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๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให้  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีหน้าท่ีดำเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน ดำเนินการรวบรวม
วัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย
ให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน จัด
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการท่ีเกี่ยวเนื่อง
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม ร่วมมือกับองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์
ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวมถึงดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในและการจัดอัตรากำลัง
ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมาเป็นลำดับ ซึ่งผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายในและการจัดออัตรากำลังท่ีผ่านมา 
พบว่า การแบ่งส่วนราชการภายใน ยังไม่สามารถรองรับปริมาณงานและความรับผิดชอบได้เพียงพอตาม
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างภายในและการจัดอัตรากำลัง รวมถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ทำให้การจัดสรรอัตรากำลังภายในองค์การในปัจจุบัน ยัง
ไม่สามารถรองรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างครอบคลุมท่ัวถึงภายใต้อัตรากำลังท่ีมีอยู่ ดังนั้นเพื่อให้การ
ปฏิบั ติงานขอององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ          
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงทำการศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังของลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตามภารกิจองค์กรเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนอัตรากำลัง 

 ๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 ๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสอดคล้องกับ
บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างขององค์การ และสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

 ๒.๓ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับให้ความรู้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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๓. แนวทาง กระบวนการหรือวิธีการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน 

 ๓.๑ แนวคิดการออกแบบโครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างองค์กรท่ีดีจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามภารกิจและเป้าหมายท่ีกำหนด ส่งเสริมการ
ดำเนินงานให้รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการ
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนให้รับกับการเปล่ียนแปลงได้รวดเร็ว 
โดยในการออกแบบโครงสร้างองค์กรมีกรอบแนวคิดพื้นฐานสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. ความสอดคล้อง  โครงสร้างองค์กรท่ีกำหนดขึ้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายใน
อนาคตขององค์กร  

๒. ความสมดุล โครงสร้างเอื้อต่อความสมดุลในการปฏิบัติงานตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กรและต้อง ต่อ
ยอดจุดเด่นต่าง ๆ ของโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน 

๓. ความชัดเจนในการกำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยการกำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่นั้นจะต้องช่วยให้แต่
ละส่วนงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน เหมาะสม และสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างยุติธรรม
และเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและประชาชนสูงสุด 

๔. ความสอดประสาน โดยในการกำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่จะต้องช่วยเอื้อให้การประสานงานและ
การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๕. ความเหมาะสมในเชิงเปรียบเทียบ  นำ Practice ขององค์กรอื่นมาศึกษาเพื่อประกอบการพัฒนาว่า
องค์กรท่ีประสบความสำเร็จมีแนวทางในการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างไร 
 

ท้ังนี้ ในการกำหนดโครงสร้างองค์กรจะต้องคำนึงถึงผลกระทบและต้องทำให้เกิดผลประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการขององค์กร และบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนการทำงาน
ให้เข้ากับสภาวการณ์เปล่ียนแปลงได้ด้วย 

 นอกจากการดำเนินการจะอ้างอิงจากหลักวิชาการแล้วยังดำเนินการตามแนวทางของสำนักงาน 
ก.พ.ร. กล่าวคือ จะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นแบบแผนของหน่วยงาน  
ท่ีกำหนดเกี่ยวกับแผนทิศทางการบริหารงานท่ีชัดเจนท่ีครอบคลุมเกี่ยวกับ 

• บทบาทภารกิจ รูปแบบบริหารโครงสร้าง กระบวนงาน และอัตรากำลังของหน่วยงานท่ีพร้อม
แข่งขันได้ เพื่อตอบสนอง รองรับการเปล่ียนแปลงของประเทศ รวมท้ังผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของภูมิภาคและของโลก 

• โดยมีเป้าหมายท่ีคุณภาพผลผลิต บนสมมติฐานท่ีว่า คุณภาพผลผลิตเกิดจากกระบวนการทำงาน
ท่ีดี ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพขององค์กร คุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานและในสังคมไทย 
และหากสามารถพัฒนาคุณภาพได้ในระดับสากล ก็จะเป็นท่ียอมรับศรัทธาของประชาชนและ
นานาประเทศ 

 

โดยในการดำเนินการมีแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานดังนี้ 
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๓.๑.๑ หลักการ 

• สะท้อนถึงบทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังของ อพวช. ท่ีเหมาะสมกับการขับเคล่ือน
ภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต  

• เน้นความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนและรายได้ 
 

๓.๑.๒ วัตถุประสงค์ 

• เพื่อให้องค์กรมีการทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน และกรอบ
อัตรากำลัง โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความคุ้มค่า และความสำคัญท่ีจะต้องดำเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีกฎหมายกำหนดการจัดต้ัง 

• เพื่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
 

๓.๑.๓ ขอบเขต 

• การทบทวนบทบาทภารกิจ 
• การจัดโครงสร้างองค์กร 
• การจัดงาน และการแบ่งส่วนงาน 
• การจัดกรอบอัตรากำลัง 

โดยมีแนวทางดังรูปต่อไปนี ้

รูปท่ี ๑ แสดงแนวทางการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงสร้างองค์กรตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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โดยการดำเนินการมีแนวการกำหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงานดังนี้ 

รูปท่ี ๒ แสดงแนวทางการวิเคราะห์ภารกิจขององค์กร 
 

 

ท้ังนี้ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างองค์กรตามแนวทางต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี ๑ การประเมินองค์กร ส่ิงแวดล้อม ปัญหา และประเด็นสำคัญ โดยการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
ภารกิจขององค์กรโดยยึดหลักกฎหมายจัดต้ัง นโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลและสภาพแวดล้อม รวมถึงให้
กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรท้ังในอนาคตและปัจจุบัน 

ขั้นตอนท่ี ๒ การพัฒนาแนวคิดหรือนโยบายการออกแบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจภาพรวม โดย
วิเคราะห์ภารกิจ ผ่านการยึดแนวคิดและนโยบายการบริหารจัดการท่ีเนินให้เกิดบทบาทท่ีส่งผลสัมฤทธิ์อัน
คุ้มค่าและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังนี้ต้องมีการวิเคราะห์อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. การวิเคราะห์ภารกิจ (Business Analysis)  
๒. วิเคราะห์ภารกิจ (Business analysis) 
๓. Value Chain Analysis 
๔. ความจำเป็นในการเปล่ียนแปลง 
๕. การแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน/รองรับการเปล่ียนแปลง 
๖. ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๗. ปริมาณงาน 
๘. งบประมาณและบุคลากร 
๙. การศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
๑๐. ความคุ้มค่าและประโยชน์ท่ีได้รับ 
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ขั้นตอนท่ี ๓ การจัดโครงสร้างภาพรวมขององค์กร โดยให้มีการวิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างโดยรวมเพื่อ
รองรับภารกิจขององค์กร ดังนี้ 

• ภารกิจท่ีดำเนินการโดยองค์กร 
• ภารกิจท่ีสามารถดำเนินการโดยองค์กรของรัฐรูปแบบอื่น เช่น องค์การมหาชน กองทุนท่ีเป็นนิติ

บุคคล หรือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฯลฯ  
• ภารกิจท่ีสามารถดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ภารกิจท่ีสามารถดำเนินการโดยเอกชน 

ขั้นตอนท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างองค์กรในรายละเอียด โดยให้กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ใหม่ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขความสำเร็จของการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่และตัวชี้วัด 

ขั้นตอนท่ี ๕ การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ โดยให้กำหนดกรอบอัตรากำลังท่ีครอบคลุมกำลังคน
ประเภทต่าง ๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กร 

