ขยายขอบข่ายการยอมรับร่วม APAC MRA,ILAC-MRA จากองคก์รระหว่างประเทศด้าน
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อการบริการครบวงจร/เร่งให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบตามขอบข่ายที่ขยายใหม ่
S4O4- น าระบบดจิิทัลมาใช้พัฒนาหน่วยรบัรองระบบงานเพือ่คงสถานะการยอมรับรว่ม 
S4S5O4- ผลักดันการคงสถานะการยอมรบัร่วม APAC MRA, ILAC MRA ในขอบข่ายเดิม ด้วยการบรกิาร
ในระบบดิจทิัล 
S1O12- ผลักดันนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของ 4 หน่วยรับรองระบบงาน ในรูปแบบ Single platform 
ให้เป็นรูปธรรม 
S3S4O12- สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า  
S4O10, S5O1- ผลักดนัการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทกุสาขาตามการขยายตัวของ
ตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น งานแปรรูปสนิค้าเกษตร ยานยนต์ไฟฟ้า การบรกิารทางการแพทย์
และสาธารณสุข 
S5O10 - เร่งพัฒนาศกัยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองด้วยการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
S8O3- สร้างความตระหนักและเพิ่มพูนความรู้ด้านมาตรฐานและระบบคุณภาพให้ผู้ประกอบการเชิงรกุ 
S4O3- ส่งเสรมิผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายใช้ผลการรับรองเพือ่การยอมรับทางการค้า 
S8O10O4- พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานให้มทีักษะด้านดจิิทัล 
S8O10- สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการครอบคลุมขอบข่ายที่ขยายใหม่ตามการ
ขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
W11O10- วางแผนเพิ่มและพัฒนาผู้ประเมนิ อนุกรรมการ 
คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัตกิาร ในบางสาขา 
เช่น ผูจ้ัดโปรแกรมทดสอบความช านาญทางการแพทย์ ผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิง  
W8O4- สร้างระบบการติดตามการรับรองระบบงานให้เป็นไป
ตามเแผนการรับรองระบบงานหอ้งปฏิบัติการทีก่ าหนด ผ่าน
ระบบดิจิทัล  
W10O9- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการตรวจสอบและ
รับรอง และระบบคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 
W9O4-สร้างบรรยากาศในการท างานด้วยระบบดิจิทัล  

 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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ตารางท่ี 2-12 การวิเคราะห์แนวทางยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix (ต่อ) 
 

อุปสรรค (Threats) 
T1: โรคอุบัติใหม่เกิดขึน้ 
T12: หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย มกีาร
ก าหนดกฎหมายในการควบคุมคณุภาพ และ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จ านวนมาก และ
เป็นการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบเฉพาะ
ด้านตามที่หน่วยงานนัน้ๆ ก าหนด 
T2: ขาดผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิ บัติ ก ารที่ ได้ รั บการรับรองตาม
มาตรฐาน ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ 
รวมทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
หลายสาขา 
T3: ภาครัฐขาดการควบคุมคุณภาพสินค้า 
และการก ากับดูแลทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 
T8: ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพ ขาดหน่วยตรวจสอบและรับรองที่
ได้รับการรับรองในหลายสาขา ตามแนวโน้ม
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ได้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลในเชิงรุก 

กลยุทธเ์ชิงป้องกัน (ST) 
S5T1- สรรหาและเตรียมความพร้อมผู้ประเมินด้านวิชาการด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัตกิารด้านการตรวจวิเคราะห์ โรคอุบัติใหม่ รวมทั้งทางการแพทย์และ
สาธารณสขุในหลายสาขา 

S5T2-จัดสัมมนา/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาระบบงานเพือ่ขอการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐานสากลแก่ผู้จดัโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
S4T12-สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย เพือ่การยอมรับดา้นการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัตกิาร เช่น กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, กองพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร, กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม, กรมควบคุมมลพษิ, กรมปศุสัตว์, กรม
ประมง, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
S4T8-ส่งเสริมความสามารถของหนว่ยตรวจสอบและรับรองให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล  
S1T3-ประสานงานหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมายด้านการควบคุมคุณภาพสนิค้า และการก ากับดูแลทางการ
ตลาด เพือ่การยอมรับด้านการรับรอง ลดการทดสอบซ้ า 
S3T8- ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนทีเ่กีย่วข้อง เพื่อประเมินปัจจัยที่มีความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนเผชิญเหตุในทุกระดับ และครอบคลุมในทุกมิติ 

กลยุทธเ์ชิงรับ (WT) 
W8T8-ผลักดนัการด าเนินงานของ บร. ให้เกิดการบูรณาการ
ในกลุ่มตา่งๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
W11T8- พัฒนา/อบรมให้ความรู้ผู้ประเมนิในขอบข่ายเดิม 
อย่างต่อเนื่อง 
W1T1- ปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อประเมิน
ปัจจัยที่มีความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในทุก
ระดับ และครอบคลุมในทุกมิต ิ
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

3.1 แผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบ
ต่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ตลอดจนจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และเสนอแนวทางและกล
ยุทธ์ในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จากการประมวลรายงานการศึกษาในอดีต 
และการวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่าการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในอนาคตจะมี
ความเสี่ยงในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การศึกษานี้ จึงให้ความส าคัญต่อการ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์เชิงรุกด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือขยายงานบริการให้
ครอบคลุมความต้องการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นผู้น าการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สู่การยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืน 

และเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ภายในปี พ.ศ. 2570” 
พันธกิจ (Mission) 
สร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเป้าประสงค์ (Goals) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์   

1.1 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการยอมรับร่วม APAC MRA และ ILAC MRA 
ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
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1.2 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA และ 
ILAC MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความ
ช านาญ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ด้วยการบริการในระบบดิจิทัล 

1.3 การบูรณาการร่วมกันของหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย และหน่วย
ก ากับดูแลทางกฎหมาย 

1.4 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถทางวิชาการด้านการรับรอง
ระบบงานตามขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างขีดความสามารถหน่วยตรวจสอบและรับรองใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์   
2.1 หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการรับรอง

ความสามารถตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกสาขา 
2.2 หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความพึงพอใจด้านการ

รับรองระบบงานเพื่อการยอมรับทางการค้า 

3.3 แนวทางในการด าเนินการ (WAYS) 

การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ หรือ WAYS ได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ 5 อันดับแรก ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix เพ่ือ
มาวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ และจากการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกอง
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่ามีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เอ้ือต่อการ
พัฒนางานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ที่มีความรุนแรงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแสดงถึงองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส 
ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุก ดังตารางที่ 3-1  

ตารางท่ี 3-1 ความสัมพันธ์ของจุดแข็งและโอกาส และการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
 

ความสัมพันธ์ของ
จุดแข็งและโอกาส 

กลยุทธ์เชิงรุก 

S4O9 - ขยายขอบข่ายการยอมรับร่วม APAC MRA, ILAC MRA จากองค์กร
ระหว่างประเทศด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพ่ือการบริการครบ
วงจร  

- เร่งให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตาม
ขอบข่ายที่ขยายใหม่ 

S4O4 - น าระบบดิจิทัลมาใช้พัฒนาหน่วยรับรองระบบงานเพ่ือคงสถานะการ
ยอมรับร่วม 
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ตารางท่ี 3-1 ความสัมพันธ์ของจุดแข็งและโอกาส และการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (ต่อ) 
 

ความสัมพันธ์ของ
จุดแข็งและโอกาส 

กลยุทธ์เชิงรุก 

S4S5O4 - ผลักดันการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA, ILAC MRA ใน
ขอบข่ายเดิม ด้วยการบริการในระบบดิจิทัล 

S4O3 - ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายใช้ผลการรับรองเพ่ือ
การยอมรับทางการค้า 

S4O10, S5O1 - ผลักดันการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกสาขา
ตามการขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น งานแปร
รูปสินค้าเกษตร ยานยนต์ไฟฟ้า การบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

S5O10 - เร่งพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองด้วยการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ 

S1O12 - ผลักดันนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของ 4 หน่วยรับรองระบบงาน 
ในรูปแบบ Single platform ให้เป็นรูปธรรม 

S3S4O12 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกทางการค้า 

S8O3 - สร้างความตระหนักและเพ่ิมพูนความรู้ด้านมาตรฐานและระบบ
คุณภาพให้ผู้ประกอบการเชิงรุก 

S8O10O4 - พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานให้มีทักษะด้าน
ดิจิทัล 

S8O10 - สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการครอบคลุม
ขอบข่ายที่ขยายใหม่ตามการขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

ส าหรับกลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ  ที่วิเคราะห์ได้ด้วย 
TOWS Matrix นั้น กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาหรือ
ขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์  ได้ดังตารางที่ 3-2 และ
ตารางที่ 3-3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด และ 8 กลยุทธ์ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3-2 

 

ตารางที ่3-2 สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ 

1.1 หน่วยรับรอง
ระบบงานได้รับ
การยอมรับร่วม 
APAC MRA 
และ ILAC MRA 
ด้านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ 

1) หน่วยรับรอง
ระบบงานได้รับการ
ยอมรับร่วม APAC 
MRA และ ILAC 
MRA ด้านการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ ภายในปี 2570 

1) ขยายขอบข่ายการ
ยอมรับร่วม APAC 
MRA,ILAC-MRA 
จากองค์กรระหว่าง
ประเทศด้าน
ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ เพื่อการ
บริการครบวงจร 

2) จ านวน
ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบที่ได้รับการ
รับรอง 2 
ห้องปฏิบัติการต่อปี 

2) เร่งให้บริการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบตามขอบข่ายที่
ขยายใหม่ 

1.2 หน่วยรับรอง
ระบบงานได้รับ
การคงสถานะการ
ยอมรับร่วม 
APAC MRA และ 
ILAC MRA ด้าน
การรับรอง
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ผู้จัด
โปรแกรมทดสอบ
ความช านาญ 
และผู้ผลิตวัสดุ
อ้างอิง ด้วยการ
บริการในระบบ
ดิจิทัล 

1)  หน่วยตรวจสอบ
และรับรองที่ขอการ
รับรองด้วยระบบ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20 ต่อปี 

1) น าระบบดิจิทัลมาใช้
พัฒนาหน่วยรับรอง
ระบบงานเพ่ือคง
สถานะการยอมรับ
ร่วม 

2) หน่วยรับรอง
ระบบงานได้รับการ
คงสถานะการ
ยอมรับร่วมด้านการ
รับรอง
ห้องปฏิบัติการใน
ขอบข่ายเดิม 3 
ขอบข่ายต่อ 4 ปี 

2) ผลักดันการคง
สถานะการยอมรับ
ร่วม APAC MRA, 
ILAC MRA ใน
ขอบข่ายเดิม ด้วย
การบริการในระบบ
ดิจิทัล 
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ตารางที ่3-2 สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ
เพ่ือขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

1.3 การบู รณาการ
ร่วมกันของหน่วย
รับรองระบบงาน
ในประเทศ ไทย 
และหน่วยก ากับ
ดูแลทางกฎหมาย 

1) จ านวนแผนงานที่
ปฏิบัติงานร่วมกัน  
ไม่น้อยกว่า 4 
แผนงานต่อปี 

2) ความร่วมมือด้าน
วิชาการจ านวน 2 
ครั้งต่อปี 

1) ผลักดันนโยบายการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ของ 4 หน่วยรับรอง
ระบบงาน ใน
รูปแบบ Single 
platform ให้เป็น
รูปธรรม 

3) จ านวนผู้ประกอบ 
การที่ได้รับประโยชน์
จากความร่วมมือกับ
หน่วยก ากับดูแลทาง
กฎหมายเพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 5 ต่อปี 

2) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วย
ก ากับดูแลทาง
กฎหมาย เพ่ือ
อ านวยความสะดวก
ทางการค้า 

1.4 บุคลากรมีทักษะ
ด้านดิจิทัล และ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางวิชาการด้าน
ก า ร รั บ ร อ ง
ระบบงานตาม
การขยายตัวของ
ต ล า ด  แ ล ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เป้าหมาย 

1) จ านวนบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
รับรองระบบงานได้รับ
การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล ร้อยละ 50 ต่อ
ปี  

1) พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
รับรองระบบงานให้
มีทักษะด้านดิจิทัล 

2) จ านวนบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
รับรองระบบงานที่
ได้รับการพัฒนา 
จ านวน 150 คนต่อปี 

2) สร้างและพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความสามารถทาง
วิชาการครอบคลุม
ขอบข่ายที่ขยายใหม่ 
ตามการขยายตัวของ
ตลาด และ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างขีดความสามารถหน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด และ 4 กลยุทธ์ 
รายละเอียดดังตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-3 สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
2. สร้างขีด

ความสามารถหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายให้ได้การ
รับรองตาม
มาตรฐานสากล 

2.1 หน่วยตรวจสอบ
และรับรองใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายได้รับ
การรับรอง
ความสามารถ
ครอบคลุมทุก
สาขา 

1) จ านวนหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายได้รับ
การรับรอง
ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล 
อย่างน้อย 15 
หน่วยงานต่อปี 

2) อุตสาหกรรม
เป้าหมายมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 ต่อปี 

1) ผลักดันการรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการให้
ครอบคลุมทุกสาขา
ตามการขยายตัวของ
ตลาด และ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

3) หน่วยตรวจสอบ
และรับรองได้รับ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 
10 ต่อปี 

2) เร่งพัฒนาศักยภาพ
หน่วยตรวจสอบและ
รับรองด้วยการ
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 

2.2 หน่วยตรวจสอบ
และรับรองใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายมีความ
พึงพอใจด้านการ
รับรองระบบงาน
เพ่ือการยอมรับ
ทางการค้า 

1) ร้อยละความพึง
พอใจของหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองที่ใช้บริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

1) สร้างความตระหนัก
และเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
มาตรฐานและระบบ
คุณภาพให้
ผู้ประกอบการเชิงรุก 
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ตารางที่ 3-3 สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
2) สร้างขีด

ความสามารถหน่วย
ตรวจสอบและรับรอง
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้ได้การ
รับรองตาม
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

2.2 หน่วยตรวจสอบ
และรับรองใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายมีความ
พึงพอใจด้านการ
รับรองระบบงาน
เพ่ือการยอมรับ
ทางการค้า (ต่อ) 

2) ร้อยละความพึง
พอใจของหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองที่ใช้ผลการ
รับรอง เพื่อการ
ยอมรับทางการค้า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

2) ส่งเสริมผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ใช้ผลการรับรองเพ่ือ
การยอมรับทางการค้า  

3.4 มาตรการ/เครื่องมอื/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS)  

จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้จากข้อ 3.3 สามารถน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวน 16 แผนงาน 34 โครงการ/
กิจกรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจ านวน 9 แผนงาน 18 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งรายงานฉบับนี้ผู้
ศึกษาขอยกตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดังตัวอย่างตามตารางที่ 3-4 ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีรายละเอียดแผนงาน
ตามแผนภาพที่ 3-2 

ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการยอมรับร่วม APAC MRA และ ILAC 
MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ขยายขอบข่ายการยอมรับร่วม APAC MRA,ILAC-MRA จากองค์กร
ระหว่างประเทศด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อการบริการครบวงจร 

แผนงานที่ 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองระบบงานด้านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1. การจัดท าเอกสารระบบ
บริหารงานคุณภาพในการ
ขยายขอบข่ายการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ISO/IEC 17011 

1.เพื่อให้มีระบบ
เอกสาร
บริหารงาน
คุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17011  

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดท าเอกสาร
ระบบ
บริหารงาน
คุณภาพ 

20% 50% 80% 100% - ผู้จัดการ
คุณภาพ 
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ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการยอมรับร่วม APAC MRA และ ILAC 
MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ขยายขอบข่ายการยอมรับร่วม APAC MRA, ILAC-MRA จากองค์กร
ระหว่างประเทศด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อการบริการครบวงจร 

แผนงานที่ 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองระบบงานด้านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

2. การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17011 

1.เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับรอง
ระบงานเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

การตรวจ
ติดตาม
คุณภาพ
ภายในตาม
แผนท่ีก าหนด  

- - - 1 ครั้ง 1 ครั้ง ผู้จัดการ
คุณภาพ/
ผู้ตรวจ
ติดตาม
คุณภาพ
ภายใน 

แผนงานที่ 1.1.2 การยื่นขอขยายขอบข่ายการยอมรับร่วมกับ APAC และ ILAC ด้านการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด 
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. การศึกษาขั้นตอนการ
ขยายขอบข่ายการยอมรับ
ร่วม APAC MRA, ILAC 
MRA 

1.เพื่อเข้าใจ
ข้อก าหนด 
กฎระเบียบของ
องค์การระหว่าง
ประเทศ ส าหรับ
การขยาย
ขอบข่ายใหม่ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
ยื่นขอขยาย
ขอบข่าย 

- 20% 50% 100% - ผู้จัดการ
คุณภาพ 

2. การยื่นขอขยายขอบข่าย
การยอมรับร่วมกับ APAC 
และ ILAC 

1.เพื่อได้รับการ
ยอมรับร่วมกับ 
APAC, ILAC ด้าน
การรับรอง
ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ 

การได้รับการ
ยอมรับร่วมกับ 
APAC, ILAC 
ด้านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ  

- - - - 1 
ขอบ
ข่าย 

ผู้จัดการ
คุณภาพ 
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ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการยอมรับร่วม APAC MRA และ ILAC 
MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เร่งให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามขอบข่ายที่
ขยายใหม่ 

แผนงานที่ 1.2.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. การผลิตเอกสารเผยแพร่
ด้านการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัตกิารสอบเทียบ 

1.เพื่อให้
ผู้ประกอบการ
ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบทราบ
กิจกรรมด้านการ
รับรองระบบงาน 

จ านวน
เอกสารเผย 
แพร่ด้านการ
รับรองความ 
สามารถห้อง 
ปฏิบัติการ
สอบเทียบ 

2 
ฉบับ 

2 
ฉบับ 

3 
ฉบับ 

4 
ฉบับ 

5 
ฉบับ 

ผู้จัดการ
คุณภาพ/
หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติ
การ 

2.การพัฒนาเว็บไซต์ด้าน
การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

1.เพื่อให้
ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึง
การบริการได้
สะดวก และ
รวดเร็ว 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
ในการพัฒนา
เว็บไซต์ให้มี
ข้อมูล
ครบถ้วน 
และทันสมัย 

