
แผนยทุธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565



โครงสร้าง
องค์กรและ
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โครงสร้างอัตราก าลัง / กลุ่มงาน (ยกเว้น ผจก / หน.ฝ่าย) 



กรอบแนวคิด การศึกษาวเิคราะห์ทบทวนยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทศัน์สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

พันธกจิและ
ยุทธศาสตร์
สถาบัน

เปา้ประสงค์ / กลยทุธ์ สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ 

เกณฑ์ด้านทนุ
มนษุย์ (SEPA)

ความพงึพอใจด้าน
ทรัพยากรบคุคล

สมรรถนะของบุคลากร
ยุทธศาสตร์                   

ทรัพยากรบุคคล โครงการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล



กระบวนการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรบุคคล 

1.ศกึษาวิสยัทศัน์พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์

กลยทุธ์สถาบนั

2.วิเคราะห์สมรรถนะท่ี
ส าคญัของบคุลากร

3.ศกึษาข้อมลูความ
คิดเห็นของบคุลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บคุคลของสถาบนั

4.ศกึษาเกณฑ์การ
ประเมนิด้านทนุมนษุย์
ของ สคร. (SEPA)

5.ข้อเสนอยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรบุคคล
โครงการ และแผน

ปฏิบัตงิาน



พันธกจิ วสัิยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิ   

วิสัยทัศน์ : ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศทีเ่ป็นระบบและมีสมรรถนะสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศทีมี่ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาทีย่ั่งยืน ”

พนัธกิจ1: จดัหา พฒันาและเก็บรักษามาตรฐานการ
วดัแห่งชาติ และวสัดอุ้างอิง ซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
ภายในประเทศ

พนัธกิจ 2: สร้างเครือข่าย และพฒันา
ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบใน
ประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล

พนัธกิจ 3:  บรูณาการในการสร้าง และพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ ให้เป็นท่ียอมรับใน
ระหว่างประเทศ

พนัธกิจ 4:  พฒันาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อ
นาไปสร้างนวตักรรม ยกระดบัความสามารถภาคการ
ผลติและบริการ รวมถงึภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
ภายในประเทศ

พนัธกิจ 5 : สร้างผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้าและ
ผู้บริโภค ด้านสาธารณสขุและความปลอดภยั ด้าน
สิง่แวดล้อม ให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาขีดความสามารถทางการวดัเพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บรูณา
การโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดบัความสามารถของผู้ประกอบการด้วย
ทกัษะและเทคโนโลยีทางมาตรวิทยา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขบัเคล่ือนสงัคมคณุภาพด้วยมาตรวิทยา ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาสถาบนัมาตรวิทยา
แห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางการวดั

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  5 เป้าประสงค์     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 5 เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  4 เป้าประสงค์     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 6 เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  3 เป้าประสงค์

15 กลยทุธ์ 



สมรรถนะ (ความรู้ / ทกัษะ) ที่ส าคัญของบุคลากรส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

• ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาขีดความสามารถทางการวดั / การสร้างนวตักรรม เคร่ืองมือวดั และระบบ
การวดัต้นแบบ / การวิจยัด้านมาตรวิทยา 

ยุทธศาสตร์ 1 : พฒันาขีดความสามารถทางการวดัเพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

• ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ / ความสามารถทางการวดั
ระดบันานาชาติ / เครือข่ายห้องปฏิบตัิการทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบตัิการปฐมภมูิ / กฏหมาย
และข้อบงัคบัด้านมาตรวิทยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บรูณาการโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ
ของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ

• ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวดั / การถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดบัความสามารถของผู้ประกอบการ

ด้วยทกัษะและเทคโนโลยีทางมาตรวิทยา

• ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยา / การถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาการใช้มาตร
วิทยาในการสร้างสงัคมคณุภาพ   วฒันธรรมคณุภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขบัเคลื่อนสงัคมคณุภาพด้วยมาตรวิทยา

• ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาระดบัสากล  / เทคโนโลยีดิจิตอล /  ความรู้และทกัษะ
เก่ียวกบัการท างานเชิงบรูณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน / พืน้ฐานมาตรวิทยา / การใช้ชีวิต
ร่วมกนัในสงัคมการท างาน / การบริหารงานทัว่ไป งานบริการ การบริหารตนเอง  / การบริหารจดัการองค์กร
ด้วยหลกัธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พฒันาสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติสูอ่งค์กร
ภาครัฐท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางการวดั



ผลการส ารวจความคิดเหน็ของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน

ไมพ่อใจ
อย่างยิ่ง

ไมพ่อใจ รวมด้าน
ไม่พอใจ

พอใจ พอใจ
อย่างยิ่ง

รวมด้าน
พอใจ

ไมต่อบ

1.ความพงึพอใจด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน 27.63% 40.39% 68.03% 26.97% 3.82% 30.79% 1.18%