๓.๒   แนวคิดการออกแบบอัตรากำลัง 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้นเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของ
ต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะช่วยทำให้หน่วยงานสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวางแผนกำลังคนนั้นมีตัวแบบ (Model)  
การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนไว้ ๔ ลำดับ ดังต่อไปนี้ 

รูปท่ี ๓ แสดงกรอบการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
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ลำดับที่ ๑: การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 

 โดยท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานสาธารณกิจต่าง ๆ จะมี  
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาของแผนประมาณ ๓-๕ ปี 
โดยแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นเสมือนกับแผนท่ีนำทางท่ีจะนำองค์กรว่าจะดำเนินการในระยะเวลา ๓ -๕ ปี
ต่อไปโดยมุ่งเน้นเรื่องใด บทบาทภารกิจหลักสำคัญจะมีเรื่องใดบ้าง องค์กรจะวางแผนงานไว้อย่างไร และจะมี
วิธีการดำเนินงานเหล่านั้นอย่างไร   

ดังนั้น ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดในการวางแผนกำลังคน ก็คือ การท่ีจะต้องศึกษาแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้ถ่องแท้ 
เพื่อให้สามารถวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์และดำเนินการตามแผนให้องค์กรมีจำนวนกำลังคนท่ีต้องการ
สอดคล้องกับภารกิจ กำลังคนมีสมรรถนะท่ีต้องการ และมีกำลังคนทันเวลาท่ี ต้องการ ท้ังนี้ เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและทิศทางอันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป 

ลำดับที่ ๒: การวิเคราะห์กำลังคนและการพัฒนากลยุทธ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญในกระบวนการวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์ข้อมูล
กำลังคนต่าง ๆ ท้ังกำลังคนท่ีมีอยู่แล้ว การเปล่ียนแปลงตามเหตุปัจจัยแวดล้อม ความต้องการกำลังคนในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ข้อมูลสายอาชีพ ประสบการณ์ การกระจายตัวของวัยวุฒิ คุณวุฒิ เพศ อัตราการโอน ย้าย 
เกษียณอายุ และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงกำลังคนด้านอื่น ๆ เป็นต้น จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้องค์กรวางแผนการ
สรรหา พัฒนาสมรรถนะของกำลังคนและวางแผนการคัดเลือกและเตรียมกำลังคนสืบทอดตำแหน่งท่ีสำคัญได้
ทันเวลาท่ีต้องการให้กำลังคนเหล่านั้นปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 

 การวิเคราะห์กำลังคนและการพัฒนากลยุทธ์ (Workforce Analysis and Strategy Development) 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านกำลังคน มีข้ันตอนดำเนินการอยู่ ๔ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

รูปท่ี ๔ แสดงกรอบการวิเคราะห์กำลังคนและการพัฒนากลยุทธ์ 
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โดยในแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ปัจจัยนำเข้า ผลผลิต 

ก. การวิเคราะห์ 

อุปสงค์อัตรากำลัง 
(Demand Analysis)      

o บทบาทภารกิจหลัก/รองขององค์กร 
o แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานและแผนงบประมาณ 
o การวิเคราะห์งาน 

 

ความต้องการอัตรากำลังท่ีต้องการ 
ในอนาคตในเชิงจำนวนและประเภท 
ของตำแหน่งงาน 

ข. การวิเคราะห์อุปทาน
อัตรากำลัง 

(Supply Analysis) 

o ข้อมูลโครงสร้างอัตรากำลัง 
o การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและ

ประสบการณ์ของอัตรากำลัง 

สภาพอัตรากำลังขององค์กรท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบัน  

ค. การวิเคราะห์ส่วนต่าง
ของอัตรากำลัง  

(Gap Analysis) 

o ข้อมูลสรุปการวิเคราะห์สภาพ
อัตรากำลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ
อัตรากำลังท่ีต้องการในอนาคต 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลความต้องการอัตรากำลังในอนาคต
กับสภาพอัตรากำลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

ง. การพัฒนากลยุทธ ์
ท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับอัตรากำลัง 
(Development 
Strategy) 

o ข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ส่วนต่าง 
ของอัตรากำลัง 

กลยุทธ์ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านอัตรากำลังขององค์กร 
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 

เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลท่ี
สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น ๓ มิติเชิงเวลา คือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน 
และมิติข้อมูลในอนาคต 

รูปท่ี ๕ แสดงกรอบแนวคิดในการพิจารณาอัตรากำลังคน 
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จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของหน่วยงาน
ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้อง
สม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political 
and Social Science ท่ีได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่าง 
ๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” อย่างน้อย ๖ ด้านท่ีสะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากำลังท่ีมีอยู่ดังนี้ 

• Strategic Objective: เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว้ จำเป็นต้อง
จัดสรรอัตรากำลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันท่ีดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร  หาก
งานท่ีทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้
ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว 
อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางหน่วยงานเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 

• Supply Pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อ 
การจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานและลูกจ้าง โดยในหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลัง

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จะต้องมีการพิจารณาว่า ตำแหน่งท่ีกำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปล่ียน
ลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
• Work Ratio: เป็นการนำข้อมูลสัดส่วนปริมาณงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ใน

อดีต เพื่อมาวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคำนวณสัดส่วนปริมาณงานต้อง
มีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 
o พิจารณางานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละสายงานว่า 

▪ สอดคล้องกับหน่วยงาน/ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเมื่อพบว่า 
▪ ลักษณะความเช่ียวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของหน่วยงาน 
▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทนด้วย 

สายงานอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได้ 
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
• Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของหน่วยงาน (ท่ียึดโยงกับตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธกิจ

ขององค์กร) มายึดโยงกับจำนวนกรอบกำลังคนท่ีต้องใช้สำหรับการสร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้
ได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดีเนื่องจากข้อมูลท่ีได้รับมีข้อจำกัดสูงมาก ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นข้อมูลหลักในการพิจารณากรอบอัตรากำลังคน เช่น ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา หรือ ข้อมูล
การทำงานสำเร็จตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ในเป้าหมายประจำปี หรือ การเปล่ียนแปลงปริมาณ
งานตามตัวชี้วัดท่ีผ่านมา 
 

• ๓๖๐° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
o ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน

ในแต่ละหน่วยงานนั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หาก
กำหนดโครงสร้างท่ีมีหน่วยงานภายในองค์กรมากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมา 
ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้างาน งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารท่ัวไปใน
หน่วยงาน ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่
ละหน่วยงานนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

o มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลท่ีได้มาจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
 

• Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น  
ในองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
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๔ ผลการทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังในปัจจุบัน พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บได้ 
 

๔.๑ ผลการทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังในปัจจุบัน 

ปัจจุบันการแบ่งโครงสร้างองค์กรของ อพวช. จะแบ่งตามจำนวนพิพิธภัณฑ์เป็นหลัก โดยมีอัตรา
พนักงานท้ังส้ิน ๑๕๗ รายและลูกจ้าง ๑๓๗ ราย ซึ่งอาจจะทำให้การใช้ทรัพยากรเบ็ดเสร็จ และอาจไม่คุ้มค่า 
เนื่องจากแต่ละพิพิธภัณฑ์สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ นอกจากนั้นในภารกิจสนับสนุนเป็นการแบ่งแบบ 
Functional Structure ซึ่งอาจปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มงาน/หน่วยงานตามบทบาทและภารกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตามนโยบายของรัฐและหน่วยงานกลาง 

 