85% 85% 85% 85% 85% หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

แผนงานที่ 1.2.2 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1. การจัดท าฐานข้อมูล

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
1.เพื่อส ารวจและ
จัดท าฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ 

จ านวน
ฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

2. การรับรองห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ 

1.เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบใน
ภาคอุตสาหกรรม 

จ านวนห้อง 
ปฏิบัติการ    
สอบเทียบท่ี
ได้รับการ
รับรอง 2 
ห้องต่อปี 

- 2 
ห้อง 

4 
ห้อง 

6 
ห้อง 

8
ห้อง 

หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติ
การ 
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ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA 
และ ILAC MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ด้วยการบริการในระบบ
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2.1 น าระบบดิจิทัลมาใช้พัฒนาหน่วยรับรองระบบงานเพ่ือคงสถานะการ
ยอมรับร่วม 

แผนงานที่ 2.1.1 การพัฒนาการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17011 ด้วยระบบดิจิทัล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. การพัฒนาระบบรับรอง
ห้องปฏิบัติการด้วย
ระบบดิจิทลั 

1.เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการให้
สะดวก รวดเร็ว
ตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนด 

หน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองที่ขอรับ
รองด้วยระบบ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 ต่อ
ปี 

20% 20% 20% 20% 20% หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

2. การสร้างสื่อออนไลน์
ด้านการรบัรอง
ระบบงานด้วยระบบ
ดิจิทัล 

1.เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การย่ืนขอการ
รับรองด้วยระบบ
ดิจิทัล 

จ านวนเอกสาร
เผยแพร่/
บทความ
วิชาการแบบ
ออนไลน์ 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

แผนงานที่ 2.1.2 การพัฒนาฐานข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรอง และบุคลากรด้านการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. การพัฒนาฐานข้อมูล
หน่วยตรวจสอบและ
รับรอง 

1.เพื่อส ารวจและ
จัดท าฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ผู้จัด
โปรแกรมทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 
และผู้ผลิตวัสดุ
อ้างอิง 

จ านวน
ฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบจัด
โปรแกรม
ทดสอบความ
ช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 
และผู้ผลิตวัสดุ
อ้างอิงท่ี
ทันสมัย 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3
ระบบ 

หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 
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ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA 
และ ILAC MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ด้วยการบริการในระบบ
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2.1 น าระบบดิจิทัลมาใช้พัฒนาหน่วยรับรองระบบงานเพ่ือคงสถานะการ
ยอมรับร่วม 

แผนงานที่ 2.1.2 การพัฒนาฐานข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรอง และบุคลากรด้านการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

2. การพัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากรด้านการรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.เพื่อส ารวจ
และจัดท า
ฐานข้อมูล
บุคลากรด้าน
การรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 

จ านวน
ฐานขอ้มูล    
ผู้ประเมิน 
คณะอนุกรรม  
การ 
คณะกรรมการ 
รับรองระบบ 
งานห้อง 
ปฏิบัติการ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3
ระบบ 

หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลักดันการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA, ILAC MRA ใน
ขอบข่ายเดิม ด้วยการบริการในระบบดิจิทัล 

แผนงานที่ 2.2.1 การพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพในระบบดิจิทัล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1. การจัดท าเอกสารระบบ

การบริหารงานคุณภาพ 
ด้วยระบบดิจิทัล ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17011 

1.เพื่อให้มีระบบ
เอกสารบริหารงาน
คุณภาพในระบบ
ดิจิทัลเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 17011 
และข้อก าหนด
ระหว่างประเทศ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ในการจัดท า
เอกสาร
ระบบการ
บริหารงาน
คุณภาพใน
รูปแบบ
ดิจิทัล 

50% 80% 100% 100% 100% หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวย 
การและ
พัฒนา
ระบบ
การ
รับรอง 

2. การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17011 

1.เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับรอง
ระบงานเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

การตรวจ
ติดตาม
คุณภาพ
ภายในตาม
แผนที่
ก าหนด  

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ผู้จัดการ
คุณภาพ/
ผู้ตรวจ
ติดตาม
คุณภาพ
ภายใน 
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ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA 
และ ILAC MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ด้วยการบริการในระบบ
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลักดันการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA, ILAC MRA ใน
ขอบข่ายเดิม ด้วยการบริการในระบบดิจิทัล 

แผนงานที่ 2.2.2 การขอต่ออายุการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA และ ILAC 
MRA ในขอบข่ายเดิม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. การศึกษาขั้นตอนการ
ขอต่ออายุการคง
สถานะการยอมรับร่วม 
APAC MRA, ILAC 
MRA  

1.เพื่อเข้าใจ
ข้อก าหนด 
กฎระเบียบของ
องค์กรระหว่าง
ประเทศ ส าหรับ
การต่ออายุการ
ยอมรับร่วม 

ร้อยละความ
ส าร็จใน
การศึกษา
ขั้นตอนการ
ต่ออายุการคง
สถานะการ
ยอมรับร่วม 

- 50% 100% - - ผู้จัดการ
คุณภาพ 

2. การยื่นขอการคง
สถานะการยอมรับร่วม 
APAC MRA, ILAC 
MRA 

1.เพื่อใหไ้ด้รับ
การคง
สถานะการ
ยอมรับร่วม 
APAC MRA 
และ ILAC MRA 
ในขอบข่ายเดิม 

หน่วยรับรอง
ระบบงาน
ได้รับการคง
สถานะการ
ยอมรับร่วม 
ด้านการ
รับรองห้อง 
ปฏิบัติการ
ในขอบข่าย
เดิม 

- - - 3 
ขอบ 
ข่าย 

- ผู้จัดการ
คุณภาพ 

 
  



60 

ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 3 การบูรณาการร่วมกันของหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย และ
หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของ 4 หน่วยรับรองระบบงาน ใน
รูปแบบ Single platform ให้เป็นรูปธรรม 

