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 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๑ 

บทสรุปผู้บรหิาร 
 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ด าเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง ว และ ท เพ่ือให้
ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน 

๒) ด าเนินการรวบรวมวัตถุ จ าแนกประเภทวัตถุ จัดท าบันทึกหลักฐานและสงวนรักษา
ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทาง ว และ ท เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๓) ด าเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทาง ว และ ท แก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

๔) จัดนิทรรศการทาง ว และ ท รวมทั้งกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับ ว และ ท 
๕) เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และให้บริการที่เก่ียวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 
๖) ร่วมมือกับองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ 
๗) ด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 
ในระยะ ๒๑ ปีที่ผ่านมา อพวช. ได้จัดท าแผนวิสาหกิจขึ้นใช้แล้วจ านวน ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแต่ละฉบับจะมีระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือแปลงวัตถุประสงค์ในพระราช
กฤษฎีกาฯ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ ส าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนใน อพวช. ด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ อพวช. ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดท าแผนวิสาหกิจฉบับที่ ๕ ขึ้น เพ่ือใช้ในระยะปี         
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
การทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อพวช. ได้ทบทวนยุทธศาสตร์และ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐศาสตร์และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๒ 

๑๒ ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เป็นต้น 

หลักการและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวางแผน ประกอบด้วย หลักการบริหารการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Management) การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรอย่างสมดุลด้วย 
Balanced Scorecard (BSC) และระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาข้อมูลจุดมุ่งหมายของ
องค์กรในระดับต่างๆ นับตั้งแต่หน้าที่และความรับผิดชอบที่องค์กรได้รับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
และแนวนโยบายของคณะกรรมการ อพวช. ซึ่งเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และทิศ
ทางการบริหารจัดการองค์กร (Direction) 

 
 แผนรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) อพวช. ได้ทบทวนกระบวนการ โดยได้มีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ระดับโลกจากต่างประเทศ มาร่วมเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกขั้นตอน ได้จัดให้มีสัมมนาเชิงปฏิบัติ เพ่ือ
วิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
ประมวลผลกับปัจจัยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาและ
ทบทวนการก าหนดทิศทางขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
 
 ทั้งนี้ อพวช. ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถใช้
ทรัพยากรทุกด้านในการขับเคลื่อนการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
และให้แนวทางในการก าหนดทิศทางขององค์กรจากการทบทวนผลการด าเนินงานและสภาพแวดล้อม ผ่าน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร อพวช. พนักงาน และลูกจ้าง 
อพวช. 
 
สาระส าคัญของแผนรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ ๕ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย 
   
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน าในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม” 
 
 พันธกิจ (Mission) 
  “ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๓ 

 ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ก าหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐาน
ส าหรับพนักงานได้น าไปเป็นหลักการปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้ 
   

ค่านิยมหลัก  สมรรถนะท่ีต้องการ 
   

Nature and Science Appreciation 

รักวิทยาศาสตร์และใส่ใจธรรมชาติ 
 

๑.มีจิตส านึกรับผิดชอบ 
๒.ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
๓.คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์และสร้าง
องค์ความรู้ 

Service Mind 

มีใจบริการ 
 ๑.มีใจบริการเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง 

๒.เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ 

Manage Professionally 

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
 

๑.มีหลักธรรมาภิบาล 
๒.มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจและเกิดความ
เชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
  เป้าประสงค์ที่ ๑. ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  เป้าประสงค์ที่ ๒.  บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล  
  เป้าประสงค์ท่ี ๓. บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๔ 

  แผนรัฐวิสาหกิจฉบับนี้ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และกลยุทธ์ ไว้
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสร้างผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ และพันธกิจ เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategy Issues)  

เป้าประสงค์  กลยุทธ์ (Strategy)  

๑. ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัย
และทุกพ้ืนที่   

เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนไทยในทุกวัย 
ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะ
ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

๑ .  ส า น พ ลั ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  กั บ
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน 
และประชาคมวิทยาศาสตร์ 
๒. พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
๓ .  ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ของประเทศ 
๔. เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ ่

๒. สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนา
นวัตกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  

เป้าประสงค์ที่ ๒  บริการแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได้ และมีมาตรฐานระดับสากล  

๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์  เ พ่ือสร้างองค์ความรู้
เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ
เ ต รี ย ม สั ง ค ม ใ ห้ พ ร้ อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก
ช่วงวัย 
๖. ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประเทศ 
 
 
 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 (Strategy Issues)  

เป้าประสงค์  กลยุทธ์ (Strategy)  

๓. เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ   เป้าประสงค์ที่  ๓  บริหารองค์กรและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทใน
การพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลก
อาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 
๘ .  จั ด ท า แ ผ น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ควบคู่กับการ
ทบทวน อัตลักษณ์ของ อพวช .  ให้
ชัดเจน 
๙. พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์
เชิงพ้ืนที่ 

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เป้าประสงค์ที่  ๓ บริหารองค์กรและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๐. ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไก
การบริหารงานและการก ากับที่ดีภายใน
องค์กร 
๑๑. แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
จากหน่วยงานภายนอก 

 
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กรผ่าน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน กลยุทธ์ที่จัดวางไว้จะถูกแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติงานผ่านแผนงาน ซึ่งแต่ละแผนงานจะประกอบไปด้วยโครงการ และ/หรือ งานที่เป็นส่วนสนับสนุนที่
ส าคัญภายใต้แผนงานนั้นๆ เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติก าหนดแผนงาน โครงการ และ/หรือ งาน บรรจุไว้ในแผนฯ 

 
แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบับนี้ เป็นเอกสารรวบรวมวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงถึง กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และงาน ที่
ส าคัญของ อพวช. ตลอด ๕ ปีข้างหน้า เพ่ือช่วยในการก ากับ ตรวจสอบ เป็นทิศทางในการบริหารจัดการ
และประเมินความส าเร็จ และด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ 
อพวช. ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทราบถึงความตั้งใจ
ในประเด็นที่มุ่งเน้น และแนวทางการด าเนินการพัฒนาของ อพวช. ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๖ 

การบริหารแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ เป็นการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย (๑) 
กระบวนการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ (๒) กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ มี ๓ 
ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับผลักดันแผน และระดับปฏิบัติการ (๓) กระบวนการติดตามและประเมินผล
แผนรัฐวิสาหกิจ (๔) กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลวิสาหกิจของ อพวช. (๕) การติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (๖) การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ของแผน (๗) การ
ประเมินผลแผนวิสาหกิจของ อพวช. 

 
ทั้งนี้ ภายหลังการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล ดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปผลส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม และสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัด ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ แล้ว จะมีการน าเสนอ
รายงานผลการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้  เพ่ือที่จะ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนและการปฏิบัติงานในทุกระดับต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๗ 

สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ภายใต้แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ภายใต้แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในการด าเนินงาน ๕ ปีที่ผ่านมา อพวช. เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่
องค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทยรวมหลายล้านคน ที่ได้รับ
สาระองค์ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ สะสมประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ 
และได้ตระหนักในบทบาท คุณค่า ความส าคัญ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยการถ่ายทอดสาระองค์ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
ผ่านเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ (ณ 
จามจุรีสแควร์) และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ โดยมีคาราวาน
วิทยาศาสตร์ เป็นสื่อเคลื่อนที่ กระจายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่ทุก
ภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสื่ออ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
และช่องทางการเข้าถึง อาทิ การเปิดให้บริการโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระบบ
ดิจิตอล ๓ มิติ (ในปี ๒๕๕๗) มีรายการโทรทัศน์วิทยาศาสตร์ “MOST Channel”  
ในปี ๒๕๕๗ และได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในพ้ืนที่
ภูมิภาคเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง อพวช. ได้ด าเนินการขยายแหล่ง
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของประเทศ นั่นคือพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณปลายปี 
๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๕๙ ได้เริ่มมีการเตรียมงาน การศึกษาวิจัยข้อมูลอย่างละเอียด
ของโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ใหม่ที่
ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่จะท าให้
เยาวชนได้มีข้อมูลความรู้ความเข้าใจเพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องที่จะเลือกเรียนเลือกท างานในสายอาชีพทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี ๒๕๖๒ และแล้วเสร็จโครงการเปิดให้บริการ
ประมาณต้นป ี๒๕๖๖ 

นอกจากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น อพวช. มีรากฐานส าคัญที่ท าให้
มีความพร้อมและมีศักยภาพที่ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ตลอด ๕ ปีที่
ผ่านมา คือ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ภายใต้แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 การสั่งสมภูมิปัญญา งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้รับรู้ถึงความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนฐานของชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงงานการรวบรวม 
เก็บรักษาวัสดุอุเทศ ทั้งพืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนา
บุคลากร ทั้งด้าน วิชาการ วิชาชีพด้านงานพิพิธภัณฑ์ และการบริหารจัดการองค์กร 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๙ 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รับงบประมาณจากรัฐในการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาฯ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑) ด าเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง ว และ ท เพ่ือให้
ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน 

๒) ด าเนินการรวบรวมวัตถุ จ าแนกประเภทวัตถุ จัดท าบันทึกหลักฐานและสงวนรักษา
ผลงาน สิ่งประดษิฐ์ทาง ว และ ท เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๓) ด าเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทาง ว และ ท แก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

๔) จัดนิทรรศการทาง ว และ ท รวมทั้งกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับ ว และ ท 
๕) เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และให้บริการที่เก่ียวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 
๖) ร่วมมือกับองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ 
๗) ด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 
ในระยะ ๒๑ ปีที่ผ่านมา อพวช. ได้จัดท าแผนวิสาหกิจขึ้นใช้แล้วจ านวน ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแต่ละฉบับจะมีระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือแปลงวัตถุประสงค์ในพระราช
กฤษฎีกาฯ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ ส าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนใน อพวช. ด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน แผนวิสาหกิจฉบับที่ ๔ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ก าลังจะสิ้นสุด
ลงในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

เพ่ือให้ อพวช. ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดท าแผนวิสาหกิจฉบับที่ ๕ ขึ้น เพ่ือใช้ในระยะปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๑๐ 

๑.๒ วัตถุประสงค์และทิศทำงของกำรจัดท ำแผนวิสำหกิจ ฉบับที ่๕ 

แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนหลักของ อพวช. ในการเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้าน วทน. รวมทั้ง
สร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้กับประชาชน เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งเพ่ือให้ภารกิจการด าเนินงานของ อพวช. ในระยะ ๕ ปี มีความสอดคล้องกับ        
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีคนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยค านึงถึงกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ รวมทั้งยังมีการ
วิเคราะห์และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การ
มีโอกาสเข้าไปลดความเลื่อมล้ าทางสังคม/ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป/การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยน าหลักการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ Balanced Scorecard/Key Performance Indicators (BSC/KPIs) มา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งมีการพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) การบริหารจัดการองค์กร 
(Direction) และสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในต่างๆ ที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของ อพวช. 
ในการก าหนดและแปลงประเด็นยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วยการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการด าเนินการและกลยุทธ์ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางและปรับ
บทบาทขององค์กร เป็นกลไกหลักที่จะบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ที่ทันสมัย สอดรับกับกระแสโลกและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม อันน าไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของคนทุกช่วงวัยผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เสริมสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
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บทที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
บทบาทและภารกิจของ อพวช.  

แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ได้รวบรวมหลักการ 
ยุทธศาสตร์และนโยบายทีมี่ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อพวช. ดังนี้ 

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ซึ่งทุกหน่วยงานได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดแผนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมี
ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การมียุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อพวช. 
คือ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และ      
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก 
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ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ าของคนในประเทศไทยได้ในคราวเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย 
รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิ ด 
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้มาตรฐานสากล รวมทั้ งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฏหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มี
ความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการ 
อ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุ
เป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่ มุ่งการเตรียมความพร้อมเป็นประเทศพัฒนา มีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เพ่ือจะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ คือ (๑) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” (๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี” (๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” (๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐาน
ของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” (๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” โดยแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับการด าเนินงานของ อพวช. กล่าวไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายที่ ๒  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับพัฒนาการสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

๒) สนับสนุนให้เด็กร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา ๓.๓ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 
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๓.๑.๕ จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติได้ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความ
จ าเป็นของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
แนวทางการพัฒนา ๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
๓.๕.๒ ป้องกันการทุจริต 
๓.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒  เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ 
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา ๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

         ๓.๓.๒ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อ การ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
         ๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ 

๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ 
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๔. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
SDGs เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่องค์การสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ส าหรับการพัฒนาที่แบ่งเป็นมิติ (Dimensions) ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีการ
ด าเนินงานที่สอดรับกับ SDGs มาโดยตลอด และ SDGs เป็นแผนหนึ่งที่ใช้ในการจัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้วย เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมที่เป็น
สุข ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว และมี
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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๕. ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 
ประเทศไทย ๔.๐ เป็นแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยด้วยนวัตกรรมและจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการจากแนวคิด 
“ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก” เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก ๓ 
ประการ คือ ๑) กับดักรายได้ปานกลาง ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า และ ๓) กับดักความไม่สมดุล 
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก ๓ ด้าน ประกอบด้วย ก) มุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ปัญญาอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่างกระจาย ไม่กระจุก เพื่อเป็นลไกขับเคลื่อน
การสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) ข) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ด้วยการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม่ ( Inclusive Growth 
Engine) และ ค) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเน้นความ
ตระหนักและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) 
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๖. แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
วิสัยทัศน์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี คือ 
นวัตกรรมน าไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ( Innovation Thailand: Towards a 
Sustainable Developed Economy) สอดคล้องกับการด าเนินงานของ อพวช. ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่ออนาคต (Incubate Future Innovators)  
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาก าลังคนด้าน วทน. สู่อนาคต  
แผนงานที่ ๓ การสร้างความตระหนักและแนวคิดนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ (Develop Mega Science Projects)  
แผนงานที่ ๘ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. 
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๗. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๖๔) 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๖๔) จัดท าโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มี
วิสัยทัศน์มุ่งเน้นไปสู่ “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ภายใต้
แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิ
วัตน์ ประชากรศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อพวช. คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ 
เป้าหมาย  สร้างสังคมท่ีมีระบบความคิดเป็นตรรกะ ประชาชนมีความใฝ่รู้และมีโอกาสใน

การเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในทุกเวลาและสถานที่ 
มาตรการที่ ๑.๒.๑ การสร้างความตื่นตัว ความตระหนัก จิตส านึก ธรรมาภิบาล ด้าน วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ประชาชน 
มาตรการที่ ๑.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
มาตรการที่ ๑.๒.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร อุตสาหกรรม และสถาบัน

สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมชุมชน 

มาตรการที่ ๑.๒.๔  การส่งเสริมเชิดชูเกียรติ์นักวิทยาสาสตร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔    การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การบูรณาการการพัฒนาและผลิตก าลังคนด้าน วทน. ของประเทศ 
เป้าหมาย  ผลิตก าลังคนด้าน วทน. ระบบการศึกษาด้าน วทน. ส าหรับกลุ่มผู้เรียนทั่วไป

และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีสมรรถนะในการท างานสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐาน 

มาตรการที่ ๔.๑.๑ การเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายและความเข้มแข็งของหน่วยผลิตก าลังคน
ด้าน วทน. แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Enquiry-based Learning)  

มาตรการที่ ๔.๑.๒  การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน วทน. ในสาขาที่
ขาดแคลนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เน้นการบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน (Work-Integrated Learning)  
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กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การยกระดับสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์
ความรู้ก าลังคน 

เป้าหมาย เพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ก าลังคนของประเทศ บุคลากร วทน. 
มีทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน สามารถใช้
ความรู้ด้าน วทน. เพิ่มผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ 

มาตรการที่ ๔.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร วทน. เพ่ือรองรับความ
ต้องการใหม่และเพ่ิมผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ และรองรับ
 สถานการณ์เร่งด่วนของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทาง
อาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าหมาย มีก าลังคน วทน. ที่มีคุณภาพเพียงพอ สามารถผลิตงาน วทน. เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

มาตรการที่ ๔.๓.๑ การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ คุณภาพชีวิต และวิชาชีพก าลังคน วทน. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอ้ือด้าน 

วทน. ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน วทน. 
เป้าหมาย พัฒนาและขยายบทบาทหน้าที่โครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. สร้างเครือข่ายในการ

ให้บริการด้าน วทน. เพ่ิมจ านวนการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน และเกิด
กระจายความเจริญอย่างทั่วถึง 

มาตรการที่ ๕.๓.๑ ส่งเสริมกิจการเขตหรือพ้ืนที่พัฒนา วทน. 
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๘. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อพวช. คือ แผนยุทธศาสตร์ของ
รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผนดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: DE) โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) 
ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (๒) บริหารแผนการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (๓) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืน
ในระยะยาว (๔) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
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๔.๐ และแผน DE และ (๕) ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดย 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจแยกเป็นรายสาขา ซึ่ง อพวช. จัด
อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ ๔ รัฐวิสาหกิจประเภท
ส่งเสริมหรือประเภทที่ไม่แสวงหาก าไร 
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แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella Statement) 
“สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
และสังคม” เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยีให้เป็น
ก าลังหลักในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจและบริการตามนโยบายของรัฐบาล การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ภาคประชาชน 
โดยแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของ อพวช. คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
(๑) ทบทวนโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๒) เสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้เป็นองค์กรสั่งสมองค์ความรู้ และเสริมสร้างการใช้องค์ความรู้ใน

การสร้างนวัตกรรม และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม (แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๘) 

(๓) พัฒนาภาคบริการ (ท่องเที่ยว กีฬา และบริการเกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
ศักยภาพ (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(๑) มุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือการพัฒนาสังคม ประชาชน และเพ่ิมศักยภาพของประเทศ 
(๒) เน้นสร้างองค์ความรู้ เ พ่ือการพัฒนาสังคม ประชาชนและเพ่ิมศักยภาพของประเทศ                   

(แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓) 
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(๓) ลดภาระงบประมาณของภาครัฐโดยพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินในการลงทุน โดย
ศึกษาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เช่น PPP (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความย่ังยืนในระยะยาว 
(๑) บริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๖) 
(๒) การจัดท าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย (Unit Cost) ที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล เพ่ือพิจารณา

ความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๖) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย ๔.๐ และแผน DE 
(๑) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เปลี่ยนแปลง (Disruptive 

Technology) รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิต
และการบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

(๒) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

(๓) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงาน
ผลตามมาตรฐานสากล 

(๔) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน 
(Open Data) โดยใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดเก็บและเผยแพร่ รวมถึงการใช้
ฐานข้อมูลในแผนการวิจัยและพัฒนาด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
(๑) รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและ

ภารกิจตามหลักเกณฑก์ารบริหารจัดการองค์กรที่ดี และหลักธรรมาภิบาลสากล 
(๒) รัฐวิสาหกิจก ากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบและติดตาม

การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
และสามารถอธิบายความจ าเป็นในการตัดสินใจได้ 

(๓) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(๔) รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีช่องทางในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ รวมทั้งน าระบบ Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) มาปรับใช้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ 
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ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจเพ่ือก ากับและติดตามการ
ด าเนินการและเผยแพร่แก่สาธารณะ 

(๕) รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจน าระบบที่สนับสนุนความโปร่งใสมา
ใช้ เช่น Integrity Pact (IP) CoST เป็นต้น  

(๖) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร และกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความโปร่งใสและยุติธรรม 

(๗) รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความจ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

(๘) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
รวมทั้งมีกลไก ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

(๙) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
การสร้างภาวะผู้น าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบท
ส าคัญ (Mega Trend) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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๙. แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: DE) 
แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้าขาย การพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของ อพวช. คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital society) มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ าทางโอกาส
ของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพง
เกินไปและให้ความส าคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รู้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยสุดท้ายเมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลพร้อม 
และพลเมืองดิจิทัลพร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
การปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่
กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความม่ันคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมี
มาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้าง
แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของ
รัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (Digital workforce) ขึ้นมารองรับการท างานในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การ
เตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วไปก็เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญไม่แพ้กัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นการมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ท างาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อน
ประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ านวยความสะดวก
ให้กับทุกภาคส่วน โดยภารกิจส าคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้ จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน 
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(Standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Cyber security) 

 
๑๐. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

แผนการศึกษาแห่ งชาติ  ด า เนินการจัดท า โดย ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของ อพวช. ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด

งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มี
ฐานข้อมูลความต้องการก าลังคม (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง
ครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ
สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสังคมศาสตร์ ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัด เช่น 
แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพ่ือ
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การศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุก

ช่วงวัย มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่
ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่ วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 
เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู/
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัญชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

เป้าหมายที ่๕.๒ คน หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเ พียงสู่ การปฏิบัติ  มีตั วชี้ วั ดที่ ส าคัญ เช่น  สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เพ่ิมขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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๑๑. แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๗๙) 
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ ๒๐ ปี จัดท าโดย
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสริมประสบการณ์แปลก
ใหมแ่ละดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ 
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จากการทบทวนหลักการ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของ อพวช. 

จะเห็นความเชื่อมโยงในทิศทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศที่มี
ความจ าเป็นต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย อพวช. 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีพันธกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในอนาคต ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการ
พัฒนาให้สมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ  

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เก่ียวข้องกับบทบาทและภารกิจของ อพวช. (ฉบับปรับปรุง)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

 ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การ
เสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งคั่งและ
ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑

ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรร
มาภิบาล

ให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความ
เป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบริการจัดการในภาครัฐ การ

ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบลิจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙

การพัฒนาภาค เมือง และพื นท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑
 (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาความเข็มแข็งของ
สังคม ชุมชน และท้องถ่ินด้วย 

วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเพิ่มขีดความสามารถ ความ

ยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร 
ผลิตและบริการด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์

ของประเทศด้าน วทน.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ของประเทศเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
 อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การผลิตก าลังคนด้าน ววน. ทีมี
คุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศและ
สร้างระบบนิเวศการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มัยสมัยมีคุณภาพ

และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก
ด้วย อววน.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บริหารแผน
การลงทุนให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงิน

เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

แผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

(DE)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ปรับเปล่ียน
ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่

ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียม

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่น
ใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ )

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการ

ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ปรเทศไทย ๔.๐

๓๔๓๔



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๓๕ 

บทที่ ๒ 
บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  
และการก าหนดยุทธศาสตร ์
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดทิศทางของ อพวช. 