      ท้ังนี้หากมีพิพิธภัณฑ์ใหม่ ท่ีพระราม ๙  อาจต้องมีกระบวนการในการวางแผนจัดการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยอพวช. ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่ งเป็นกระทรวงใหม่ ท่ี จัดต้ังขึ้น เพื่ อการส่งเสริม สนับสนุน  และกำกับการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปล่ียนแปลงโลก 
โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญในข้อ (๓) ของกฎกระทรวงคือจัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำคัญเพื่อ
พัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคน
ระดับสูงเฉพาะทาง  และความร่วมมือในด้านการวิ จัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์  (Vision) : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตช้ันนำในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม 

พันธกิจ (Mission) : ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ (Strategy) 
ผลกระทบต่อการกำหนด
โครงสร้างองค์กรใหม่ 

๑) ขยายบริการการ
เรียนรู้สู่ทุกช่วงวัย 
และทุกพื้นท่ี  

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 
ประชาชนไทยในทุกวัย 
ในทุกพื้นท่ีสามารถเข้าถึง
การเรียนรู้ท่ีจะ สร้างแรง
บันดาลใจและความคิด
สร้างสรรค์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

๑) สานพลังความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน ชุมชน และ
ประชาคมวิทยาศาสตร์ 

ควรมีหน่วยงานในการ
ประสานภาคีเครือข่ายทุกด้าน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) พัฒนาการส่ือสารผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ควรให้ความสำคัญกับ
หน่วยงานด้านดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการ
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมของประเทศ 

เพิ่มความสำคัญกับงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
ความตระหนักในการเรียนรู้ 
และงานพิพิธภัณฑ ์

๔) เร่งขับเคล่ือนโครงการพิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ่ 

ควรให้ความสำคัญกับ 
การเช่ือมโยงกับงานต่าง ๆ ใน
พิพิธภัณฑ์ เพื่อรองรับการเกิด
พิพิธภัณฑ์ใหม่ 

๒) สร้างสรรค์องค์
ความรู้และพัฒนา 
นวัตกรรมการ
ส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์ 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ บริการ
แหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมี
คุณภาพ เช่ือถือได้ และมี
มาตรฐานระดับสากล 

๕) วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่ือสารทาง 
วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
เช่ือมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ 
เตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง
รองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

ควรเพิ่มหน่วยงานท่ีรองรับ
การสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

 

๖) ส่งเสริมและพัฒนานักส่ือสารทาง 
วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อรองรับ 

เน้นการพัฒนานักส่ือสาร ผ่าน
การพัฒนาหน่วยงานด้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ (Strategy) 
ผลกระทบต่อการกำหนด
โครงสร้างองค์กรใหม่ 

ความต้องการของประเทศ Academy ของการพฒันา 

๓) เสริมสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ  

เป้าประสงค์ท่ี ๓ บริหาร
องค์กรและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทใน 
การพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลก
อาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 

พัฒนางานด้านความร่วมมือ
กับเอกชน หรืออย่างน้อยงาน 
Fundraiser หรืองาน PPP  

๘) จัดทำแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับ 
การทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช. ให้
ชัดเจน 

เพิ่มเนื้อหางานการตลาด และ
การส่ือสารมวลชน 

 

๙) พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์
เชิงพื้นท่ี 

เพิ่มเนื้อหางานพัฒนาธรุกิจ 
แต่ต้องประสานกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ในองค์กร 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ  

เป้าประสงค์ท่ี ๓ บริหาร
องค์กรและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐) ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไก 
การบริหารงานและการกำกับท่ีดีภายใน
องค์กร 

เพิ่มเนื้อหางานการกำกับดูแล
ท่ีดีในองค์กร รวมถึงการ
บริหารความเส่ียงองค์กร 

 

๑๑) แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจำเป็นจาก
หน่วยงานภายนอก 

เช่นเดียวกับข้อ ๗ 

 

นอกจากนั้นอาจพิจารณาถึงบทบาทในฐานะของการเป็นองค์กรท่ีสร้างให้เยาวชนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เกิดการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบต่าง ๆ นั้นก็จะพบว่า อพวช. จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
จำนวนมาก เช่น การขยายรูปแบบของการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าและสร้างส่ือต่าง  ๆ ใน
พิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ เป็นต้น  
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หากพิจารณาจากปัญหาท่ีผ่านมาของ อพวช. ก็จะเกิดข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
หน้าท่ีรับผิดชอบซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้ 
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 จากภารกิจท่ีเพิ่มมากขึ้นจากยุทธศาสตร์และภารกิจของ อพวช. จึงควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและอัตรากำลังท่ีเหมาะสม โดยจะต้องสอดรับกับกระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กร (Core Value) ดังนี้ 
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๔.๒  ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

นอกจากนั้นจากผลการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนกรรมการของ อพวช. ทำ
ให้ได้ข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรดังนี้ 

  

สรุปความคิดเห็น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
• พิพิธภัณฑ์ควรเป็น Complex สำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและ

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
• กำหนดสำนักบริการลูกค้าและ 

สร้างประสบการณ์ ท่ีดูแลลูกค้าและชุมชน
สัมพันธ์ 

• ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการชม และเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เช่น 
บทความ Museum Experiences ของ John Fox ฯลฯ เพื่อให้
ความรู้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าไปดำเนินการสร้างความรู้
หรือความประทับใจแก่ผู้เย่ียมชมได้อย่างเหมาะสม อันจะสร้างให้
เกิด Returned Rate สูงขึ้น (ท้ังนี้  ในระยะยาวอาจมีการวิ จัย
พฤติกรรมของผู้เย่ียมชนในประเทศไทยด้วย) 

• เพิ่มในงานสำนักบริการลูกค้าและสร้าง
ประสบการณ์ รวมถึงอาจร่วมกับสำนัก
การตลาดและส่ือสารองค์กรในการนำผลวิจัย
ตลาดมาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ 

• พิพิธภัณฑ์ท่ีดีมีจุดเด่นท่ีการนำเสนอ ดังนี้คนในพิพิธภัณฑ์ต้องมี
ความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยเข้าใจในส่ิงท่ีจะนำเสนอ 
โดยออกแบบการนำเสนอท่ีปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ โดย
อาจแบ่งเป็น ๒ แบบ 
1) เสนอภูมิปัญญาของมนุษย์ ผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ

วัฒนธรรมให้น่าเรียนรู ้
2) เสนอส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างมาให้น่าสนใจ 

• เน้นการพัฒนาบุคลากรในพิพิธภัณฑ์ให้
สามารถเล่าเรื่องหรือนำเสนอในรูปแบบใหม่ 
ๆ ตามวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง
สร้างคนให้เป็นส่วนหนึ่งของ Exhibit 

• เน้นการเรียนรู้แบบ STEM  
มากขึ้น 

• พิพิธภัณฑ์ท่ีดีควรเล่าเรื่องท่ีเช่ือมโยง “อดีต” “ปัจจุบัน” และ 
“อนาคต” อันจะทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์
กิจกรรมของครอบครัว 

• พิพิธภัณฑ์ควรสร้างให้เกิด Synergy ของงานด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในด้าน Collection, Exhibition, Research and 
Education นอกจากนั้นไม่ควรแยกตามพิพิธภัณฑ์ มิเช่นนั้นอาจมี
การใช้อัตรากำลังไม่คุ้มค่า และเกิดการทำงานเป็นพิพิธภัณฑ์ของ
ตนเองเท่านั้น 

• เห็นด้วย และปัจจุบันเน้นการแบ่งแบบไม่ 
ตามจำนวนพิพิธภัณฑ์ และสร้างแนวทางใน
การทำงานแบบ Matrix มาขึ้น 

• นอกจากงานพิพิธภัณฑ์แล้ว งานสำคัญอีกส่วนหนึง่คือ  
การสร้างความตะหนักให้เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ โดย
จำเป็นต้องมีการสร้างตัวชี้วัดความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เพิ่มขึ้น 