2.ความพงึพอใจด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 12.98% 45.09% 58.07% 38.42% 2.98% 41.40% 0.53%

3.ความพงึพอใจด้านการสื่อสารภายในองค์กร 10.72% 46.25% 56.97% 38.16% 4.08% 42.24% 0.79%

4.ความพงึพอใจด้านนโยบายของสถาบนัฯ 10.00% 42.24% 52.24% 43.95% 3.82% 47.76%

5.ความพงึพอใจด้านการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 16.58% 34.39% 50.96% 42.89% 4.04% 46.93% 2.11%

6.ความพงึพอใจด้านการฝึกอบรมและพฒันา 11.47% 36.00% 47.47% 46.32% 5.16% 51.47% 1.05%

7.ความพงึพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 12.24% 30.00% 42.24% 51.05% 6.58% 57.63% 0.13%

8.ความพงึพอใจด้านงานท่ีท่านรับผิดชอบในปัจจบุนั 5.59% 27.17% 32.76% 55.39% 11.78% 67.17% 0.07%

9.ความพงึพอใจด้านผู้บงัคบับญัชาโดยตรง 7.44% 24.14% 31.58% 55.86% 11.35% 67.22% 1.20%

10.ความพงึพอใจด้านเพ่ือนร่วมงาน 4.53% 20.53% 25.05% 61.89% 12.11% 74.00% 0.95%



หลักเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารทุนมนุษย์ของรัฐวสิาหกิจ (สคร.)
หวัข้อ น า้หนัก (ร้อยละ) ประเดน็ย่อย

1. ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ด้านบริหาร
และพฒันาทนุมนษุย์ 

30 1.1 คณุภาพของยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลพัธ์ 
(น า้หนกัร้อยละ 30) 

2. การบริหารทนุมนษุย์ 25 2.1 อตัราก าลงั (น า้หนกัร้อยละ 7.5)
2.2 ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (น า้หนกัร้อยละ 2.5)
2.3 ระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน (น า้หนกัร้อยละ 15)

3. การพฒันาทนุมนษุย์ 25 3.1 การเรียนรู้และการพฒันา (น า้หนกัร้อยละ 15) 
3.2 การสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารจดัการคนเก่ง/การจดัการสายอาชีพ (น า้หนกั
ร้อยละ 10) 

4. สภาพแวดล้อมที่สนบัสนนุการ
บริหาร และพฒันาทนุมนษุย์ 

20 4.1 ความผกูพนัองค์กร/ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร/การจดัการการเปลี่ยนแปลง
จรรยาบรรณและจริยธรรม (น า้หนกัร้อยละ 5) 
4.2 เทคโนโลยีดิจิทลัด้าน HR (น า้หนกัร้อยละ 2) 
4.3 ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทางาน (น า้หนกัร้อยละ 3) 
4.4 บทบาทของหน่วยงาน HR และการสนบัสนนุจากผู้บริหาร (น า้หนกัร้อยละ 10) 

รวม 100



ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์สถาบนั / ความพงึพอใจด้านทรัพยากรบุคคล 
และเกณฑ์ประเมนิด้านทุนมนุษย์ของรัฐวิสาหกจิ

ความพงึพอใจ / ยุทธศาสตร์สถาบันฯ
1 : พัฒนาขีด

ความสามารถทางการวัด 
2 : บูรณาการ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

3 : ยกระดับ
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ 

4 :  ขับเคล่ือนสังคม
คุณภาพด้วยมาตรวิทยา

5 : พัฒนาสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาต ิ

S1.ความพงึพอใจด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน 30.79% S1 + SEPA 3.2
S2.ความพงึพอใจด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 41.40% S2 + SEPA 2.2
S3.ความพงึพอใจด้านการส่ือสารภายในองค์กร 42.24%
S4.ความพงึพอใจด้านนโยบายของสถาบนัฯ 47.76% SEPA 4.2 
S5.ความพงึพอใจด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 46.93% S5 + SEPA 2.3 
S6.ความพงึพอใจด้านการฝึกอบรมและพฒันา 51.47% S6 + SEPA 3.1 
S7.ความพงึพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 57.63% S7 + SEPA 4.3 
S8.ความพงึพอใจด้านงานท่ีท่านรับผิดชอบในปัจจบุนั 67.17%
S9.ความพงึพอใจด้านผู้บงัคบับญัชาโดยตรง  67.22%
S10.ความพงึพอใจด้านเพ่ือนร่วมงาน 74.00%

1.1 คุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การส่ือสาร/การตดิตามผล/ผลลัพธ์ (30%) 

2.1 อัตราก าลัง (7.5%) 2.2 ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (2.5%) 2.3 ระบบประเมินผลการปฏบิัตงิาน (15%)