 อพวช. ได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผลการด าเนินงานขององค์กรที่
ผ่านมา โดยพิจารณา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส าคัญซึ่งถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ตลอดจนประเด็นที่องค์กรต้องตอบสนอง ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มี
คนเป็นจุดศูนย์กลาง ค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและประเทศ รวมทั้งกรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของไทย น ามาวิเคราะห์ ก าหนดทิศทางและปรับบทบาทของ อพวช. เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม รวมทั้งบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดรับกับกระแสโลกและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

 
   สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกองค์กร 
  สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ อพวช. ในอนาคตสามารถจ าแนกเป็นปัจจัยในระดับ
โลกและระดับประเทศได้ ดังนี้  
  

๑. แนวโน้มโลก (Global Trends) 
๑.๑) การเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศราคาอุปกรณ์สื่อสารและค่าบริการ

อินเตอร์เน็ตถูกลง ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
มากขึ้น สังคมจึงเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
การใช้ Social Media ได้รับความนิยมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data/Data Sharing) การเติบโตของ Digital Native เป็นต้น ส่งผลให้คนไทยต้องปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
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๑.๒) โอกาสใหม่ของโลกแห่งความรู้ 
การพัฒนาและความก้าวหน้าของโลกดิจิทัลเป็นการเปลี่ยนโฉมรูปแบบการเรียนรู้ 

โดยมีระบบเครือข่ายความรู้ออนไลน์เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างชัดเจน บทบาทของอินเตอร์เน็ตมีความส าคัญ
มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีระบบ Outer-net ที่ท าการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากอวกาศ ท าให้ผู้คน
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นสากลได้สะดวกรวดเร็วและกว้างขวางทุกพ้ืนที่ ท าให้คนสามารถพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถได้ด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการศึกษาในระบบ เพียงอย่างเดียว 

 
๑.๓) การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ด้วยมนุษย์มีอายุสูงขึ้นแต่อัตราการเจริญพันธุ์เฉลี่ยต่ าลง ท าให้นานาประเทศมี

โครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดจากร้อยละ ๑๐ ในปี 
๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๒๑ ในปี ๒๕๙๓ ส าหรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วด้วยสัดส่วน
ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมดและจะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๒๕.๑๒ ในปี ๒๕๗๓ ส่งผลให้ประเทศ
ไทยต้องเร่งเตรียมการหลายเรื่องและน ามาซึ่งโอกาสรวมถึงความท้าทายใหม่ ทั้งในแง่ การขายตลาดสินค้า 
การบริการเฉพาะกลุ่ม การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันการขยายและการ
เติบโตของเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเจริญสาธารณูปโภค วิถีชีวิตของผู้คน รูปแบบการ
ท างานและโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้ประชากรวัยท างานย้ายถิ่นฐานมายังเมืองใหญ่เป็นจ านวนมาก แม้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารจะมีส่วนช่วยเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนเมืองก็ตาม แต่ทั้งหมดนี้ยังท าให้เกิด
ช่องว่าง ความไม่สมดุลระหว่างชุมชนเมืองที่เพียบพร้อม ด้วยแรงงานฝีมือที่ผลิตภาพสูงกับสังคมชนบทที่
ยังขาดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ในอนาคต จะต้องครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงทักษะองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
๑.๔) การเติบโตทางเศรษฐกิจแบ่งปัน 
แอปพลิเคชั่น เช่น Uber,Airbnb เป็นเพียงตัวอย่างของแนวโน้มการรวมพลังและ

ทรัพยากรจากฝูงชน ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะในสาขาบริการ แต่รวมไปถึงการรวบรวมปัจจัยอ่ืนๆ ทั้งแรงงาน 
เงินทุน ข้อมูลและสติปัญญา หรือแม้แต่จิตวิญญาณความเป็นชุมชน ท าให้การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเปิด
กว้างไปสู่นอกห้องเรียน เพราะทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นได้จากการเติบโตของหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดส าหรับมวลชน ที่เน้นการ
เชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย หรือการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มอ่ืนๆ 
ส าหรับการเรียนแบบแบ่งปันกันมากขึ้น 

 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๓๗ 

 
 
 
 

 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๓๘ 

 
๒. บริบทภายในประเทศ 

 
    ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย 
    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน
ไทยเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเข้ามาช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าและต่อยอดนวัตกรรมมากขึ้น  การค้นคว้าและแชร์
ข้อมูลระหว่างกันมีมากขึ้น รูปแบบการค้นหาข้อมูล และความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้การเรียนรู้นอกระบบหรือการเรียนรู้สาธารณะจะมีบทบาทมากขึ้น เพราะ
ช่วยแก้ปัญหาความไม่คล่องตัวของการศึกษาในระบบ ช่วยให้ผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของประเทศ ในทักษะพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ  
 
 
    ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก าลังแรงงาน 
    ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างก าลังคน และก าลังแรงงานใน
ประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการโดยการทดแทนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่สามารถท างานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากกว่าในทักษะบางประเภท รวมถึงความต้องการ
แรงงานในรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะสูงเกิดขึ้น อาทิ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล 
นักธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น 
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   โดยจากผลการวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
พบปัจจั ยที่ เป็ นทั้ ง จุ ดแข็ ง  (Strengths)  และจุด อ่อน  (Weaknesses)  กั บปั จจั ยที่ เ ป็ น โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (S-Strengths) 
 

(๑) เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าของภูมิภาคได้รับการยอมรับจากสังคมไทย  
อพวช. เป็นองค์กรระดับประเทศที่มีภารกิจชัดเจนด้านการสร้างความ

ตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กล่าวได้ว่าสังคมไทยให้ความ
เชื่อถือและยอมรับ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชั้นน าของภูมิภาคที่มีระบบให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานสากล มีบริการหลากหลาย
รูปแบบ ทันสมัยและสามารถให้บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้ใช้บริการทุกเพศวัย 
ขยายโอกาสการเรียนรู้แก่ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น คาราวาน
วิทยาศาสตร์ ช่องทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยัง
ได้รับการยอมรับจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมขึ้น
ทุกปีทั้งงบบริหารจัดการและงบลงทุน ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศโดยรวม อีกทั้ง อพวช. ยังมีการด าเนินการกิจกรรมเพ่ือสังคมมาโดย
ตลอด 

 
(๒) อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร 

อพวช. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ท าให้การบริหารมี
ความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับโอกาสต่างๆ ได้ค่อนข้างรวดเร็ว มีความ
ยืดหยุ่นด้านการงบประมาณมากกว่าหน่วยงานราชการ มีการสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนโดยภาครัฐ และสามารถหารายได้มาอุดหนุนงบประมาณ ท าให้สามารถ
บริการความรู้แก่ประชาชนได้กว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสและพ้ืนที่
ห่างไกล รวมทั้งสามารถท างานตอบสนองความจ าเป็นของประเทศ โดยไม่ต้องห่วง
ด้านการแสวงหาผลก าไร 

 
 
 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๔๑ 

(๓) มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน 
อพวช. เป็นองค์กรที่มีการจัดการการใช้ระบบบริหารจัดการภายใน ตาม

มาตรฐานการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เกิดการติดตามพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบการจัดการด้านพิพิธภัณฑ์ และการจัด
กิจกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะระบบจัดเก็บวัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติที่เป็นมาตรฐานระดับ
สากล 

 
(๔) อพวช. มุ่งเน้นการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการสื่อสารทาง 
วิทยาศาสตร์  

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ ๑ ถึง ๔ อพวช. ให้ความสนใจใน
การวิจัย ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จะเห็นได้จากการ
สะสมวัสดุตัวอย่างทางด้านชีวภาพที่มีจ านวนมาก มีฐานข้อมูลทางชีวภาพ และยัง
ค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ ๆ ทุกปี (๒) ด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ มีบุคลากร
ทางด้านการวิจัย อาทิ การสื่อสารโดยการน าของเล่นภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาเป็น
กิจกรรมและนิทรรศการ เพ่ือน าไปเผยแพร่ในต่างประเทศ และมีศักยภาพด้านการ
วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการสื่อสารทางด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีวัสดุอุเทศที่ รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
นานาชาติ 

 
(๕) มีบุคลากรที่มีความมุ่งม่ัน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความคล่องตัว
ในการบริหารงานบุคลากร  

อพวช. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การ
สื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
และด้านธรรมชาติวิทยา ในระดับค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ 
ท าให้ อพวช. ได้รับความเชื่อถือทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกอบกับ
พนักงานส่วนใหญ่ท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ สนุกกับลักษณะของงานในการจัด
กิจกรรมสู่เด็กและเยาวชน พอใจที่มีอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
และเห็นคุณค่าของงานที่ท า และการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์  

ส่วนงานบริหารบุคลากร อพวช. ได้วางระบบอาสาสมัครไว้เพ่ือเข้ามาช่วยงาน
ในแหล่งเรียนรู้  และกิจกรรมโดยก าหนดไว้ใน พรบ. ท าให้การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ของ อพวช. มีความคล่องตัวในการน าบุคลากรภายนอกมา
ช่วยในการขับเคลื่อนกิจการของ อพวช. มาโดยตลอด ท าให้เกิดการหมุนเวียน
บุคลากรของ อพวช. รวมถึงการบริหารงานมีความตื่นตัว และมีประสิทธิภาพสูง  
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(๖) เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

อพวช. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะ
องค์กรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีความ
เชี่ยวชาญ และบทบาทส าคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ การจัดศึกษาตลอดชีวิต ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ การพัฒนา
นิทรรศการ และการจัดกิจกรรมสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งมี
หน่วยงานด้านการวิจัยวิชาการและการรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านธรรมชาติวิทยาที่
เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งอ้างอิง ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
และเป็นผู้น าการพัฒนา สร้างขีดความสามารถด้านการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) 
เพ่ือการจัดแสดงและศึกษาวิจัยที่โดดเด่นในระดับประเทศของไทย และในภูมิภาค
อาเซียน สามารถเผยแพร่องค์ความรู้นี้สู่สังคมไทย  

 
(๗) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 

เป็นองค์กรที่มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยทางวิทยาศาสตร์ และด้านพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมจาก
หน่วยงานวิจัย หน่วยงานการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