แผนงานที่ 3.1.1 การสร้างนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของ 4 หน่วย
รับรองระบบงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1.การจัดท าฐานข้อมลู
หน่วยตรวจสอบและ
รับรองที่หน่วยรับรอง
ระบบงานของประเทศ
ไทย 

1.เพื่อมี
ฐานข้อมูล
หน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองร่วมกัน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดท า
ฐานข้อมูล 

20% 60% 80% 100% - หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวย 
การและ
พัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

2.การจัดท าเอกสาร
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์
การรับรองในแนว
ทางการประเมิน 

1.เพื่อให้มี
ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และ
การตรวจ
ประเมินใน
แนวทางเดียวกัน 

ความร่วมมือ
ด้านวิชาการ
จ านวน  
2 ครั้งต่อปี 

2 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติ
การ 

แผนงานที่ 3.1.2 การตรวจประเมินร่วมกัน (Joint assessment)  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1.การตรวจประเมิน

ร่วมกันของหน่วยรับรอง
ระบบงาน 

1.เพื่ออ านาย
ความสะดวกใน
การยื่นขอการ
รับรองระบบ
รับรองงานแก่
ผู้ประกอบการ 

จ านวน
แผนงานท่ี
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ไม่
น้อยกว่า 4 
แผนงานต่อป ี

4 แผน 4 แผน 4 แผน 4 แผน 4 แผน หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้อง 
ปฏิบัติการ 

2.การบริหารจัดการ
ผู้ตรวจประเมินร่วมกัน 
(Share resources)  

 

1.แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
ทางวิชาการ
ระหว่างผู้
ประเมิน เพื่อ
รองรับการ
รับรองใหม ่

จ านวนครั้ง
การ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
ทางวิชาการ
ระหว่างผู้
ประเมิน 4 
เดือนต่อครั้ง 

4 
เดือน/
ครั้ง 

4 
เดือน/
ครั้ง 

4 
เดือน/
ครั้ง 

4 
เดือน/
ครั้ง 

4 
เดือน/
ครั้ง 

หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้อง 
ปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 3 การบูรณาการร่วมกันของหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย และ
หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย เพื่ออ านวย
ความสะดวกทางการค้า 

แผนงานที่ 3.2.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1.การลงนามความร่วมมือ

กับหน่วยก ากับดูแลทาง
กฎหมาย 

1.เพื่อให้หน่วย
ก ากับดูแล
ยอมรับผลการ
รับรอง และ
อ านวยความ
สะดวกทาง
การค้า 

จ านวน
เครือข่าย
หน่วยก ากับ
ดูแลทาง
กฎหมายทีล่ง
นามความ
ร่วมมือ 

2 
หน่วย
งาน 

3 
หน่วย
งาน 

4 
หน่วย
งาน 

5 
หน่วย
งาน 

6 
หน่วย
งาน 

ผู้อ านวย
การกอง 

2.การบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยก ากับดูแลทาง
กฎหมาย 

1.เพื่อให้หน่วย
ก ากับดูแล
ยอมรับผลการ
รับรอง และ
อ านวยความ
สะดวกทาง
การค้า 

จ านวนผู้
ประกอบ 
การที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
ความร่วมมือ
กับหน่วย
ก ากับดูแล
ทางกฎหมาย
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 5 ต่อปี 

5% 5% 5% 5% 5% หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้อง 
ปฏิบัติการ 

แผนงานที่ 3.2.2 การสร้างความเข้าใจด้านการรับรองระบบงานแก่ผู้ประกอบการและ
หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1.การสัมมนาสร้างความ
ตระหนักรู้ด้าน
ความส าคญัของการ
รับรองระบบงานที่มตี่อ
การค้า การลงทุนในเวที
ระหว่างประเทศ 

1.เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้
ด้านความส าคัญ
ของการรับรอง
ระบบงานแก่
ผู้ประกอบการ
และหน่วยก ากับ
ดูแลทาง
กฎหมาย 

จ านวนครั้ง
ของการ
สัมมนาเพื่อ
สร้างความ
ตระหนักรู้ 
อย่างน้อย 2
ครั้งต่อป ี

2 
ครั้ง/ปี 

2 
ครั้ง/ปี 

2 
ครั้ง/ปี 

2 
ครั้ง/ปี 

2 
ครั้ง/ปี 

หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้อง 
ปฏิบัติการ 



62 

ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 3 การบูรณาการร่วมกันของหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย และ
หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกทางการค้า 

แผนงานที่ 3.2.2 การสร้างความเข้าใจด้านการรับรองระบบงานแก่ผู้ประกอบการและ
หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

2. การจัดท าเอกสาร
เผยแพรค่วามส าคัญด้าน
การรับรองระบบงานเพื่อ
การอ านวยความสะดวก
ทางการค้า 

1.เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการ
รับรองระบบงาน
ที่มีต่อการค้า 
การลงทุนในเวที
ระหว่างประเทศ
แก่ผู้ประกอบการ
และหน่วยก ากับ
ดูแลทาง
กฎหมาย 

จ านวน
เอกสาร
เผยแพร ่
อย่างน้อย 1 
เรื่องต่อป ี

1 
เรื่อง/

ปี 

1 
เรื่อง/

ปี 

1 
เรื่อง/

ปี 

1 
เรื่อง/

ปี 

1 
เรื่อง/

ปี 

หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติ
การ 

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถทางวิชาการด้านการรับรอง
ระบบงานตามการขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการรับรองระบบงานให้มีทักษะด้านดิจิทัล 
แผนงานที่ 4.1.1 การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. การพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงด้านการน า
ระบบดิจิทลัไปพัฒนา
ภารกิจขององค์กร 

1.เพื่อใหผู้้บริหาร
ระดับสูง ให้มีความ
เข้าใจและสามารถ
วางแผนยุทธศาสตร์
การน าระบบดิจิทัล  
ไปพัฒนาภารกิจ  
ขององค์กร 

ร้อยละของ
แผนการ
รับรอง
ระบบงานท่ี
น าระบบ
ดิจิทัลไป
ปฏิบัติจริง  

70% 80% 80% 85% 85% หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

2. การสร้างเครือข่าย
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหาร
ด้านข้อมูลดิจิทัล 