• กำหนดให้สำนักพัฒนาความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ี Focus มาก
ขึ้น โดยนำงานอื่น ๆ ออกจากหน่วยงานนีไ้ป 
ท้ังนี้ในอนาคตอาจต้องสร้างตัวชี้วัดซึ่งวัด 
Outcome ของความตระหนักทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 
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สรุปความคิดเห็น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
• อาจเพิ่มจำนวนการให้ความรู้แก่องค์กรอื่น ๆ ท่ีทำงานด้าน

พิพิธภัณฑ์หรือหอจดหมายเหตุ (Achieve) 
• กำหนดกองบริการวิชาการ (NSM 

Academy) เพื่อให้บริการดังกล่าว 
• ควรเพิ่มงานท่ีสร้างความตระหนักในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ

วิทยาศาสตร์ website, e-book หรือ ผ่านช่องทาง Social 
Media ต่าง ๆ โดยอาจใช้ประเด็นทางสังคม มากระตุ้นและสร้าง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

• เพิ่มกิจกรรมและหน้าท่ีรับผิดชอบในงานของ
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
โดยอาจยกระดับให้ชัดเจนขึ้นเป็นศูนย์พัฒนา
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

• งานพิพิพธิภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บสะสม (Collection) และ
นำเสนอ (Display) แต่ควรเน้นการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย
ผ่านการวิจัย (Research) 

• ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและวิชาการ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงงานทดลองใน
ห้องปฏิบัติการใหม่ เพื่อสร้างผลงานใหม่ ๆ 
ให้สร้างความน่าสนใจในพิพิธภัณฑ์ 

• ควรเร่งแก้ไขปัญหาด้าน Logistic เพื่อให้ผู้เย่ียมชมสามารถไปได้
ง่ายข้ึน 

• เพิ่มหน้าท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานกอง
จัดระบบบริการผู้เข้าชม เพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการเดินทางนอก อพวช. และ
เน้นการเช่ือมต่อระหว่างพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง
ให้เป็น Learning Journey มากขึ้น 

• อพวช. มีจุดแข็งในกลุ่มเด็กเล็กอยู่แล้ว ก็ให้ดำเนินการต่อไป แต่
เสนอให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น เด็กมหาวิทยาลัย หรือ 
ประชาชนท่ัวไป นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ มากขึ้น 

• ต้องมีการบูรณาการร่วมกันในทุก ๆ 
หน่วยงาน เพื่อกำหนดเนื้อหา หรือ
นิทรรศการหรือกิจกรรมใหม่ ๆ สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกัน 

• ควรขยายเครือข่ายในการดำเนินงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ หรือ 
การประกวดไปในระดับประเทศ ท้ังนี้บางส่วนอาจต้องคิดนอก
กรอบ เปล่ียนกระบวนการทำงานใหม่ เช่น แทนท่ีจะจัดท่ี Impact 
Arena (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง) ไปจัดในต่างจังหวัด เช่น ขอนแก่น แล้ว
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีในดำเนินการ ซึ่งจะเพิ่มความเข้าถึง
และครอบคลุมมากขึ้น  

• เห็นด้วย และจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน 
รวมถึงเพิ่มความครอบคลุมความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ในพื้นท่ีนอก กทม. ด้วย 

• เนื้อหาในการนำเสนอ อาจเพิ่มเป็นการใช้ “กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์” ในการทำงานในชีวิตประจำวัน ท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชน อาชีพ หรือสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยอาจนำเสนอ
กรณีศึกษา เช่น เกษตรสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรใหม่ ๆ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ มากขึ้น  

• เห็นด้วย และจะเป็นการสร้างคุณค่าของ
ความรู้ในพิพิธภัณฑ์กับชีวิตประจำวันอีกด้วย 
ท้ังนี้ขึ้นกับการนำเสนอและหยิบใช้ส่ิงท่ีมีอยู่
ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบัน โดยกำหนดหน่วยงาน
วิชาการท่ีต้องทำหน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานใน 
อพวช. ในการคิดค้นเนื้อหาใหม่ ๆ 

• ควรขยายมหกรรมท้ังในเชิงกิจกรรม พื้นท่ี และเนื้อหาท่ีส่งเสริม
การใช้วิทยาศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมแก่ชุมชน 

• เห็นด้วย และจะช่วยสร้างกลุ่มผู้รับบริการ
ใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้น 
ท้ังนี้ อพวช. อาจทำงานผ่านภาคีเครือข่าย 
อื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเดียวกันได้ 
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สรุปความคิดเห็น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
• การนำเสนอหัวข้อเรื่องให้น่าสนใจเป็นส่ิงสำคัญมากกว่าการบอก

เนื้อหาวิทยาศาสตร์แบบตรง ๆ อาจต้องการ Curator ท่ีมี
ความสามารถในการเล่าเรื่องมากขึ้น 

• เห็นด้วย และแยก Function ของงานให้ชัด
ใน อพวช. 

• ภารกิจเพิ่มขึ้น ก็สามารถเพิ่มอัตรากำลังคนได้ แต่ไม่อยากเห็น 
ว่าการเพิ่มคนอย่างเดียวเป็นคำตอบ ควรมีการพิจารณาแนวทาง
อื่น ๆ เช่น นำเทคโนโลยีมาใช้แทน หรือ มีแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อลดการใช้กำลังคน ฯลฯ 

• เห็นด้วย โดยมีการปรับปรุงกระบวนการใน
การทำงานแบบ Matrix มากขึ้น 

• ควรเน้นการใช้ความรู้หรือการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์อย่าง
แท้จริง เช่น การนำเสนอ Future Jobs ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
Past Jobs ท่ีจะหมดความสำคัญลง หรือ การนำวิทยาการใหม่ ๆ 
มานำเสนอ (การใช้ Drone ในการสำรวจ) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเด็กไทยในการศึกษาหรือเรียนรู้ต่อในอนาคต 

• เห็นด้วย โดยอาจกำหนดเป็น KPIs ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างเนื้อหา/
นิทรรศการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองด้านการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

• ควรขยายวงกว้างของการแข่งขัน (มากกว่าการพบัจรวด ฯลฯ) แต่
ไปในทางด้านการประกวดนวัตกรรม หรือ Robot ใน
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ภายใต้ Concept “Not Made in 
Thailand but Innovate in Thailand”  

• เห็นด้วย และกองพัฒนากิจกรรมกับรว่มกับ
สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  ในการคิด
ขอบเขตของกิจกรรมและหัวข้อในการ
ประกวด พร้อมกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสม 

• ควรนำเกณฑ์การจัดลำดับ Museum มาพิจารณาปรับใช้ใน 
อพวช. เพื่อเข้าสู่การเปรียบเทียบอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของ
บุคลากรในระดับสากล 

• เห็นด้วย  

• หากภารกิจเพิ่มข้ึน ก็เห็นด้วยให้มีอัตรากำลังเพิ่มขึ้น แต่ต้องมี
แนวทางในการบริหารจัดการเชิง Human Resource เช่น งาน
ไหนควรเป็นพนักงานจะเกิด Effective กว่า งานไหนควรเป็นงาน 
Outsource เช่น งานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

• เห็นด้วย และกำหนดให้มีกองทรัพยากร
บุคคลดำเนินการดังกล่าว 

• ควรพิจารณาปรับปรุงระบบ Transportation & Logistic เพราะ
สถานท่ีปัจจุบันของ อพวช. ไปได้ยาก และไม่สะดวกกับผู้ท่ี
ต้องการไปเยี่ยมชม เช่น อาจพิจารณาความเป็นไปได้ของ Shutter 
Bus หรือ รถไฟฟ้าในจังหวัดปทุมธานี ฯลฯ 