(๑) บุคลากรมีช่วงห่างและจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว  

การเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์กรตลอดระยะเวลา 15 ปีที่
ผ่านมา ท าให้ อพวช. เผชิญปัญหาในด้านบุคลากร มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของบุคลากรรุ่นใหม่ให้ทันต่อการเติบโตของ
องค์กร ทั้งด้านปริมาณงานและลักษณะงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจนมีช่วงห่างระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ องค์กร และการเกษียณอายุ
ราชการของผู้บริหารระดับสูง ท าให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัยงานที่มีมิติหลากหลาย 
เกิดความล่าช้าของงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในขณะที่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางและ
ระดับสูงยังมีการรักษาการอยู่หลายต าแหน่งไม่เพียงพอต่อการดูแลงานอย่างทั่วถึง 
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(๒) ยังไม่สามารถขยายและรองรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอ่ืนๆ 
กิจกรรมส่วนใหญ่ของ อพวช. ยังให้น้ าหนักที่เด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ท า

ให้ภาพลักษณ์และกิจกรรมที่จะส่งเสริมความตระหนักต่อประชาชนกลุ่มอ่ืนในสังคม 
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ยังไม่มากเพียงพอ การบริการของ อพวช. ยังเน้นที่
กลุ่มนักเรียน ยังไม่สามารถขยายไปสู่กลุ่มผู้รับบริการกลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิผลได้
ในระยะยาว อาจจะส่งผลต่อภาพพจน์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากจะมี
เฉพาะกลุ่มนักเรียน รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับ อพวช. ในกลุ่มประชาชนทั่วไปยัง
ค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะในกลุ่มคนท างาน และครอบครัว    

 
(๓) ขาดแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อพวช. ยังขาดการแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ ให้รองรับการบริการผู้เข้าชมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่มีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่และจ านวนผู้ชมมากขึ้นแต่
โครงสร้างพ้ืนฐานการบริการที่เพียงพอ เช่น การเดินรถและการจอดรถภายใน การ
ก าจัดขยะ ร้านอาหาร ห้องน้ า ร้านจ าหน่ายสินค้า ทางเชื่อมระหว่างอาคาร และความ
ร่มรื่นของภูมิทัศน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการด้านอ่ืน ๆ แก่ผู้เข้าชม 
ทั้งนี้รวมถึงระบบการขนส่งมวลชนเพ่ือบริการผู้เข้าชม ยังมีความพร้อม ขาดความ
เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งมวลชนของจังหวัดและส่วนอื่นๆ  

   
(๔) โครงสร้างองค์กรเริ่มไม่รองรับการขยายตัว 

องค์กรมีภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้นและก าลังขยายตัวอีกมาก เช่น พิพิธภัณฑ์พระราม
เก้า พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม ท าให้มีส่วนของภารกิจที่ซ้ าซ้อนไม่ชัดเจน รวมทั้งการจัด
บุคลากรในแต่ละส่วนงานอย่างทั่วถึง  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิด     
อัตลักษณ์ที่ชัดเจนของพิพิธภัณฑ์ ลดการแข่งขันกันเองระหว่างพิพิธภัณฑ์ และจัดการ
ใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดกลไกการบูรณการงานมากยิ่งขึ้น 

 
(๕) การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ยังไม่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการองค์กร การบริการประชาชนและการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ขณะที่
เทคโนโลยีสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด และการเติบโตขององค์กรก็
เปลี่ยนแปลงมาก การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ เช่น ระบบการรับจอง
ออนไลน์ ระบบสมาชิกออนไลน์ ระบบการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรูปแบบการให้ข้อมูล
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ      ยังด าเนินการได้ไม่ทันต่อการใช้งาน รวมทั้งยังต้องการ
งบประมาณลงทุนสูง 
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(๖) ขาดการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
เพ่ือสื่อสารสินค้าและบริการกับลูกค้าเดิม รวมทั้งขยายสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ  

ขาดการท างานเชิงรุก  เ พ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ เช่นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว  การท าวิจัยอย่างจริงจังด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ และด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ยังไม่เพียงพอ เพ่ือให้
สามารถพัฒนาแผนการตลาดและแผนจัดกิจรรมเชิงรุก   ยังขาดการท างานเชิงรุก 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

โอกาส (Opportunities) 
 

(๑) นโยบายต่างๆ ของประเทศเปิดโอกาสและสอดคล้องภาระหน้าที่ของ อพวช. 
ส่งผลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

นโยบายด้านการพัฒนาประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับการขับเคลื่อน
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่ฉบับ ๑๒ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรการวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
บริหารจัดการ เพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใน
มิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการต่อการบริโภคของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น อีกทั้งระบบการศึกษาแนวใหม่ที่จะมุ่งเน้นให้การฝึก
ก าลังคนให้มีความรู้มุ่งสู่การพัฒนาเชิงนวัตกรรมมากขึ้น ด้วยระบบการศึกษาใน
รูปแบบ STEM Education  

   
(๒) สังคมไทยให้ความสนใจมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มากขึ้น ท าให้ อพวช. มีโอกาส
ด้านผู้ใช้บริการมากขึ้น  

สังคมไทยให้ความสนใจ/ส าคัญ/เริ่มตื่นตัว และส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าไป
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้/สะท้อนจากจ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น 
ท าให้ อพวช. มีโอกาส บริการแหล่งเรียนรู้ที่ก าลังพัฒนาขึ้นโครงการพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้าและโครงการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม อีกทั้งยังสามารถจัดท านิทรรศการได้
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ 
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(๓) คนไทยยังได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีความเหลื่อมล้ า ท าให้ อพวช. มี
โอกาสด้านคาราวานวิทยาศาสตร์มากขึ้น  

คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ 
มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขนาดที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากผล
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ เด็กยากจนยัง
เข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี ยังมี
ความแตกต่างกันระหว่าง เขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค 

 
(๔) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ท าให้ อพวช. สามารถ
น าเสนอการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลากหลายกลุ่มที่ดีขึ้น  

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการน าเสนอชิ้นงานนิทรรศการที่มีส่วนช่วยในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทมากขึ้น มีการ
ยกระดับกระบวนการสื่อสารไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operation Technology หรือที่เรียกว่า internet 
of thing (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง  ๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ) เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของประชาชนได้มากขึ้น ท าให้ อพวช. มีโอกาสที่จะพัฒนาชิ้นงาน
นิทรรศการใหม ่ๆ ให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย 
ท าให้มีการพัฒนาชิ้นงานและการจัดแสดงนิทรรศการให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 
(๕) กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ อพวช. ขยายตลาดให้มากขึ้น  

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความส าคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากข้ึน และให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ส่งผลให้ อพวช. มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานอย่างกว้างขวางและคล่องตัวขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๔๖ 

(๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ อพวช. ได้รับความสนใจ
จากสังคม  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate change จะส่งผลกระทบ ซ้ าเติม 
ต่อสถานการณ์ การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยและ
รุนแรงมากขึ้น สังคม และวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลารวมถึงปรากฏการณ์
ธรรมชาติต่าง ๆ ท าให้เกิดความสนใจและตื่นตัว เตรียมพร้อมในการรับมือกับสภาพ
ภูมิอากาศ กับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้คนมีความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท าให้ อพวช. มีโอกาสสร้างหัวข้อใหม่มา
พัฒนาใช้ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ใหม่ๆ มากขึ้น  

 
(๗) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการตื่นตัวของผู้สูงวัย เพิ่มโอกาสในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์  

สังคมสูงวัยประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้อัตราการพ่ึงพิงของ
ประชากรวัยแรงงานต้องแบกภาระการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๕๓ ประชากรวัย
แรงงาน ๕ คน ที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการว่า ในปี ๒๕๘๓ 
ประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คน จะต้องดูแลผู้สู งอายุ  ๑ คน องค์การ
สหประชาชาติประเมินสถานการณ์ในช่วง ๒๕๔๔-๒๕๖๓ จะเป็นศตวรรษผู้สูงอายุ 
หมายถึงจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว
โลก การเป็นสังคมผู้สูงอายุส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการ
ผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจ
การลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย และการบริการ
สุขภาพ ซึ่งล้วนแต่เอ้ือโอกาสในการผลิตและการให้บริการของ อพวช. ที่จะ
พัฒนาการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุสู่สังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๔๗ 

(๘) ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้นให้การบริหารจัดการ
องค์กรของ อพวช. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ระบบการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และผู้ท าการประเมินการปฏิบัติงานของ อพวช. ส่งผลให้ อพวช. 
มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง 
ระบบเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ น ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ข้อจ ากัด (Threats) 
 

(๑) สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้แหล่งเรียนรู้
และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับความสนใจมากพอ  

กระแสสังคมให้ความส าคัญในการแสดงออกของเยาวชน ในด้านความบันเทิง
มากกว่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สะท้อนจากจ านวนการแข่งขันทางด้าน
บันเทิงไม่ว่ารายการต่าง ๆ จะได้รับความสนใจการแข่งขันกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ 
อพวช. จัดขึ้น นอกจากนี้สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ที่ยังมีรายการทางด้าน
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่น้อยและไม่หลากหลาย 

 
(๒) ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ เข้าถึง อพวช. คลองห้า 
ปทุมธานี  

ในปัจจุบันยังไม่มีรถยนต์ขนส่งมวลชนสาธารณะจากใจกลางเมือง ที่มีความ
สม่ าเสมอแน่นอน เป็นผลให้ประชาชนที่สนใจเข้าชม อพวช. จะเป็นประชาชนที่มา
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และบริการรับ-ส่ง โดยสารสาธารณะ ที่มีราคาแพงท าให้เป็น
อุปสรรคต่อกลุ่มลูกค้า ครอบครัวที่จะเดินทางมายัง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เป็นผล
ให้กลุ่มครอบครัวมายัง อพวช. มีปริมาณน้อย ซึ่งเป็นร้อยละ ๑๐ ของผู้ใช้บริการ
ทั้งหมดของ อพวช. 

 
 
 
 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๔๘ 

(๓) มีแหล่งเรียนรู้ใหม่เพิ่มข้ึน ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกทีจ่ะไม่มาใช้บริการ 
อพวช. มากขึ้น  

ประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่หลายประเภทเพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ มี
การแข่งขันที่งขึ้น เป็นแหล่งเรียนรูที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีท าเล
ที่ตั้งใกล้ชุมชน สะท้อนจากจ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสูงถึง
มากกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง เป็นผลให้ประชาชนที่สนใจจะเดินทางมายังแหล่งเรียนรู้มี
โอกาสในการเลือกที่จะเดินทางไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการมา
รับบริการที่ อพวช. 

 
(๔) กฎหมายของประเทศยังไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แบบ อพวช.  