1.เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์กร 
 

จ านวน
แผนงานท่ี
บูรณาการ
ความร่วมมือ
กันด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2 
แผน 
งาน 

2 
แผน 
งาน 

2 
แผน 
งาน 

2 
แผน 
งาน 

2 
แผน 
งาน 

หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 



63 

ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถทางวิชาการด้านการรับรอง
ระบบงานตามการขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการรับรองระบบงานให้มีทักษะด้านดิจิทัล 
แผนงานที่ 4.1.2 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประสานงาน ผู้ประเมิน 

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เเป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1. การพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลแก่ผูป้ระสานงาน
ของกองบริหารและ
รับรองห้องปฏิบัติการ 

1.เพื่อใหผู้้ประสาน 
งานมีความเข้าใจ  
และสามารถน า 
ระบบดิจิทัลไป
ให้บริการรับรอง     
ระบงานห้องปฏิบัติ 
การได้ 

ร้อยละของ
แผนการ
รับรอง
ระบบงานท่ี
น าระบบ
ดิจิทัลไป
ปฏิบัติจริง  

70% 80% 80% 85% 85% หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

2. การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลแกผู่ป้ระเมิน 
คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.เพื่อใหผู้้ประเมิน 
คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการรับ  
รองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ มี 
ความเข้าใจ และ
สามารถน า 
ระบบดิจิทัลไปใช้
ในงานด้านการ
รับรองระบงาน
ห้องปฏิบัติการได้ 

บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การรับรอง
ระบบงาน
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 
ต่อปี 

50% 50% 50% 50% 50% หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการครอบคลุม
ขอบข่ายที่ขยายใหม่ ตามการขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

แผนงานที่ 4.2.1 การสร้างผู้ประเมินใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1. การสร้างผู้ประเมินด้าน

การรับรองความ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตาม ISO/IEC 17025 

1. เพื่อสร้างผู้
ประเมินใหม่
ขอบข่าย
ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ 

จ านวนผู้
ประเมินใหม่
ท่ีได้รับการ
พัฒนาทาง
วิชาการ  

20 
คน 

20 
คน 

20  
คน 

20 
คน 

20 
คน 

หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 

2. การสร้างผู้ประเมินด้าน
การรับรองความ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตาม ISO/IEC 17025 

1. เพื่อสร้างผู้
ประเมินใหม่
ขอบข่าย
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 

จ านวนผู้
ประเมินใหม่
ท่ีได้รับการ
พัฒนาทาง
วิชาการ  

20 
คน 

20 
คน 

20  
คน 

20 
คน 

20 
คน 

หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง 



64 

ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถทางวิชาการด้านการรับรอง
ระบบงานตามการขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการครอบคลุม
ขอบข่ายที่ขยายใหม่ ตามการขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

แผนงานที่ 4.2.1 การสร้างผู้ประเมินใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
3. การสร้างผู้ประเมินด้าน

การรับรองความสามารถ 
ผู้จัดโปรแกรมทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ ตาม 
ISO/IEC 17043 

1. เพื่อสร้างผู้
ประเมินใหม่
ขอบข่ายผู้จัด
โปรแกรมทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 

จ านวนผู้
ประเมินใหม่
ท่ีได้รับการ
พัฒนาทาง
วิชาการ  

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติ
การ 

4. การสร้างผู้ประเมินด้าน
การรับรองความสามารถ
ผู้ผลิตวัสดุอา้งอิง ตาม 
ISO 17034 

1. เพื่อสร้างผู้
ประเมินใหม่
ขอบข่ายผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิง 

จ านวนผู้
ประเมินใหม่
ท่ีได้รับการ
พัฒนาทาง
วิชาการ  

20 
คน 

- 20 
คน 

- 20 
คน 

หัวหน้า
กลุ่มรับ 
รองระบบ 
งานห้อง 
ปฏิบัติการ 

แผนงานที่ 4.2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการและระบบคุณภาพที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1.การพัฒนาความรูท้าง
วิชาการและระบบการ
บริหารงานคุณภาพแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน
การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้
ประเมิน 
อนุกรรมการ 
คณะกรรมการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการให้
มีความรู้ทาง
วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวน
บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การรับรอง
ระบบงานท่ี
ได้รับการ
พัฒนา  

150 
คน 

150 
คน 

150 
คน 

150 
คน 

150 
คน 

หัวหน้า
กลุ่ม
รับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติ
การ 

2.การสัมมนาผู้ประเมินให้มี
แนวทางตรวจประเมิน
เป็นทางเดียวกัน 

1.เพื่อให้ผู้
ประเมินมี
แนวทางตรวจ
ประเมินเป็นทาง
เดียวกัน 

จ านวนเอกสาร
เผยแพร่/
บทความ
แนวทางการ
ตรวจประเมิน 

1 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

หัวหน้า
กลุ่ม
อ านวยการ
และพัฒนา
ระบบการ
รับรอง   



65 

3.5 แผนท่ียุทธศาสตร ์(STRATEGIC MAP)  

ผู้ศึกษาได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic map) ของกองบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละมิติ  ตามกรอบการ
ประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) จ าแนกเป็น 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 3-1 และแสดงกรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
ราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของ
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ตาม
แผนภาพที่ 3-2 ดังนี้  

มิติที่  1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the business) เป้าประสงค์ที่
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน และผู้รับบริการ  

เป้าประสงค์ 
R.1 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการยอมรับร่วม APAC MRA และ ILAC MRA ด้าน

การรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
R.2 หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการรับรองความสามารถ

ตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกสาขา 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Save the customer) เป้าประสงค์ที่ให้

ความส าคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ 
เป้าประสงค์ 
S.1 หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความพึงพอใจด้านการ

รับรองระบบงานเพื่อการยอมรับทางการค้า 
มิติที่  3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage resources) 

เป้าประสงค์ที่แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ โดยองค์กรต้องการทรัพยากร (นอกเหนือ
บุคลากร) รวมถึงต้องมีกระบวนการ หรือกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
M.1 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA และ ILAC 

MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ 
และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ด้วยการบริการในระบบดิจิทัล 