• เห็นด้วย และกำหนดให้กองจัดระบบบริการผู้
เข้าชมดำเนินการดังกล่าว 
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๔.๓  ผลการเปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรกับองค์กรด้านพิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 

 จากผลการเปรียบเทียบกับองค์กรด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
(รายละเอียดโปรดดูเอกสารแนบภาคผนวกท่ี ๑ เอกสารประกอบการนำเสนอ (ร่าง) โครงสร้างองค์กรและ
อัตรากำลัง) 

ชื่อหน่วยงาน 

วิธีการแบ่งหน่วยงานหลัก วิธีการแบ่งหน่วยงานสนับสนนุ 

ลักษณะเด่นอื่น ๆ 
แยกตาม

พิพิธภัณฑ์ 
แยกตาม 

Function 
แยกตาม 

Function 

เน้นความสำคัญ
ของการแบ่งงาน
ตามหมวดการ

บริหารจัดการที่ดี 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

 
X  

(งานวิจัย
ประเภทต่าง ๆ) 

X X  
(HR, IT, แผน, 
การเงิน ฯลฯ 

มีการกำหนดสำนัก
ผู้ว่าการ แยกออกจาก
งานบริหารอื่น ๆ 

The Exploratorium ใน 
San Francisco 

 
X X X 

(HR, IT, แผน, 
การเงิน ฯลฯ 

มีหน่วยงานด้าน
ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และงาน
ในการสร้าง
ประสบการณ์ใน
พิพิธภัณฑ์ (Museum 
Experience) 

The National Air and 
Space Museum ใน 
Washington D.C. 

X 
หนึ่งใน ๑๘ 
พิพิธภัณฑ์ 

X  
(งานนิทรรศการ 

งานจัดการ
พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ) 

X 
 

มีหน่วยงานด้าน
ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ 

The Deutsches 
Museum ในเยอรมัน 

 
X X 

 
ให้ความสำคัญกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงานวิจัย/เก็บ
บันทึก 
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ชื่อหน่วยงาน 

วิธีการแบ่งหน่วยงานหลัก วิธีการแบ่งหน่วยงานสนับสนนุ 

ลักษณะเด่นอื่น ๆ 
แยกตาม

พิพิธภัณฑ์ 
แยกตาม 

Function 
แยกตาม 

Function 

เน้นความสำคัญ
ของการแบ่งงาน
ตามหมวดการ

บริหารจัดการที่ดี 

Ontario Science Centre 
ใน Toronto 

 
X  

(แบ่งตาม
กลุ่มเป้าหมาย) 

X X 

(HR,, แผน, การเงิน 
ฯลฯ) 

เน้นความสำคัญของ
การดูแลลูกค้า และ
การบริหารภาคี
เครือข่าย 

Heureka ใน Finland 
 

X 
(มีหน่วยงานใน
ต่างประเทศ) 

X 
 

มีหน่วยงานท่ีสร้างแรง
บันดาลใจ  
(Inspiration) 

The Natural History 
Museum ใน London 

 
X X 

 
มีภาระงานใน
ยุทธศาสตร์จำนวน
มากท่ีต้องขับเคล่ือน
ในแต่ละหน่วยงาน 

Miraikan ใน Japan 
 

X X 
 

เน้นการสร้าง 
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน 
อื่น ๆ 

China Science and 
Technology ใน China 

 X X  จัดกิจกรรม science 
popularization 
activities โปรแกรม
การฝึกอบรม หรือ 
การปฏิบัติกิจการใน
ห้องทดลอง เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจด้าน
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ชื่อหน่วยงาน 

วิธีการแบ่งหน่วยงานหลัก วิธีการแบ่งหน่วยงานสนับสนนุ 

ลักษณะเด่นอื่น ๆ 
แยกตาม

พิพิธภัณฑ์ 
แยกตาม 

Function 
แยกตาม 

Function 

เน้นความสำคัญ
ของการแบ่งงาน
ตามหมวดการ

บริหารจัดการที่ดี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและนำไปสู่
การปรับปรุงการให้
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์แก่ผู้มา
เยือน 

Universcience ใน 
France 

 X X  บริหารหลาย
พิพิธภัณฑ์โดยเน้น
บริหารตาม 
Functions 

 

 โดยผลการเปรียบเทียบจะพบว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ท่ีเป็น Best Practice จะมีการบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์กรแบบ Function ไม่ได้แบ่งตามจำนวนพิพิธภัณฑ์ เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกัน อัน
จะเป็นมาตรฐานในการทำงานในภาพรวมขององค์กร 
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๕ โครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากำลังเสนอใหม่ 

 ๕.๑ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กรขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 จากผลการเก็บข้อมูลท้ังหมด จึงมีข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงดังต่อไปนี้ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลง ผลต่อการปรับโครงสร้างองค์กร 

มีการใช้ทรัพยากร
ไม่คุ้มค่า/ไม่ 
บูรณาการ 
โดยเฉพาะถ้ามี
จำนวนพิพิธภัณฑ์
เพิ่มมากขึ้น 

• เปล่ียนการแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็นรูปแบบ Function ท่ี
เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบบ Matrix โดยรวมงานท่ีแบ่ง
ตามจำนวนพิพิธภัณฑ์เดิมจำนวน ๔ พิพิธภัณฑ์ออกเป็น ๒ 
ส่วนคือ ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กับ ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแต่ละด้านให้ทำ Core Processes ให้
ครบถ้วนคือ 
• งานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ (Research and 

Content Development) 
• งานรวบรวม สงวน อนุรักษ์ และสะสมคอลเล็กชัน 

รวมถึงงานจัดเก็บ/บันทึก (Collection Management) 
• สร้างเนื้อหาสำหรับการจัดนิทรรศการ/โปรแกรมต่าง ๆ 

 

ปรับจาก ๓ สำนักเป็น ๒ สำนัก คือ 
จากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำนัก
วิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ
สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา ซึ่งมีลักษณะในการแบ่งส่วน
งานท่ีเน้นงานเชิงวิชาการ (รวม
งานวิจัยและ Collection เข้าด้วยกัน) 
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการสร้างเนื้อหา
ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาเฉพาะทางท่ี 
อพวช. มีความชำนาญ รวมถึงต้องการ
จะส่ือสารและสร้างความตระหนักแก่
ผู้รับบริการ 
 

งานบริการท่ีมี
ลักษณะประจำวัน
กระจายอยู่ทุก
หน่วยงานทำให้แต่
ละหน่วยงานไม่มี
เวลาทำงานภารกิจ
หลักเนื่องจาก
ภาระงานบริการมี
จำนวนมาก 

• ดึงงานบริหารและดูแลพื้นท่ีพิพิธภัณฑ์ และงานบริหาร
อาสาสมัคร มารวมกับงานสร้างประสบการณ์และบริการ
ลูกค้า รวมถึงงานติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรม/โปรแกรมต่าง ๆ ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย 
 

เสนอให้ต้ังสำนักบริการผู้เข้าชม 
(Visitor Service and Experiences) 
เพื่อดูแลบริหารพื้นท่ี สร้าง
ประสบการณ์ และอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ รวมถึงอาจรวม
งานจัดระบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผู้มา
เย่ียมชมด้วย ท้ังนี้ในระยะยาวหากมี
การให้เช่าพื้นท่ีร่วมกับเอกชน (ทำงาน
ร่วมกับสำนักการตลาดฯ) 
 

งานยังอาจไม่
กระจายลงพื้นท่ี
เท่าท่ีควร 

• ให้ความสำคัญกับการกระจายความรู้อย่างเท่าเทียม โดยให้
ความสำคัญกับการมีคาราวานหรือการจัดจัตุรัสวิทยาศาสตร์
ในภูมิภาค  
 