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของ อพวช. เช่น 
จ านวนผู้สนับสนุนมีน้อยราย เนื่องจากผู้บริจาคไม่สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ อีก
ทั้ง อพวช. ไม่เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิครอบครอง ดูแลรักษาวัสดุอุเทศ ตัวอย่าง
สัตว์และพืชบางประเภท (พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๔๙ 

๒.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์ 

๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) 

ตารางที่ ๒-๑ : ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy)  

การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง) 
และ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก (โอกาส) 

จุดแข็ง (Strengths) 
(๑) เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าของภูมิภาคได้รับการยอมรับ

จากสังคมไทย 
(๒) อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร 
(๓) มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน 
(๔) อพวช. มุ่งเน้นการวิจัยด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
(๕) มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้าน และมีความคล่องตัวในการบริหารงานบุคลากร  
(๖) เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างความ

ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
(๗) มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 

โอกาส (Opportunities) 

(๑) นโยบายต่างๆ ของประเทศเปิดโอกาสและสอดคล้อง
ภาระหน้าที่ของ อพวช. ส่งผลได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล 

(๒) สังคมไทยให้ความสนใจมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มากขึ้น 
ท าให้ อพวช. มีโอกาสด้านผู้ใช้บริการมากขึ้น 

(๓) คนไทยยังได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีความเหลื่อม
ล้ า ท าให้ อพวช. มีโอกาสด้านคาราวานวิทยาศาสตร์
มากขึ้น 

(๔) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
ท าให้ อพวช. สามารถน าเสนอการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
และหลากหลายกลุ่มที่ดีขึ้น 

(๕) กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ อพวช. 
ขยายตลาดให้มากขึ้น 

(๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ 
อพวช. ได้รับความสนใจจากสังคม 

(๗) การเข้าสู่และการตื่นตัวของผู้สูงวัย เพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

(๘) ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้นให้
การบริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๑) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) 
กลยุทธ์ที่ ๑  สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา 

สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

อาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
กลยุทธ์ ที่  ๖  ส่ ง เ ส ริ มและพัฒนานั กสื่ อ ส า รทา ง

วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๕๐ 

๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ป้องกัน (ST Strategy) 

ตารางที่ ๒-๒ : กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)  

การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง) 
และ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก (ข้อจ ากัด) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
(๑) เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าของภูมภิาคได้รับการ

ยอมรับจากสังคมไทย 
(๒) อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจดัการ

องค์กร 
(๓) มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน 
(๔) อพวช. มุ่งเน้นการวิจัยด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์
(๕) มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน และมีความคล่องตัวในการ
บริหารงานบุคลากร  

(๖) เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสรา้งความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร ์

(๗) มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 
 

ข้อจ ากัด (Threats) 

(๑) สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
น้อยส่งผลให้แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับความสนใจมากพอ 

(๒) ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ 
เข้าถึง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี 

(๓) มีแหล่งเรียนรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ท าให้กลุ่มเป้าหมายมี
ทางเลือกที่จะไม่มาใช้บริการ อพวช. มากข้ึน 

(๔) กฎหมายของประเทศยังไม่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้แบบ อพวช. 

(๕) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย  
 

๒) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
กลยุทธ์ที่ ๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง

วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพใน
อนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
รองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย   

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการ
พัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบ
ครบวงจร 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิง
พื้นที ่

 

 

 

 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๕๑ 

๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์แก้ไข (WO Strategy) 

ตารางที่ ๒-๓ : ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy)  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

(๑) บุคลากรมีช่วงห่างและจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

(๒) ยังไม่สามารถขยายและรองรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่นๆ 
(๓) ขาดแผนการบริหารจัดการพื้นที่  และโครงสร้าง

พื้นฐาน 
(๔) โครงสร้างองค์กรเริ่มไม่รองรับการขยายตัว 
(๕) การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

อพวช. ยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(๖) ขาดการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 

การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน) 
และ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก (โอกาส) 
 

๓) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
กลยุทธ์ที่ ๘ จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิง

รุก ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 
กลยุทธ์ที่  ๑๐ ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการ

บริหารงานและการก ากับท่ีดีภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็นจากหน่วยงานภายนอก 
  

 

โอกาส (Opportunities) 

(๑) นโยบายต่างๆ ของประเทศเปิดโอกาสและ
สอดคล้องภาระหน้าที่ของ อพวช. ส่งผลได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล 

(๒) สังคมไทยให้ความสนใจมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มาก
ขึ้น ท าให้ อพวช. มีโอกาสด้านผู้ใช้บริการมากขึ้น 

(๓) คนไทยยังได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีความ
เหลื่อมล้ า ท าให้ อพวช. มีโอกาสด้านคาราวาน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 

(๔) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
รวดเร็ว ท าให้ อพวช. สามารถน าเสนอการเรียนรู้
ที่ทันสมัย และหลากหลายกลุ่มที่ดีขึ้น 

(๕) กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ 
อพวช. ขยายตลาดให้มากขึ้น  

(๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผล
ให ้อพวช. ได้รับความสนใจจากสังคม 

(๗) การเข้าสู่และการตื่นตัวของผู้สูงวัย เพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

(๘) ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก 
กระตุ้นให้การบริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๕๒ 

 ๒.๒.๔ การก าหนดยุทธศาสตร์ TOWS Matrix 
แผนภาพที่ ๒-๔ : การก าหนดยุทธศาสตร์ TOWS Matrix  

 

The Organization 

Strengths – S 
(๑) เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าของภูมิภาคได้รับการยอมรับจากสังคมไทย 
(๒) อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร 
(๓) มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน 
(๔) อพวช. มุ่งเน้นการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
(๕) มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีความคล่องตัวในการบริหารงานบุคลากร  
(๖) เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
(๗) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 

 

Weaknesses – W 
(๑) บุคลากรมีช่วงห่างและจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  
(๒) ยังไม่สามารถขยายและรองรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่นๆ 
(๓) ขาดแผนการบริหารจัดการพื้นท่ี และโครงสร้างพื้นฐาน 
(๔) โครงสร้างองค์กรเริ่มไม่รองรับการขยายตัว 
(๕) การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อพวช. ยังไม่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 
(๖) ขาดการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 

Opportunities – O 
(๑) นโยบายต่างๆ ของประเทศเปิดโอกาสและสอดคล้องภาระหน้าที่ของ อพวช. ส่งผลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
(๒) สังคมไทยให้ความสนใจมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มากขึ้น ท าให้ อพวช. มีโอกาสด้านผู้ใช้บริการมากขึ้น 
(๓) คนไทยยังได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีความเหลื่อมล้ า ท าให้ อพวช. มีโอกาสด้านคาราวานวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
(๔) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ท าให้ อพวช. สามารถน าเสนอการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลากหลาย

กลุ่มที่ดีขึ้น 
(๕) กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ อพวช. ขยายตลาดให้มากขึ้น 
(๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ อพวช. ได้รับความสนใจจากสังคม 
(๗) การเข้าสู่และการตื่นตัวของผู้สูงวัย เพิ่มโอกาสในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
(๘) ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้นให้การบริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

SO – Strategies 
กลยุทธ์ท่ี ๑  สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมของประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
กลยุทธ์ท่ี ๖ ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ 

 

WO – Strategies 
กลยุทธ์ที่ ๘ จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ 

อพวช. ให้ชัดเจน 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับท่ีดีภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นจาก

หน่วยงานภายนอก 

 

 
Threats – T 

(๑) สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้แหล่งเรียนรู้และกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับความสนใจมากพอ 

(๒) ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ เข้าถึง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี 
(๓) มีแหล่งเรียนรู้ใหม่เพิ่มข้ึน ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกท่ีจะไม่มาใช้บริการ อพวช. 

มากข้ึน 
(๔) กฎหมายของประเทศยังไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แบบ อพวช. 
(๕) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย  

 

ST – Strategies 
กลยุทธ์ที่ ๕ วิจัยและพัฒนานวตักรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร ์เพือ่สร้างองค์

ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
รองรับกับกลุม่เป้าหมายทกุช่วงวัย   

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุน
นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 
       กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาธุรกิจใหมจ่ากการใช้ประโยชน์เชิงพืน้ที่ 

WT - strategies 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๕๓ 

๑) การก าหนดยุทธศาสตร์ TOWS Matrix เมื่อน าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ อพวช. 
ที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งมีการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วยการวิ เคราะห์จุดแข็ ง ( Strengths)  จุด อ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และข้อจ ากัด (Threats) ของ อพวช. โดยจะได้ประมวลผลสรุป
และสังเคราะห์ให้เกิดแนวทางการตัดสินใจด าเนินการที่ชัดเจน ตามสภาพแวดล้อมภายนอกภายในที่เกิดขึ้น 
และสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ TOWS Matrix จากการวิเคราะห์ SWOT ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ S+O (Strategy to increase potential) คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ผสานระหว่างโอกาสกับจุดแข็งที ่อพวช. มีอยู่และจะต้องเร่งรัดการด าเนินงานอย่างเร่งด่วนใน
ทุก ๆ ด้าน ให้มากขึ้น เพื่อฉกฉวยความได้เปรียบในการท างานของ อพวช. ให้มากที่สุด เนื่องจาก อพวช. มี
โอกาสสูงตามภารกิจที่ถูกก าหนดไว้ และมีจุดแข็งในการด าเนินงาน 

(๒) ยุทธศาสตร์เร่งพัฒนา W+O (Strategy to accelerate development) 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ผสานระหว่างโอกาสในการด าเนินงานของ อพวช. จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อ
การท างาน แต่ อพวช. ยังมีจุดอ่อนในสภาพแวดล้อมภายในที่ต้องปรับปรุงซึ่ง อพวช. ก็ต้องเร่งรัดในการ
แก้ไขจุดอ่อนที่เกิดข้ึนให้มากที่สุดในเวลาอันจ ากัดอย่างรวดเร็ว 

(๓) ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกัน S+T (Strategy to build security) ยุทธศาสตร์
นี้เป็นการผสานระหว่างจุดแข็งที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในของ อพวช. กับข้อจ ากัดอันเป็นสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ซึ่ง อพวช. มีขีดความสามารถและจุดเด่น แต่สิ่งแวดล้อมบางปัจจัยไม่เอ้ืออ านวยและยังมีภัยที่ยัง
คุกคามการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพพร้อมในการท างาน หรือ
ตั้งรับสถานการณ์ต่างๆ ทีไ่ม่พึงประสงค์และอาจเกิดข้ึนได้ 

(๔) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤติ W+T (Strategy to solve the crisis) เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ผสานระหว่างจุดอ่อนอันเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในของ อพวช. และ ข้อจ ากัดหรือภัย
คุกคามจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่วนยุทธศาสตร์นี้ อพวช. จะไม่เลือกใช้ในการปฏิบัติ งานโดยเลื่อน
โครงการออกไป และจะด าเนินการเมื่อมีวิกฤติเท่านั้น 

๒)  ความสัมพันธ์ระหว่าง การก าหนดยุทธศาสตร์และก าหนดกลยุทธ์ ในแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้บรรลุเป้าหมายการท างานตามภารกิจหลัก และวิสัยทัศน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๑๑ กลยุทธ์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑  สานพลังความร่วมมือ กับ
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอตุสาหกรรมของประเทศ กลยุทธ์ที่ ๔ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่
กลยุทธ์ที่ ๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพ
ในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย  กลยุทธ์ที่ ๖ 
ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความต้องการของประเทศ กลยุทธ์ที่ ๗ 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร
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กลยุทธ์ที่ ๘ จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช. ให้
ชัดเจน กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่  กลยุทธ์ที่ ๑๐ ปรับปรุงโครงสร้าง 
พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับที่ดีภายในองค์กร กลยุทธ์ที่ ๑๑  แสวงหาความร่วมมือเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นจากหน่วยงานภายนอก 