M.2 การบูรณาการร่วมกันของหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย และหน่วยก ากับ
ดูแลทางกฎหมาย 

มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร (Capacity building) เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
C.1 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถทางวิชาการด้านการรับรอง

ระบบงานตามขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 



 

แผนภาพที่ 3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

2. สร้างขีดความสามารถหน่วยตรวจสอบและรับรองใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหไ้ด้การรับรองตามมาตรฐานสากล 

R.1 หน่วยรับรองระบบงานไดร้ับการยอมรับร่วม  
APAC MRA และ ILAC MRA  

ด้านการรับรองห้องปฏิบตัิการสอบเทียบ 

มิติที่ 4 
พัฒนา
องค์กร 

R.2 หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้รับการรบัรองความสามารถตาม

มาตรฐานสากลครอบคลุมทุกสาขา 

มิติที่ 2 
คุณภาพการ
ให้บริการ 

M.1 หน่วยรับรองระบบงานได้รบัการคงสถานะการยอมรับรว่ม 
APAC MRA และ ILAC MRA ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ  
และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ด้วยการบริการในระบบดิจิทัล 

S.1 หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความพึงพอใจด้านการรับรองระบบงานเพื่อการยอมรับทางการค้า 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สู่การยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืน และเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ภายในปี พ.ศ. 2570 

มิติที่ 3 
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

ราชการ 

M.2 การบูรณาการร่วมกันของหน่วยรับรองระบบงาน 
ในประเทศไทย และหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย 

C.1 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทลั และความสามารถทางวิชาการด้านการรับรองระบบงาน 
ตามขยายตัวของตลาด และอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

มิติที่ 1 
ประสิทธผิล
ตามพันธกิจ 
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แผนภาพที่ 3-2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
    ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

 
 

   

  
 

 

 

      

 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 

       

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าการรบัรองระบบงานห้องปฏิบตัิการ สู่การยอมรบัในระดบัสากลอย่างยัง่ยืน และเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ภายในปี พ.ศ. 2570 

2. สร้างขีดความสามารถหน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

G1 หน่วยรับรองระบบงาน
ได้รับการยอมรับร่วม APAC 
MRA และ ILAC MRA ด้าน
การรับรองห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ 

G2 หน่วยรับรองระบบงานได้รับการ
คงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA  
และ ILAC MRA ด้านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ และผู้ผลิตวัสดุ   
อ้างอิง ด้วยการบริการในระบบดิจิทัล 

G3 การบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยรับรองระบบงาน
ในประเทศไทย และหน่วย
ก ากับดูแลทางกฎหมาย 

G4 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัล 
และความสามารถทางวิชาการ
ด้านการรับรองระบบงานตาม
การขยายตัวของตลาด และ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

G5 หน่วยตรวจสอบและรับรองใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการรับรอง
ความสามารถครอบคลุมทุกสาขา 

G6 หน่วยตรวจสอบและรับรองใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ด้านการรับรองระบบงานเพื่อการ
ยอมรับทางการค้า 

1.ขยายขอบข่าย
การยอมรับร่วม 
APAC MRA, 
ILAC-MRA จาก
องค์กรระหว่าง
ประเทศด้าน
ห้องปฏบิัติการ
สอบเทียบ เพื่อ
การบริการครบ
วงจร 

3. น าระบบดจิิทลั
มาใช้พัฒนาหน่วย
รับรองระบบงาน
เพื่อคงสถานะการ
ยอมรบัร่วม 

5. ผลักดัน
นโยบายการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ของ 4 หน่วย
รับรองระบบงาน 
ในรูปแบบ 
Single 
platform ใหเ้ป็น
รูปธรรม 

7. พัฒนาบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกบัการ
รับรองระบบงาน 
ให้มีทักษะด้าน
ดิจิทัล 

9. ผลักดันการรบัรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติ 
การให้ครอบคลุมทุก
สาขาตามการขยายตัว
ของตลาด และ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

11. สร้างความ
ตระหนักและเพิ่มพูน
ความรู้ด้านมาตรฐาน
และระบบคุณภาพให้
ผู้ประกอบการเชิงรุก 

1. การพฒันา
ศักยภาพหน่วย
รับรองระบบงาน
ด้านการรับรอง
ห้องปฏบิัติการ
สอบเทียบ 
2. การยื่นขอขยาย
ขอบข่ายการยอม 
รับร่วมกับ APAC 
และ ILAC ด้านการ
รับรองความ 
สามารถห้องปฏบิัต ิ
การสอบเทียบ 

3. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การบริการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏบิัติการ
สอบเทียบ 
4. การรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏบิัติการสอบ
เทียบตาม
มาตรฐานสากล 

5. การพฒันาการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏบิัติการ 
ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17011 
ด้วยระบบดิจิทัล 
6. การพฒันา
ฐานข้อมูลหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรอง และ
บุคลากรดา้นการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏบิัติการ 

7. การพัฒนา
ระบบการ
บรหิารงาน
คุณภาพในระบบ
ดิจิทัล 
8. การขอต่ออายุ 
การคงสถานะการ
ยอมรบัร่วม APAC 
MRA และ ILAC 
MRA ในขอบข่าย 
เดิม 

2. เร่งใหบ้รกิาร
รับรองความ 
สามารถ
ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตาม
ขอบข่ายที่ขยาย
ใหม ่

4. ผลักดันการคง
สถานะการยอมรบั
ร่วม APAC MRA, 
ILAC MRA ใน
ขอบข่ายเดิม ด้วย
การบริการในระบบ
ดิจิทัล 

6. สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วย
ก ากับดูแลทาง
กฎหมาย เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกทาง
การค้า 

8. สร้างและพฒันา 
บุคลากรให้มีความ 
สามารถทางวิชา 
การครอบคลุม
ขอบข่ายที่ขยาย 
ใหมต่ามการขยาย 
ตัวของตลาด และ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

10. เร่งพฒันาศักยภาพ
หน่วยตรวจสอบและ
รับรองด้วยการทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 

12. ส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายใช้ผลการ
รับรอง เพือ่การ
ยอมรบัทางการค้า  

11. การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกบั
หน่วยก ากับ
ดูแลทาง
กฎหมาย 
12.การสร้าง
ความเขา้ใจด้าน
การรับรอง
ระบบงานแก่
ผู้ประกอบการ
และหน่วยก ากับ
ดูแลทาง
กฎหมาย 

9. การสร้าง
นโยบาย และ
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันของ 4 
หน่วยรับรอง
ระบบงาน 
10. การตรวจ
ประเมินร่วมกัน 
(Joint 
assessment) 

13. การพัฒนา
ผู้บริหาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
14.การพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทลั
แก่ผู้ประสานงาน 
ผู้ประเมิน 
คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 

15. การสร้างผู้
ประเมินใหม่ที่มี
ความสามารถทาง
วิชาการตาม
มาตรฐานสากล 
16.การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ทาง
วิชาการและระบบ
คุณภาพที่ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 

17. การรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทุกสาขา 
18. การรับรอง
ความสามารถผูจ้ัด
โปรแกรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ
และผูผ้ลิตวัสดุอ้างองิ
ตามมาตรฐานสากล 

19. การสร้างฐานข้อมลู
และเว็บไซตผ์ู้จัด
โปรแกรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ 
20. การบูรณาการการ
จัดกิจกรรมทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการทั้งใน
และต่างประเทศ 

21. การเสริมแกร่ง
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
สู่มาตรฐานสากล 
22.การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs 
23.การพัฒนาศักยภาพ
ผู้จัดโปรแกรมทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการและ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

24. การส่งเสริมการ
ใช้เครื่องหมายการ
รับรองตาม
ข้อก าหนดระหว่าง
ประเทศ 
25. การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ประโยชน์การใช้ผล
การรบัรองเพื่อการ
ส่งออกและยอมรบั
ทางการค้า  

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช ้

จากการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้   

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ  

1.1 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรให้
ความส าคัญกับการขยายขอบข่ายการยอมรับร่วมด้านการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบเพ่ือให้การ
บริการครบวงจร โดยต้องศึกษากฎระเบียบขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ 
(APAC) ในการขยายขอบข่ายการยอมรับร่วม และก าหนดรอบระยะเวลาการรับรองห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบให้สั้นลงกว่าขอบข่ายเดิม เพ่ือเร่งกระบวนการยอมรับร่วม รวมทั้งเน้นการสร้างผู้ประเมิน 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับการจัดท าระบบการ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 ในขอบข่ายที่ขยายใหม่ 

1.2 การพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานเพ่ือคงสถานะการยอมรับร่วมด้วยระบบ
ดิจิทัล จ าเป็นจะต้องออกแบบระบบการรับรองระบบงานให้ลดขั้นตอนการด าเนินงาน และง่ายในการ
ปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ แต่ยังคงสอดคล้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17011 อย่างไรก็ตามกองฯ ยังต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรอง ทั้งทักษะด้านดิจิทัลและความรู้ด้านวิชาการเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 

1.3 การปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรับรอง
ระบบงานอีก 3 หน่วยงานของประเทศภายใต้รูปแบบ Single platform จึงต้องมีการก าหนดแผนงาน
ที่ท างานบูรณาการอย่างชัดเจน และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายต่างๆ ที่เป็นภาพรวมของประเทศในอนาคต  

1.4 การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยก ากับดูแลทางกฎหมาย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ  กองฯ จะต้องผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการประสานงาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรม
ศุลกากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบการใดที่ผ่านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
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ตามมาตรฐานสากลแล้ว หน่วยก ากับดูแลทางกฎหมายอาจลดกระบวนการการทดสอบซ้ า และมีการ
ก าหนดแนวทางร่วมกันในการส่งใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นหลักฐานประกอบทางการค้า 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถหน่วยตรวจสอบและรับรองใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล  

2.1 การผลักดันการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกสาขาตามการ
ขยายตัวของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้น  จ าเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาและรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามหมุดหมายการ
พัฒนาโดยเฉพาะ 5 หมุดหมายที่เกี่ยวข้องใน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นรากฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก หมุดหมาย
ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  และหมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ดังนั้นกองฯ ควรเร่งให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ 
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับรอง
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกองฯ ควรจัดสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และประสานงานกับหน่วยงานด้านการอบรม
หน่วยตรวจสอบและรับรอง เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตาม
วัตถุประสงค์  

2.2 กองฯ สามารถผลักดันงานการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ให้รองรับการขยายตัวของการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งกองเป็นหน่วยรับรองระบบงานเดียวในประเทศไทย และรัฐได้
ตั้งเป้าหมายเพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ตาม (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อีกทั้งปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร 
ผู้ประเมินอย่างเร่งด่วน และขยายขอบข่ายในหลายสาขา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ และความจ าเป็นด้านสาธารณสุขของประเทศ  
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง การจดัท าแผนปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ให้การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม
ให้ครบทุกข้อตรงตามความจริงตามความคิดเห็นของท่าน และให้ความยินยอม เพ่ือน าข้อมูลจากการ
ส ารวจไปจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี พ.ศ.2566-
2570 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่           เพศ                    อายุ            ป ี 
ระดับการศึกษา            
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน          
 

ส่วนที ่2 นโยบาย ความคาดหวังและความต้องการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

1. ท่านคิดว่านโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขันของประเทศมีส่วนส าคัญอย่างไร 

2.  ท่านคิดว่างานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
3.  ท่านต้องการหรือคาดหวังให้งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการขยายงานบริการหรือเพ่ิมขอบเขต

งานด้านใดบ้าง 
4. ในอนาคตท่านต้องการให้งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  

************************************************************************************************** 
*** ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ *** 

โดยความคิดเห็นของท่านจะถูกเกบ็เป็นความลับ และการน าเสนอผลการสัมภาษณ์จะเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้น 
 

ข้อมูลส าหรับพนักงานสัมภาษณ ์
วิธีการสัมภาษณ ์    
วันท่ีสัมภาษณ ์  /  / 2565 

เวลาที่สมัภาษณ์ (เริ่ม-จบ)       -        น. 
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วัน เดือน ปีเกิด 7 พฤศจิกายน 2513 
การศึกษา  ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง  
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