เสนอให้ต้ังสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
ท่ีดูแลงานคาราวาน งานจัตุรัส
วิทยาศาสตร์ และงานจัดประกวด
กิจกรรมทางวิทย์ 
 

อพวช. เป็น
หน่วยงานหลักด้าน
การส่ือสารและ

• ปรับปรุงงานให้มีความชัดเจนในระดับชาติ โดยให้
ความสำคัญกับการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ การให้บริการ
วิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในช่องทาง

ปรับปรุงให้มีหน่วยงานศูนย์พัฒนา
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานของ
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ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลง ผลต่อการปรับโครงสร้างองค์กร 
สร้างความ
ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ แต่ยัง
ไม่เป็นภาพลักษณ์
ท่ีชัดเจน 

และเนื้อหารูปแบบต่าง ๆ ผ่านการปรับปรุงสำนักพัฒนา
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เดิม โดยเพิ่มงานพัฒนา
บุคคลภายนอก และปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ
วิชาการ เช่น เด็กและเยาวชน นักศึกษา ผู้สูงวัย พนักงานวัย
ทำงาน ประชาชนท่ัวไป ฯลฯ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ  

สำนักพัฒนาความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์เดิม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
โดยเพิ่ม ๒ กองคือกองส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและกองวิจัย
และบริการวิชาการ (NSM 
Academy) ท่ีเน้นการพัฒนา
บุคคลภายนอก (ในระยะยาวอาจเป็น 
SBU ท่ีหารายได้เล้ียง อพวช.)  

งานสนับสนุน
กระจัดกระจาย 
และไม่บูรณาการ
งานกันอย่างเป็น
ระบบ 

• ดึงงานสนับสนุนในการก่อสร้าง ออกแบบ และบำรุงรักษา 
รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
รวมกัน เพื่อกำหนดเป็นสำนักใหม่ด้านงานช่าง รวมถึงเพิ่ม
งานใหม่คืองานสร้างของเล่นวิทยาศาสตร์ตามแนวทางท่ีศูนย์
พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติกำหนด 

กำหนดสำนักวิศวกรรมและ 
การผลิตสื่อ ท่ีรวมงานออกแบบ งาน
การผลิตส่ือและงานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสร้างสรรค์นิทรรศการ ส่ือ เวที
กิจกรรม ฯลฯ) ท้ังหมดไว้ด้วยกัน 

อพวช. ต้องบริหาร
จัดการโดยเน้นการ
สร้างรายได้ท่ีลด
การพึ่งพงิ
งบประมาณลง 

• ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจ เช่น การให้เช่าพื้นท่ี หรือ 
การร่วมลงทุนกับเอกชน การขายงานวิจัยหรือบริการวิชาการ 
รวมถึงการระดมทุนจากสมาชิก หรือกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ท้ังนี้
อาจต้องเน้นการส่ือสารองค์กร การสร้างอัตลักษณ์ และการ
บริหารส่ือมวลชน 

ปรับปรุงบทบาทของสำนักพัฒนา
ธุรกิจการตลาด ให้เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาธรุกิจ การหารรายได้
และการส่ือสารท่ีครบวงจร (ท้ังนี้มี
ข้อเสนอให้นำงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครือข่ายร่วมด้วย) 

ยังไม่มีเจ้าภาพ
รับผิดชอบงานตาม
แนวทางการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี
ของ อพวช. ใหม่
คือ Enable ท้ัง  
๘ ด้านท่ีทาง สคร. 
กำหนดขึ้น 

• เพิ่มงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปรับปรุงบทบาทของสำนักยุทธศาสตร์
และแผน โดยเพิ่มกองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้ได้
งานตาม Enables และ SEPA 

• เพิ่มงานบริหารภาคีเครือข่าย และงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเน้น
การเช่ือมโยงกับหน่วยงานรัฐ และมูลนิธิต่าง ๆ ท้ังในและ
ต่างประเทศ อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือท่ีจะพัฒนาใน
การเผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กำหนดสำนักผู้อำนวยการ เหมือนใน
รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เพื่อดูแลงานกำกับ
ดูแลท่ีดี งานตามโครงการพิเศษของ
รัฐบาล/กระทรวง งานการสร้างภาคี
เครือข่ายท่ีจะสนับสนุนงานของ 
อพวช. และงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น 
กฎหมาย การประชุม การสนับสนุน
คณะกรรมการ อพวช. รวมถึงงานการ
กำกับดูแลกิจการอีกด้วย 

• เพิ่มงานสนับสนุนคณะกรรมการ งานประชุม งานกฎหมาย 
และงานการกำกับดูแลท่ีดี (Good Governance)   
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ข้อเสนอโครงสร้างองค์กรใหม่ของ อพวช. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรองรับภาระงานใหม่ในอนาคต 
 
จากข้อเสนอการเปล่ียนแปลงท้ังหมดจึงสามารถนำไปปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ของ อพวช. ตาม

ร่างโครงสร้างองค์กรใหม่ของ อพวช. ซึ่งได้มีการสัมมนาร่วมกับคณะท่ีปรึกษา ผู้บริหาร และตัวแทนของแต่ละ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี ้
 

อย่างไรก็ดีจากการหารือร่วมกับผู้บริหารของ อพวช. จึงได้อีกทางเลือกหนึ่ง คือเสนอให้ย้ายกอง
ส่ือสารองค์กรไปสังกัดสำนักผู้อำนวยการ เพื่อให้การส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
และให้กองความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ไปสังกัดสำนักการตลาดฯ จึงทำให้ได้ข้อเสนอทางเลือกโครงสร้าง
องค์กรใหม่ดังนี ้
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๖. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

 ๖.๑ ขอบเขต 

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ๑๒ หน่วยงาน คือ 

๑) สำนักตรวจสอบภายใน 
๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช. 
๓) สำนักผู้อำนวยการ 
๔) สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
๕) สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
๖) สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
๗) ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๘) สำนักบริการผู้เข้าชม 
๙) สำนักบริการกลาง 
๑๐)  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๑)  สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 
๑๒)  สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย 

๖.๒ แนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
๑) การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๒) การวิเคราะห์กำลังคน 

- การวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน 
- การวิเคราะห์อุปทานกำลังคน 
- การวิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน 

๓) การปรับใช้แผนกำลังคน 
๔) การติดตามและประเมินผล 

 

๗. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอัตรากำลัง 

 ๗.๑ โครงสร้างหน่วยงานภายใน 

  โครงสร้างหน่วยงานภายในขององค์การพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นไปตามประกาศ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานองค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยกำหนด
โครงสร้างหน่วยงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติใหม่ ดังนี้  
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  ๑. สำนักตรวจสอบภายใน  
  ๒.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช. 
  ๓. สำนักผู้อำนวยการ 

๔. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
๕. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

  ๖. สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
  ๗. ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  ๘. สำนักบริการผู้เข้าชม 
  ๙. สำนักบริการกลาง 
  ๑๐. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ๑๑. สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 
  ๑๒. สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย 
 
 
 ๗.๒ อัตรากำลังของแต่ละส่วนราชการภายใน อพวช. โครงสร้างเก่า 
 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กรอบอัตรากำลังข้าราชการแยกตามสำนัก/พิพิธภัณฑ์ 

ลำดับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กรอบอัตรากำลัง 

อัตรา กอง 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๙๕ ๓๖ 

๑ รองผู้อำนวยการ อพวช. ๓ - 
๒ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ๔ - 
๓ สำนักบริหาร ๓๙ ๕ 
๔ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ๒๐ ๓ 
๕ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด ๑๕ ๓ 
๖ สำนักยุทธศาสตร์และแผน ๑๒ ๒ 
๗ สำนักโครงการพิเศษ ๑๒ ๓ 
๘ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑๔ ๓ 
๙ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๑๖ ๓ 