 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนวิสาหกิจแล้ว สามารถก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์แผนวิสาหกิจได้ ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ เป็นยุทธศาสตร์ที่ อพวช. จะต้อง
เร่งรัดเป็นแนวทางในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการน าสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ เกิดขึ้นกับ 
อพวช. ที่ดีที่สุดมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ เพื่อฉกฉวยความได้เปรียบในการท างานของ อพวช. ให้มากที่สุด การ
ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์นี้ อพวช. มีโอกาสสูงตามภารกิจ และมีจุดแข็งในการด าเนินงาน โดยกลยุทธ์ที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพ ประกอบไปด้วย ๕ กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ ๑  สานพลังความร่วมมือ 
กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ กลยุทธ์ที่ ๔ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความต้องการของประเทศ 

 

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์เร่งพัฒนา เป็นยุทธศาสตร์ที่โอกาสในการ
ด าเนินงาน จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการท างาน อพวช. แต่ อพวช. เองยังมีจุดอ่อนใน
สภาพแวดล้อมภายในที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งกลยุทธ์ที่ อพวช. มีโอกาสจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกทั้ง ๆ ที่ ยังมีจุดอ่อนภายในองค์อยู่ คือ กลยุทธ์ที่ ๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนา
และสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร  กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้
ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
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(๓)  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกัน  เป็นยุทธศาสตร์ที่สิ่งแวดล้อม
ภายนอกไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน คือ มีข้อจ ากัดในการท างานของ อพวช. แต่ขณะเดียวกัน อพวช. มีขีด
ความสามารถและจุดเด่นที่จะปฏิบัติภารกิจนี้  ซึ่งเป็นการน าจุดแข็งกับข้อจ ากัดมาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์ คือ กลยุทธ์ที่ ๘ จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์
ของ อพวช. กลยุทธ์ที่ ๑๐ ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับที่ดีภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑๑  แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต   เป็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสิ่งแวดล้อม

ภายนอกและภายในไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานของ อพวช. เพราะจะมีทั้งข้อจ ากัดและจุดอ่อน ซึ่งในประเด็น
นี้กลยุทธ์ที่เผชิญอยู่ในข้อจ ากัดและยังคงมีจุดอ่อนอยู่บางประการไม่มีกลยุทธ์ใดอยู่ในยุทธศาสตร์นี้ 
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บทที่ ๓ 

สาระส าคัญของแผนวิสาหกิจ อพวช.  
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง) 
๓.๑ ความเป็นมา 

 ในการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ถูกก าหนดโดยแผนระยะ
สั้น และแผนระยะยาว ส าหรับแผนระยะสั้น คือแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนระยะยาว คือแผนวิสาหกิจ 
๕ ปี  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ที่เริ่มจัดตั้ง อพวช. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อพวช. มีแผนวิสาหกิจมาแล้ว ๔ ฉบับ 
ส าหรับ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งสิ้นสุดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 เพ่ือให้ อพวช. ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกรอบทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ อพวช. จึงได้ก าหนดการจัดท าแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับ
ปรับปรุง) ขึ้น โดยมีกรอบของแผน ดังนี้ 

๓.๒ วัตถุประสงค์ (Objective) 

 “เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของ อพวช. ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” 

 “เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน อพวช.” 
 
๓.๓ วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน าในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
 

๓.๔ พันธกิจ (Mission) 
 “ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ด้วยการ 

๑. พัฒนาและให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และ
ช่องทางการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ 

๒. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา 
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๓. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
๔. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 
๓.๕ ค่านิยม (Value) 
 NSM  

 Nature and Science Appreciation = รักวิทยาศาสตร์และใส่ใจธรรมชาติ 

 Service Mind = มีใจบริการ 

 Manage Professionally = บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 

 
๓.๖ เป้าประสงค์ (Goals) 
 เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง
บนัดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์ที่ ๒  บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และมี
มาตรฐานระดับสากล 
 เป้าประสงค์ท่ี ๓  บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
๓.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และ กลยุทธ์ (Strategy) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่   
 
  กลยุทธ์ที่ ๑  สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และ
ประชาคมวิทยาศาสตร์ 
  กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์  
 
  กลยุทธ์ที่ ๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก
ช่วงวัย 
  กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประเทศ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ   
 
  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลก
อาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 
  กลยุทธ์ที่ ๘ จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวน      
อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 
  กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 
  กลยุทธ์ที่ ๑๐ ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับที่ดีภายใน
องค์กร 
  กลยุทธ์ที่ ๑๑ แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
จากหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๕๙ 
 

๓.๘ ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator : KPI)  
ตัวช้ีวัด และโครงการ/กิจกรรม ตามแผนวิสาหกิจ ฉบับท่ี ๕ (ฉบับปรับปรุง) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่  
เป้าหมาย : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส าหรับประชาชนไทย 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ ๑ สานพลังความร่วมมือ กับ
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และ
ประชาคมวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. โครงการจัดท าเครือข่ายการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อสังคม 

จ านวนพันธมิตรที่เข้าร่วมใน
เครือข่ายการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ของ อพวช. 

๒. โครงการความร่วมมือในกิจกรรม
วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

จ านวนหน่วยงาน/องค์กรที่ร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมสู่ชุมชน 

๓. โครงการความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศเพ่ือยกมาตรฐานสู่ AEC 

จ านวนโครงการความร่วมมือกับ
พันธมิตรต่างประเทศ 

๔. โครงการขยายการให้บริการสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ 

จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
รองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

    ๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงวัย
ใกล้ชิดวิทยาศาสตร์ 
 

๑. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
รองรับผู้สูงวัย 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   ๔.๒ กิจกรรมนักวิทย์ชุมชน ๑. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับชุมชน 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    ๔.๓ กิจกรรมนักวิทย์น้อยส าหรับ
ครอบครัว 

๑. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับครอบครัว 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    ๔.๔ กิจกรรม Hip Space ๑. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๕. โครงการพัฒนานิทรรศการและ
กิจกรรมที่สอดคล้องนโยบายรัฐหรือ
สอดคล้องกับความสนใจกับประชาชน 
(Hot issues) 
 
 
 
 
 

จ านวนนิทรรศการ และกิจกรรม
ด้าน Hot Issues ที่พัฒนาขึ้นใหม ่
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริการความรู้ 

 

  ๑.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ออนไลน์  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
เพ่ือการบริการองค์ความรู้ผ่าน
ระบบดิจิตอล 

๒. โครงการพัฒนาสื่อและส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านระบบดิจิตอล 

 

   ๒.๑ การพัฒนาช่องทางเข้าถึ ง
วิทยาศาสตร์ผ่ านสถานี โทรทัศน์
ออนไลน์และแอพลิเคชั่น 

จ านวนผู้ใช้บริการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์
ของ อพวช. เช่น Application 
และช่องโทรทัศน์ 

   ๒.๒ Digitalized Science  จ านวนสื่อดิจิตอลที่ อพวช. ผลิตขึ้น
เผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ  

๓. โครงการศูนย์อ้างอิงทางธรรมชาติ
วิทยา 

จ านวนข้อมูลในฐานข้อมูลวัสดุ
ตัวอย่างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กลยุ ทธ์  ๓  ส่ ง เ ส ริ มคว ามคิ ดส ร้ า งส ร รค์ 
นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมาย
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

๑.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ผ่าน Maker และ Creative space 
ส าหรับเยาวชน 

จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
Makers /creative space 

๒. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ด้าน Design and 
Engineering 

จ านวนหลักสูตรกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่ให้บริการ 

๓. การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพ
วิทยาศาสตร์และงานวิจัย 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความเข้าใจด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ 

๔. โครงการประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  

จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
กับ อพวช. 

กลยุทธ์ ๔  เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ่ 

๑. โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ร้อยละของความส า เร็จในการ
เบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนก่อสร้าง 
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

๒. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต 

ร้อยละของความส า เร็จในการ
เบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนก่อสร้าง 
Futurium 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์   
เป้าหมาย : เป็นองค์กรชั้นน าในการให้บริการและส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่มี
มาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ ๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยง
กับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้
พ ร้ อ ม รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร อ ง รั บ กั บ
กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

๑. โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวนงานผลงานศึกษาวิจัยที่
ด าเนินการ รวบรวมและจัดพิมพ์แล้ว
เสร็จ 

    ๑.๑ โครงการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

จ านวนงานวิจัยด้านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และด้านวิชาการที่ได้รับ
การน าเสนอ/ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

    ๑.๒ โครงการวิจัยด้านการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ การตลาด และด้าน
การจัดการพิพิธภัณฑ์ 

จ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จและจัดท ารายงาน 

    ๑.๓ โครงการศึกษาวิจัย เพ่ือ
รวบรวมความรู้ในการพัฒนา
นิทรรศการโลกอนาคต 
 

จ านวนผลการรวบรวมจากการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนิทรรศการโลก
อาชีพอนาคต ที่แล้วเสร็จและ
สามารถจัดพิมพ์ 

๒. โครงการยกระดับสถานภาพของ
องค์กรสู่ระดับสากล 

ความส าเร็จของการยกระดับ
สถานภาพองค์กรสู่ระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ ๖ ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความต้องการ
ของประเทศ 

๑.โครงการส่งเสริมหลักสูตรการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ 

จ านวนหลักสูตรด้านการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นและน าไปใช้  

๒. โครงการส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

จ านวนผู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

     ๒.๑  การส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับอุดมศึกษา 

     ๒.๒ การส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับประถมและมัธยม 

    ๒.๓ การส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ระดับบุคคลทั่วไป 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับบุคคล
ทั่วไป 

    ๒.๔ การส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ระดับนักวิจัย 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
นักวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ   
เป้าหมาย : บริหารงบประมาณและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ ๗ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทใน
การพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพ
ในอนาคตแบบครบวงจร 

๑. โครงการพัฒนากลไกส่งเสริมการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
ภาคเอกชน 

ความส าเร็จของการพัฒนากลไก
ส่งเสริมการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

ก ล ยุ ท ธ์  ๘  จั ด ท า แ ผ น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวนอัต
ลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 

๑. โครงการ Rebranding อพวช.  
 