๑๐ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๔ ๓ 
๑๑ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๔๕ - 
๑๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช. ๑ - 
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๗.๓ อัตรากำลังของแต่ละส่วนราชการภายใน อพวช. โครงสร้างใหม่ 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีสำรวจภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการกรอกแบบฟอร์มปริมาณ
งานของแต่ละหน่วยงาน ซึง่ท่ีปรึกษาจาก สปร. ได้ร่วมกับกองบุคลากรในการส่งแบบสอบถามไปยังทุก
หน่วยงานเพื่อสอบถามปริมาณงานตามแบบฟอร์ม เพื่อประกอบการคำนวณอัตรากำลัง รวมรวมปริมาณงาน 
และวิเคราะห์ผ่านเงื่อนไขสำคัญในการจัดทำข้อเสนอกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กรอบอัตรากำลังข้าราชการแยกตามสำนัก/ศูนย์ 

ลำดับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กรอบอัตรากำลัง 

อัตรา 
(วิเคราะห์ภาระงาน) 

กอง 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๓๓๐ ๓๖ 
๑ รองผู้อำนวยการ อพวช. ๔  
๒ สำนักตรวจสอบภายใน ๘ ๒ 
๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช. ๓ - 
๔ สำนักผู้อำนวยการ ๓๕ ๔ 
๕ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๓๘ ๔ 
๖ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๓๗ ๔ 
๗ สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ๓๔ ๓ 
๘ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๔๙ ๓ 
๙ สำนักบริการผู้เข้าชม ๑๗ ๓ 

๑๐ สำนักบริการกลาง ๓๓ ๔ 
๑๑ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ๑๗ ๓ 
๑๒ สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ ๓๒ ๓ 
๑๓ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย ๒๓ ๓ 

 

  

 

 

 

 

 



   

การวางแผนอัตรากำลัง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ๒๘ 

 

๘. ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 ๘.๑ อำนาจหน้าที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

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

๑) ดำเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง ว และ ท เพื่อให้ความรู้ 
และความบันเทิงแก่ประชาชน 

๒) ดำเนินการรวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน 
ส่ิงประดิษฐ์ทาง ว และ ท เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๓) ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทาง ว และ ท แก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

๔) จัดนิทรรศการทาง ว และ ท รวมทั้งกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับ ว และ ท 

๕) เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และให้บริการท่ีเกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 

๖) ร่วมมือกับองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

๗) ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ท้ังนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติใหม่ เป็นไปตามประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง 
การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผล
ใช้บงัคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีภารกิจและอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

 ๑. สำนักตรวจสอบภายใน  

    มีภารกิจรับผิดชอบในการสร้างความเช่ือมั่น (Assurance service) และการให้คำปรึกษา
(Consulting service) แก่ผู้บริหารและหน่วยงานอย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง การกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enabler) เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมายหรือ



   

การวางแผนอัตรากำลัง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ๒๙ 

 

วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ด้วยการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลางหรือมาตรฐานสากล และงานตรวจสอบอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ การประสานงานกับสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ 
การพัฒนาและรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานในระดับท่ีได้รับการยอมรับในแวดวง
วิชาชีพ รวมถึงพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีขององค์กร การจัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ท้ังภายในและภายนอก การทบทวนและปรับปรุงกฏบัตร รวมถึงงานสนับสนุนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น ๒ กอง ดังนี้ 

 ๑.๑  กองตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน 
 ๑.๒  กองตรวจสอบด้านปฏิบัติการและดิจิทัล 
 
 ๒.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช. 

    มีภารกิจเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

องค์กร รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้อำนวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในองค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำ
แผนปฏิบัติการและขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา คุ้มครองจริยธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  
ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเสนอต่อ
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย   

 ๓. สำนักผู้อำนวยการ 

 มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการกำกับดูแลงานโครงการพิเศษ การส่ือสารองค์กรท้ังภายในและภายนอก ให้
สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร การจัดทำนโยบาย แผนแม่บทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการนำองค์กร ดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การดำเนินการเกี่ยวกับด้านกฏหมาย รวมทั้ง สนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งเป็น ๔ กอง ดังนี้ 



   

การวางแผนอัตรากำลัง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ๓๐ 

 

 ๓.๑ กองโครงการพิเศษ 
 ๓.๒ กองส่ือสารองค์กร 
 ๓.๓ กองคณะกรรมการและการกำกับดูแลท่ีดี 
 ๓.๔ กองกฎหมาย 
 

๔. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้า ศึกษา วิจัยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาองค์ความรู้และส่ือสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการ
จัดหา รวบรวม บำรุงรักษาวัสดุตัวอย่าง และจัดทำทะเบียนวัสดุอุเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนานิทรรศการ ส่ือและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น ๔ 
กองดังนี ้

 ๔.๑ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ 
 ๔.๒ กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ๔.๓ กองวิชาการประวัติวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย 
 ๔.๔ ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
  

๕. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

 มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้า ศึกษา วิจัยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาองค์ความรู้และส่ือสารด้านธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมถึงการดำเนินการจัดหา รวบรวม บำรุงรักษาวัสดุตัวอย่าง และจัดทำทะเบียนวัสดุอุเทศ และงาน
อนุกรมวิธานด้านธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการงานสัตว์สตัฟฟ์ รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนานิทรรศการ ส่ือและกิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา  โดยแบ่งเป็น ๔ กอง ดังนี้ 

๕.๑ กองวิชาการพฤกษศาสตร์ 
 ๕.๒ กองวิชาการสัตววิทยา 
 ๕.๓ กองนิเวศวิทยา 
 ๕.๔ ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์ 
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 ๖. สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
 
 มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และขยายบริการกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ให้ครอบคลุมท่ัวทุก
ภูมิภาค (Outreach) และนอกพื้นท่ีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดและทุกพื้นท่ี 
ประกอบด้วยงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ และการประกวดแข่งขันและสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น ๓ กอง ดังนี ้

  ๖.๑ กองคาราวานวิทยาศาสตร์ 
  ๖.๒ กองจัตุรัสวิทยาศาสตร์ 
  ๖.๓ กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต 
 
 ๗. ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

  มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่ือสารวิทยาศาสตร์ พัฒนา
หลักสูตร และดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ให้เกิดการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่
สังคมไทย โดยร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงพัฒนารูปแบบกิจกรรมและ
ส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในรูปแบบส่ิงพิมพ์ ส่ือดิจิทัล ของเล่นวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการส่ือสารวิทยาศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่ือสารวิทยาศาสตร์ การจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการพิพิธภัณฑ์ การพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าจากองค์ความรู้ และความเช่ียวชาญ
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรในด้านการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก โดยแบ่งเป็น ๓ กอง 
ดังนี ้

  ๗.๑ กองวิจัยและบริการวิชาการ 
  ๗.๒ กองส่ือสารวิทยาศาสตร์ 
  ๗.๓ กองส่งเสริมการเรียนรู้  
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 ๘. สำนักบริการผู้เข้าชม 

  มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาและบริหารระบบการบริการผู้เข้าชม เพื่อ
อำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ เช่น หอพัก รถรับ-ส่ง การจราจร 
ร้านอาหาร และพื้นท่ีการให้บริการ ฯลฯ รวมทั้งการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ และการ
บริหารจัดการอาสาสมัครในส่วนการบริการของพิพิธภัณฑ์และสำนักต่าง ๆ รวมถึง สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น ๓ กอง ดังนี้ 