ความส าเร็จของการด าเนินการ 
Rebranding และน าไปใช้ 

๒. การเร่งใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ขยายการบริการ 

จ านวนผู้รับบริการนิทรรศการและ
กิจกรรม 

กลยุ ทธ์  ๙  พัฒนาธุ รกิ จ ใหม่ จ ากการ ใช้
ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 

๑. โครงการหารายได้จากการใช้
ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 

รายได้นอกงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
เป้าหมาย : บริหารงบประมาณและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ ๑๐ ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไก
การบริหารงานและการก ากับที่ดีภายในองค์กร 

๑. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความตระหนักในเรื่องการ
บริหารจัดการและกิจกรรมองค์กร 

จ านวนกิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักเรื่องการบริหารจัดการและ
กิจกรรมองค์กร 

๒. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร 

ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน
ปรับโครงสร้างองค์กร 

๓.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

๔.  โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือ
การบริหารพ้ืนที่โดยรวม 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทการบริหารพ้ืนที ่

กลยุทธ์ ๑๑ แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ า เป็นจาก
หน่วยงานภายนอก 

๑. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
โครงการ 
สหกิจ 

สัดส่วนร้อยละของเจ้าหน้าที่ชั่วคราว
จากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

๒. ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ด้านสาธารณูปโภค 

จ านวนโครงการความร่วมมือด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้เริ่มด าเนินการ 

 



ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เก่ียวข้องกับบทบาทและภารกิจของ อพวช. (ฉบับปรับปรุง)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

 ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การ
เสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งคั่งและ
ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑

ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรร
มาภิบาล

ให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความ
เป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบริการจัดการในภาครัฐ การ

ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบลิจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙

การพัฒนาภาค เมือง และพื นท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑
 (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาความเข็มแข็งของ
สังคม ชุมชน และท้องถ่ินด้วย 

วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเพิ่มขีดความสามารถ ความ

ยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร 
ผลิตและบริการด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์

ของประเทศด้าน วทน.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ของประเทศเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
 อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การผลิตก าลังคนด้าน ววน. ทีมี
คุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศและ
สร้างระบบนิเวศการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มัยสมัยมีคุณภาพ

และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก
ด้วย อววน.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บริหารแผน
การลงทุนให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงิน

เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

แผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

(DE)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ปรับเปล่ียน
ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่

ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียม

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่น
ใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ )

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการ

ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ปรเทศไทย ๔.๐

๖๔๖๔



กรอบแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) - ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๒

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เร่งการลงทุนที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
ให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตก าลังคนด้าน ววน. 
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ
และสร้างระบบนิเวศการวิจัย

วิสัยทัศน์  (VISION) “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน าในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

พันธกิจ (MISSION)

“ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ด้วย
๑. พัฒนาและให้บริการ และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และช่องทางการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
๒. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา
๓. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ๔. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ค่านิยม (VALUE)
Nature and Science Appreciation

รักวิทยาศาสตร์และใส่ใจธรรมชาติ
Service Mind

มีใจบริการ
Manage Professionally

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์  ๑ 
ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่        

ยุทธศาสตร์ ๒ 
สร้างสรรค์องค์ความรู้และ

พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์       

ยุทธศาสตร์ ๓ 
เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ   

ยุทธศาสตร์  ๔ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์  ๑
สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา 

สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์

กลยุทธ์ ๒
พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ ๓
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพ

วิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของประเทศ

กลยุทธ์  ๔
เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

กลยุทธ์ ๕
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ
เตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับ

กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ ๖
ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ 

กลยุทธ์ ๗
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและ

สนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร

กลยุทธ ์๘
จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน

กลยุทธ์ ๙
 พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่

กลยุทธ์  ๑๐
ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงาน

และการก ากับที่ดีภายในองค์กร

กลยุทธ์ ๑๑
แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นจากหน่วยงานภายนอก

N S M

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าประสงค์ (Corporate Goals)
๑. ประชาชนไทยในทุกวัย ในพื้นที่สามารถเข้าถึงการ

เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน.
๒. บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

เช่ือถือได้ และมีมาตรฐานระดับสากล
๓. บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

๖๕๖๕



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๖๖ 
 
 

 บทที่ ๔ 

เป้าประสงค ์ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เครื่องมือ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 
๔.๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 ๔.๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่   
 
 ๔.๑.๒ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ท่ี ๑ 
  ๑) กลยุทธ์ที่ ๑ สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และ
ประชาคมวิทยาศาสตร์ 
  ๒) กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
  ๔) กลยุทธ์ที่ ๔ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
 
 ๔.๑.๓ เครื่องมือของกลยุทธ์ 
  ๑) พิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ และกิจกรรมที่เปิดให้บริการ 
  ๒) พัฒนาคิดค้นนิทรรศการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
  ๓) กิจกรรมเสริมศึกษา การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ อบรมสัมมนาวิชาการ 
  ๔) คาราวานวิทยาศาสตร์ 
  ๕) Event ทางวิทยาศาสตร์ 
  ๖) ช่องทางการเผยแพร่ออนไลน์และโทรทัศน์ 
  ๗) เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๖๗ 
 
 

 ๔.๑.๔ หนว่ยงานรับผิดชอบ 
  ๑) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
  ๒) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
  ๓) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๔) ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๕) ส านักโครงการพิเศษ 
  ๖) ส านักบริหาร 
  ๗) ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๖๘ 
 
 

๔.๑.๕ ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ท่ี ๑ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 
กลยุทธ์ ๑ สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์ 

๑. โครงการจัดท าเครือข่าย
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสังคม 

จ านวนพันธมิตรที่เข้าร่วมในเครือข่าย
การสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ของ อพวช. 

จ านวน/ปี ๓๐ ๕๐ ๗๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๓๐๐ ๓๐/ป ี

๒. โครงการความร่วมมือใน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชน 

จ านวนหน่วยงาน/องค์กรที่ร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมสู่ชุมชน จ านวน/ปี ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๒๕ ๒๕/ป ี

๓. โครงการความร่วมมือ
กับองค์กรต่างประเทศเพ่ือ
ยกมาตรฐานสู่ AEC 

จ านวนโครงการความร่วมมือกับ
พันธมิตรต่างประเทศ โครงการ/ปี ๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ ๕๐ ๑๐ 

๔. โครงการขยายการ
ให้บริการสู่กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ 

จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ 
 

โครงการ ๘ ๘ ๘ 
 

๘ 

 
๘ ๔๐ ๘ 

   ๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมผู้
สูงวัยใกล้ชิดวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

๑. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับผู้สูงวัย 

กิจกรรม ๒ ๒ ๒ ๒ 
 

๒ 
 

๑๒ ๒ 
 

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน ๕๐๐ ๕๐๐ ๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๓,๔๐๐ ๘๕๐ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๖๙ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 
   ๔.๒ กิจกรรมนักวิทย์
ชุมชน 

๑. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับชุมชน 

กิจกรรม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๒ ๒ 

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ 
    ๔.๓ กิจกรรมนักวิทย์
น้อยส าหรับครอบครัว 

๑. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับครอบครัว 

กิจกรรม ๒ ๒ ๒ 
 

๒ 

 
๒ 

๑๒ ๒ 

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน - - ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๕๐๐ 
    ๔.๔ กิจกรรม Hip 
Space 

๑. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น กิจกรรม   ๒ ๒ ๒ ๖ ๒ 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๒,๓๐๐ 

๕. โครงการพัฒนา
นิทรรศการและกิจกรรมที่
สอดคล้องนโยบายรัฐหรือ
สอดคล้องกับความสนใจกับ
ประชาชน (Hot issues) 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนิทรรศการ และกิจกรรมด้าน 
Hot Issues ที่พัฒนาขึ้นใหม่  

เรื่องต่อปี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๓ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๐ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๑. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการ
ความรู้ 

 
        

  ๑.๑ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศออนไลน์  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพ่ือ
การบริการองค์ความรู้ผ่านระบบดิจิตอล 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

๑๐ ๓๐ ๕๐ ๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐ 

๒. โครงการพัฒนาสื่อและ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ผ่ านระบบ
ดิจิตอล 

 

        

   ๒.๑ การพัฒนาช่องทาง
เข้ าถึ งวิทยาศาสตร์ผ่ าน
สถานีโทรทัศน์ออนไลน์และ   
แอพลิเคชั่น 

จ านวนผู้ใช้บริการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ 
อพวช. เช่น Application และช่อง
โทรทัศน์ 

คน ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๒ Digitalized 
Science 

จ านวนสื่อดิจิตอลที่ อพวช. ผลิตขึ้น
เผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ  

เรื่องต่อปี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๐ 

๓. โครงการศูนย์อ้างอิงทาง
ธรรมชาติวิทยา 

จ านวนข้อมูลในฐานข้อมูลวัสดุตัวอย่าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข้อมูล ๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๔,๘๐๐ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๑ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 
กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
๑.  การส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน Maker 
และ Creative space 
ส าหรับเยาวชน 

 
จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
Makers /creative space 
 

คน ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒. การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ด้าน 
Design and Engineering 

จ านวนหลักสูตรกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ให้บริการ 

กิจกรรมต่อปี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ 

๓. การสร้างแรงบันดาลใจ
ในอาชีพวิทยาศาสตร์และ
งานวิจัย 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้าใจด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ คน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๔. โครงการประกวด
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์กับ 
อพวช.  

จ านวนผลงาน ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๔,๕๐๐ ๔,๙๐๐ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๒ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 
กลยุทธ์ ๔ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
๑. โครงการพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า 

ร้อยละของความส าเร็จในการเบิกจ่าย
งบลงทุนตามแผนก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า 

ร้อยละ ๓๐ ๖๐ ๘๕ ๑๐๐ - -  

๒. โครงการศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคต 

ร้อยละของความส าเร็จในการเบิกจ่าย
งบลงทุนตามแผนก่อสร้าง Futurium 

ร้อยละ - ๑๐ ๓๐ ๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๓ 
 
 

 
๔.๒ เป้าประสงค์ที่ ๒  บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และมี
มาตรฐานระดับสากล  
 
 ๔.๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์  
 
 ๔.๒.๒ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ท่ี ๒ 
  ๑) กลยุทธ์ที่ ๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก
ช่วงวัย 
  ๒) กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประเทศ 
 
 ๔.๒.๓ เครื่องมือของกลยุทธ์  
  ๑) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
  ๒) แผนการวิจัยพัฒนา 
  ๓) การจัดการองค์ความรู้ 
  ๔) ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 
 
 ๔.๒.๔ หนว่ยงานรับผิดชอบ 
  ๑) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
  ๒) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
  ๓) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๔) ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๔ 
 
 

๔.๒.๕ ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ท่ี ๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 

กลยุทธ์ ๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับ
กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
๑. โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวนงานผลงานศึกษาวิจัยที่

ด าเนินการ รวบรวมและจัดพิมพ์แล้ว
เสร็จ 

เรื่อง ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๐ 

    ๑.๑ โครงการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

จ านวนงานวิจัยด้านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และด้านวิชาการที่ได้รับ
การน าเสนอ/ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ 

    ๑.๒ โครงการวิจัยด้านการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
การตลาด และด้านการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 

จ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
และจัดท ารายงาน เรื่อง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๕ 

    ๑.๓ โครงการศึกษาวิจัย 
เพ่ือรวบรวมความรู้ในการ
พัฒนานิทรรศการโลกอนาคต 
 
 

จ านวนผลการรวบรวมจากการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนิทรรศการโลก
อาชีพอนาคต ที่แล้วเสร็จและสามารถ
จัดพิมพ์ 

เรื่อง ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๕ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 

๒. โครงการยกระดับสถานภาพ
ขององค์กรสู่ระดับสากล 

ความส าเร็จของการยกระดับ
สถานภาพองค์กรสู่ระดับนานาชาติ 

ระดับ ๑๐ ๓๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

กลยุทธ์ ๖ ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ 
๑.โครงการส่งเสริมหลักสูตรการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ 

จ านวนหลักสูตรด้านการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นและน าไปใช้  