  ๘.๑ กองจัดการระบบบริการผู้เข้าชม 
  ๘.๒ กองอาสาสมัคร 
  ๘.๓ กองบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
 
 ๙. สำนักบริการกลาง 

  มีภารกิจรับผิดชอบสนับสนุนภารกิจภายในองค์กร ด้านการบริหารงานสารบรรณ 
ควบคุมดูแลการจัดส่งหนังสือเข้า-ออกให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ด้านทรัพยากรบุคคลท้ังการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  การจัดช้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น ๔ กอง 
ดังนี ้

  ๙.๑ กองกลาง 
  ๙.๒ กองทรัพยากรบุคคล 
  ๙.๓ กองการเงินและบัญช ี
  ๙.๔ กองการพัสดุ 
 
 ๑๐. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  มีภารกิจรับผิดชอบการจัดทำนโยบายและแผน การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ แผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงาน         การ
ดำเนินการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น ๓ กอง ดังนี้ 

  ๑๐.๑ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียงองค์กร  
  ๑๐.๒ กองแผนและงบประมาณ 
  ๑๐.๓ กองติดตามและประเมินผล 
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 ๑๑. สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 

  มีภารกิจรับผิดชอบสนับสนุนการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้านการออกแบบ และผลิตส่ือ นิทรรศการ และอุปกรณ์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
รวมทั้งการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดการห้องสตูดิโอ การดูแลและ
ซ่อมบำรุงนิทรรศการ อาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค ส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ ในองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย โดย
แบ่งเป็น ๓ กอง ดังนี้ 

  ๑๑.๑ กองออกแบบและผลิต 
  ๑๑.๒ กองเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๑๑.๓ กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
 
 ๑๒. สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย 

  มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการวางแผน วิจัย และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อกำหนด
นโยบายด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ และการระดมทุน ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือ
และเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งเป็น ๓ กอง ดังนี้ 

  ๑๒.๑ กองสารสนเทศการตลาด 
  ๑๒.๒ กองพัฒนาธุรกิจ 
  ๑๒.๓ กองความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ 
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๙. การวิเคราะห์กำลังคน 

 ๙.๑ การวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis) 

 ๙.๑.๑ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดแผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังนี ้

 วิสัยทัศน์ 

  “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตช้ันนำในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 

พันธกิจ (Mission) 

  “ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้กำหนดค่านิยมองค์กรท่ีจะใช้เป็นบรรทัดฐาน
สำหรับพนักงานได้นำไปเป็นหลักการปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้ 

ค่านิยมหลัก 
 

สมรรถนะท่ีต้องการ 
 

Nature and Science Appreciation 
รักวิทยาศาสตร์และใส่ใจธรรมชาติ 

 

๑.มีจิตสำนึกรับผิดชอบ 
๒.ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
๓.คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์และสร้างองค์
ความรู้ 

Service Mind 
มีใจบริการ 

 ๑.มีใจบริการเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง 
๒.เจรจาเก่ง และมีไหวพริบท่ีเป็นเลิศ 

Manage Professionally 
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 

 
๑.มีหลักธรรมาภิบาล 
๒.มีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีไว้วางใจและเกิดความ
เช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goals) 
๑. ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพื้นท่ีสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจและ  
    ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

  ๒.  บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ และมีมาตรฐาน 
                        ระดับสากล  
  ๓. บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นท่ี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายการบริการการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่  
        กลยุทธ์ 
        ๑. สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์ 
        ๒. พัฒนาระบบส่ือสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้าง digital content ท่ีตอบรับความต้องการ 

 ของสังคม 
        ๓. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคล่ือน 

 อุตสาหกรรมของประเทศ 
        ๔. เร่งขับเคล่ือนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ 
  การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
        กลยุทธ์ 
        ๑. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 เช่ือมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงรองรับกับ   
 กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

        ๒. ส่งเสริมและพัฒนานักส่ือสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ 
                   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
         กลยุทธ์ 
         ๑. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคต 

  แบบครบวงจร 
 
๒. จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในฐานะแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ช้ันนำ  
    ควบคู่กับการทบทวน อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน  

         ๓. พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นท่ีและความเป็นเลิศ 
        
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
         กลยุทธ์ 
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          ๑. ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบรหิารงานและการกำกับท่ีดีภายในองค์กร 
    ๒. แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็นจากหน่วยงานภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อพวช. ซ่ึงประกอบด้วย ๖ ประเด็น ดังนี ้

๑. การพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล/การดำเนินงานตามกรอบ 
แผนวิสาหกิจ 

๓. การพัฒนาความรู้แบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร 

๔. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

๕. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงาน 

รูปภาพที่ ๑ : ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังน้ี 
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 ๙.๑.๒ กำลังคนที่ต้องการในอนาคต 

ลำดับ หน่วยงานภายใน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 
๑ สำนักตรวจสอบภายใน ๑   
๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช. ๑  ๑ 
๓ สำนักผู้อำนวยการ ๓ ๒ ๒ 
๔ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๓ ๓ ๓ 
๕ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๒ ๒ ๒ 
๖ สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ๒ ๖ ๕ 
๗ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๘ ๘ ๖ 

๘ สำนักบริการผู้เข้าชม ๓ ๒ ๒ 
๙ สำนักบริการกลาง ๓ ๑ ๓ 

๑๐ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ๑ ๒ ๑ 
๑๑ สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ ๔ ๑ ๓ 
๑๒ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย ๑ ๔ ๒ 

 รวม ๓๒ ๓๑ ๓๐ 
 

๙.๒ การวิเคราะห์อุปทานกำลังคน (Supply Analysis) 

 การวิเคราะห์การสูญเสียกำลังคน จากการเกษียณอายุข้าราชการในอีก ๕ ปีข้างหน้า ท่ีจะต้อง 

สูญเสียอัตรากาลังออกเพิ่มขึ้น จำนวน ๙ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
กรอบอัตรากำลัง ๑๙๕ ๑๙๕ ๑๙๕ ๑๙๕ ๑๙๕ 
เกษียณอายุราชการ ๑ ๒ - ๓ ๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑ ๑.๐๓ ๐ ๑.๕๓ ๑.๕๓ 

 

๙.๓ การวิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน (Gap Analysis) 

 จากการเปรียบเทียบกำลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันกับกำลังคนท่ีต้องการในอนาคตท้ังในด้านลักษณะ
โครงสร้างของกำลังคน ลักษณะงาน ภาระงาน จำนวน และความรู้ความสามารถของกำลังคนท่ีต้องการ 
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บรรลุผลตามเป้าหมาย อง ค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ยังขาดอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และพัฒนาความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์อีกจำนวนหนึ่ง  
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กรอบอัตรากำลังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ลำดับ ประเภทพนักงานจำแนกตามภารกิจ กรอบอัตรากำลัง 
๑ กลุ่มผู้บริหาร ๑๕ 
๒ กลุ่มวิชาการ ๑๕๓ 
๓ กลุ่มสนับสนุน ๑๖๒ 

 

ตารางสรุปแผนอัตรากำลังพนักงานจำแนกตามกลุ่มงาน 
กลุ่มงาน 

กรอบอัตรากำลัง
ปัจจุบัน 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี อัตรากำลัง
ที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

กลุ่มผู้บริหาร ๑๕ ๑ ๒ - ๓ 
กลุ่มวิชาการ ๑๕๓ ๑๕ ๑๙ ๑๖ ๕๐ 
กลุ่มสนับสนุน ๑๖๒ ๑๔ ๑๔ ๑๗ ๔๕ 

 
 

 