หลักสูตร 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ 

๒. โครงการส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

จ านวนผู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

คน ๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๔,๗๐๐ ๙๔๐ 

     ๒.๑  การส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับอุดมศึกษา 

คน ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๖๒๕ ๑๒๕ 

     ๒.๒ การส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประถม
และมัธยม 

คน ๓๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๒,๗๐๐ ๕๔๐ 

    ๒.๓ การส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ระดับบุคคลทั่วไป 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับบุคคล
ทั่วไป 

คน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๐๐ 

    ๒.๔ การส่งเสริมนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ระดับนักวิจัย 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับนักวิจัย คน ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๒๕๐ ๕๐ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๖ 
 
 

๔.๓ เป้าประสงค์ที่ ๓ บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 ๔.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ   
 
 ๔.๓.๒ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ท่ี ๓ 
  ๑) กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการ
โลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 
  ๒) กลยุทธ์ที่ ๘ จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวน      
อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 
  ๓) กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
 
 ๔.๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 
 ๔.๓.๔ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ท่ี ๓ 
  ๑) กลยุทธ์ที่ ๑๐ ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับท่ีดี
ภายในองค์กร 
  ๒) กลยุทธ์ที่ ๑๑ แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นจากหน่วยงานภายนอก 
 
 ๔.๓.๕ เครื่องมือของกลยุทธ์ 
  ๑) ช่องทางการสื่อสารผ่านโทรทัศน์ วารสาร เว็บไซต์ วิทยุ 
  ๒) แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
  ๓) ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  ๔) แผนการพัฒนาบุคลากร 
  ๕) ระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  ๖) วัฒนธรรมองค์กร 
  ๗) ระเบียบข้อบังคับ 
  ๘) เครือข่ายความร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสื่อสารมวลชน 
 ๔.๓.๖ หนว่ยงานรับผิดชอบ 
  ๑) ส านักบริหาร 
  ๒) ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
  ๓) ส านักยุทธศาสตร์และแผน 
  ๔) ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๕) ส านักโครงการพิเศษ  



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๗ 
 
 

๔.๓.๗ ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ท่ี ๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 
กลยุทธ์ ๗ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 
๑. โครงการพัฒนา
กลไกส่งเสริมการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
ภาคเอกชน 

ความส าเร็จของการ
พัฒนากลไกส่งเสริม
การสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

๒๐ ๕๐ ๗๐ ๑๐๐ - ๑๐๐  

กลยุทธ์ ๘ จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 
๑. โครงการ 
Rebranding 
อพวช.  
 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 
Rebranding และ
น าไปใช้ 

ร้อยละ ๑๐ ๙๐ ๑๐๐ - - ๑๐๐  

๒. การเร่งใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาด
ขยายการบริการ 

จ านวนผู้รับบริการ
นิทรรศการและ
กิจกรรม 

คน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๔,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๘๒๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ ๙ พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ 
๑. โครงการหา
รายได้จากการใช้
ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 

รายได้นอกงบประมาณ
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละของ
รายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๑๐ 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๘ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 
กลยุทธ์ ๑๐ ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับท่ีดีภายในองค์กร 
๑. โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้าใจและความ
ตระหนักในเรื่อง
การบริหารจัดการ
และกิจกรรม
องค์กร 

จ านวนกิจกรรมการ
อบรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจ
และความตระหนักเรื่อง
การบริหารจัดการและ
กิจกรรมองค์กร 

ครั้ง ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ 

๒. โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร 

ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผน
ปรับโครงสร้างองค์กร 

ร้อยละ ๒๐ ๘๐ ๑๐๐ - - ๑๐๐  

๓.  โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ  

ร้อยละ ๑๐ ๓๐ ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

๔.  โครงการจัดท า
แผนแม่บทเพ่ือการ
บริหารพื้นที่
โดยรวม 
 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน
แม่บทการบริหารพ้ืนที่ 

ร้อยละ ๑๐ ๓๐ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)   ๗๙ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม เฉลี่ย 
กลยุทธ์ ๑๑ แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นจากหน่วยงานภายนอก 
๑. ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
โครงการ 
สหกิจ 

สัดส่วนร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ชั่วคราวจาก
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา 

ร้อยละ ๑๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๔๕  

๒. ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ด้านสาธารณูปโภค 

จ านวนโครงการความ
ร่วมมือด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

โครงการ - - ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ 

 
  

 

 



 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง)  ๘๐ 
 
 
 

 บทที่ ๕ 

การบริหารแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๕ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง) 
 
 การบริหารแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้ ประกอบด้วยการบริหารแผน
ไปสู่การปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 
 ๕.๑ การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  ๕.๑.๑ กระบวนการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ 
  กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ หมายถึงกระบวนการจัดการเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของแผน อันเกิดจากความร่วมมือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร นับเป็นขั้นตอนส าคัญที่
เชื่อมระหว่างการวางแผนกับการประเมินผล เพราะสามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผน
ได้ ดังนั้นหากไม่ให้ความสนใจในกระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามผล อาจเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 
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กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติของ อพวช. เพ่ิมขั้นตอนของการจัดท า “แผนปฏิบัติ
การรายปีของ อพวช.” โดยน าแผนวิสาหกิจ อพวช. ๕ ปี มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือจัดท า
ค าของบประมาณ และจัดสรรเงินรายได้ด าเนินงาน ในแต่ละปีต่อไป 

 

๕.๑.๒ กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการ อพวช. แต่ละปี  มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ตลอดจนมีแนว

ทางการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน กระบวนการบริหารแผนวิสาหกิจ จึงก าหนดโครงสร้างการ
บริหารและการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการบริหารแผนอ่ืนๆ ใน ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับผลักดัน
แผน และระดับปฏิบัติการ  

 

๑) ระดับนโยบาย 
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายและก ากับ

ดูแลการด าเนินงานทั่วไปของ อพวช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและนโยบายที่ชัดเจนของ 
อพวช. แล้วน าเสนอแผนการด าเนินงาน และโครงการรายปี ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ขออนุมัติกรอบงบประมาณจากส านักงบประมาณ ทั้งนี้นโยบายต่างๆ ที่เกิดพัฒนาขึ้นจะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อีก ๓ หน่วยงาน คือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ร่วมกับแนวทางของนโยบายและพนักงานของ อพวช. 

 

๒) ระดับผลักดันแผน 
คณะผู้บริหาร หมายถึงคณะกรรมการบริหาร อพวช. ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ อพวช. รอง

ผู้อ านวยการ อพวช. ผู้อ านวยการส านัก/พิพิธภัณฑ์ รวมถึงคณะกรรมการและคณะท างานที่ผู้อ านวยการ
แต่งตั้งต่างๆ มีหน้าที่ในการผลักดันแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ ถ่ายทอดจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี น าเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ อพวช. และคณะกรรมการ อพวช. เพ่ือด าเนินงาน
ตามแผนต่อไป ในกรณีที่แผนงาน หรือโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 
ผู้บริหารก็จะน าเสนอแผนงาน และกรอบงบประมาณเสนอผู้อ านวยการ อพวช. เพ่ือขออนุมิติใช้รายได้นอก
งบประมาณ ตามกรอบท่ีคณะกรรมการได้อนุมัติให้ใช้ในแต่ละปี 
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๓) ระดับปฏิบัติการ 
ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ และผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าโครงการ ทุกโครงการ ที่ได้รับ

อนุมัติงบประมาณแล้ว ต้องก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามแผนงาน โดยใช้แผนวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล มาใช้ประกอบในการผลักดันแผนให้
บรรลุตามเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตามในการควบคุมคุณภาพและผลักดันกลยุทธ์ต่างๆ ทั้ง ๑๑ กลยุทธ์ของ อพวช. ผู้
ที่ควบคุมดูแลถัดจากผู้อ านวยการคือระดับรองผู้อ านวยการ ที่จะเป็นผู้แบ่งการรับผิดชอบในแต่ละชุดของ
กลยุทธ์ เพ่ือท าการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 

๕.๒ การติดตามและประเมินผล 

๕.๒.๑ กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ 

การติดตามประเมินผล จะด าเนินการคู่ขนานไปกับกระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินงานตามแผน แล้วน ามา
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน โดยจะน าไปสู่การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการด าเนินงานที่
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการตื่นตัว พร้อมที่จะผลักดันแผนให้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยการรวบรวมข้อมูล และให้ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ 

 

๕.๒.๒ กลไกการบริหาร การติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ ของ อพวช.  
 

กลไกการติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผน
วิสาหกิจ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้บริหารได้
ทราบถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวของการด าเนินงาน มีดังนี ้
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๕.๒.๒.๑ การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมส าคัญซึ่งมีผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแผนในแต่ละช่วง จนการด าเนินงานเสร็จสิ้นโครงการ/
กิจกรรม โดยหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นเป็นผู้รายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคทุก ๖ เดือน ไปยังกองติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์และ
แผน เพ่ือวิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และน าเสนอผู้บริหาร/
ที่ประชุมต่อไป 

ในระดับการด าเนินการ อพวช. จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร อพวช. เป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือติดตามผลของแผนปฏิบัติการรับทราบปัญหาการท างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมกันน าเสนอทางเลือก
ในการแก้ปัญหา น าผลการด าเนินงานเข้ารายงานให้กับคณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนถึงความคืบ
หน้าต่างๆ ของงาน และทุก ๓ เดือน โดยทางบัญชีการเงิน และตัวชี้วัดต่างๆ ที่ส าคัญ 

 

๕.๒.๒.๒ การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ของแผน 
ผลเบื้องต้นที่ได้จัดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ที่ เชื่อมโยงกับการร่วม

น าส่งการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  โดยหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้รายงานผลลัพธ์แต่ละตัวชี้วัดที่ร่วมรับผิดชอบทุกไตรมาส ไปยังส่วน
งานการติดตามตัวชี้วัด กองติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์และแผน ทราบและตรวจสอบความ
คืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ในการวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพ่ือ
เป็นข้อมลูในการปรับทบทวนแผน 

การวัดผล อพวช. ได้มีการวัดผลการด าเนินงานรายปี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ อพวช. ร่วมกันก าหนดขึ้น  

 

๕.๒.๓ การประเมินผลแผนวิสาหกิจ ของ อพวช. 
การประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของแผน 

ก าหนดการประเมินไว้ ๒ ระยะ คือ ในระยะครึ่งปีแผน (ปี ๒๕๖๒) และระยะสิ้นสุดแผน (ปี ๒๕๖๔) ซึ่งจะ
น าไปสู่การทบทวนปรับปรุง และปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า
ทันต่อสถานการณ์ จนสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ และหากกิจกรรมหรือการด าเนินงานใด
บรรลุต่อวัตถุประสงค์ดีแล้ว ก็ควรแก่การเป็นแนวทางท่ีจะพัฒนาต่อไป 
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ทั้งนี้ ภายหลังการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล ดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปผลส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม และสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัด ข้อผิดพลาด ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่างๆแล้ว จะ
มีการน าเสนอรายงานผลการประเมินเพ่ือเป็นสารสนเทศย้อนกลับ Feedback Information ให้หน่วยงาน
ในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือที่จะน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนและ
การปฏิบัติงานกับทุกระดับ ต่อไป 



องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ( อพวช.)  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร ๐ ๒๕๗๗  ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๑๑
w w w . n s m . o r . t h