3.1 การเรียนรู้และการพัฒนา (15%)  3.2 การสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารจัดการคนเก่ง/การจัดการสายอาชีพ (10%) 

4.1 ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการการเปล่ียนแปลงจรรยาบรรณและจริยธรรม (5%) 
4.2 เทคโนโลยีดจิทิลัด้าน HR (2%) 4.3 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (3%) 
4.4 บทบาทของหน่วยงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร (10%) 

เกณฑ์ประเมิน
ด้านทุนมนุษย์ของรัฐวสิาหกิจ

(SEPA) 



สรุปกลยทุธ์หลกัดา้นทรัพยากรบุคคล สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ

1. กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรทางมาตรวิทยาสู่ระดับสากล

2. กลยุทธ์การสร้างความเป็นทมีที่มี
คุณภาพและเช่ือถือได้ด้วยวัฒนธรรม
องค์กรที่แข็งแกร่งและจ านวนบุคลากร
ที่เหมาะสม

3. กลยุทธ์การจูงใจและพฒันาบุคลากร
ด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่จูง
ใจและแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน

5. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. กลยุทธ์การเสริมสร้างความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามัยในการ
ท างานด้วยมาตรฐานสากล



ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรบุคคล สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

วสัิยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคล : บคุลากรมีความสามารถเป็นเลิศ มีน า้ใจ เช่ือถือได้  
เป็นท่ียอมรับในวิชาชีพมาตรวิทยาทัง้ในระดบัประเทศและสากล 

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล : 
1.สรรหาคดัเลือกบคุลากรตามหลกัความสามารถและคณุธรรม 2.พฒันาบคุลากรเพ่ือขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์องค์กร
3.รักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพไว้ด้วยระบบค่าตอบแทน  สวสัดิการจงูใจเทียบกลุ่มองค์กรชัน้น า 
4. พฒันาวฒันธรรมองค์กร  ส่งเสริมแนวปฏิบตัิร่วมกนัท่ีสร้างความเป็นทีมและอบอุ่นแบบครอบครัว
5.จดัเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีความปลอดภยัได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์หลักด้านทรัพยากรบุคคล 
1. กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะบคุลากรทางมาตรวิทยาสู่ระดบัสากล 
2. กลยทุธ์การสร้างความเป็นทีมท่ีมีคณุภาพและเช่ือถือได้ด้วยวฒันธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งและจ านวนบคุลากรท่ีเหมาะสม 
3. กลยทุธ์การจงูใจและพฒันาบคุลากรด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
4. กลยทุธ์การบริหารค่าตอบแทนท่ีจงูใจและแข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน
5. กลยทุธ์เพิม่ประสิทธิภาพงานบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. กลยทุธ์การเสริมสร้างความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานด้วยมาตรฐานสากล



โครงการด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล (HRM)

โครงการ มค. กพ. มี.ค. เม.ย พค. ม.ิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. งบประมาณ
1.1 โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบตัิงานด้วยระบบการจดัการผลการ
ปฏิบตัิงาน (PMS) 

300,000

1.2 โครงการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน 500,000
1.3 โครงการปรับปรุงระบบการวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

300,000

1.4 โครงการวิเคราะห์อตัราก าลงั 300,000
1.5 โครงการ HR Digital 2,000,000
1.6 โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัในการท างานด้วย
มาตรฐาน มอก.18001

2,000,000



โครงการดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล (HRD) 
โครงการ มค. กพ. มี.ค. เม.ย พค. ม.ิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. งบประมาณ

2.1 โครงการปรับปรุงระบบการพฒันาพนกังานรายต าแหนง่ระยะยาว 
(Development roadmap)และการพฒันาพนกังานประจ าปี(Individual 
development plan : IDP)

200,000

2.2 โครงการปรับปรุงระบบการพฒันากลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพ (Talent  
Management) การคดัเลือกและพฒันาพนกังานกลุม่ผู้ สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan)

200,000

2.3 โครงการเสริมสร้างคา่นิยมองค์กร 100,000
2.4 โครงการพฒันาความเป็นผู้น า 100,000
2.5 โครงการพฒันาความเป็นทีม 100,000
2.6 โครงการสร้างเสริมองค์กรคณุธรรม 100,000
2.7 โครงการฝึกอบรมการพฒันาขีดความสามารถทางการวดั 500,000
2.8 โครงการฝึกอบรมการสร้างนวตักรรม เคร่ืองมือวดั และระบบการวดัต้นแบบ 500,000
2.9 โครงการฝึกอบรมการวิจยัด้านมาตรวิทยา 300,000
2.10 โครงการฝึกอบรมการเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ 200,000

2.11 โครงการฝึกอบรมการสร้างความสามารถทางการวดัระดบันานาชาติ 500,000
2.12 โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือขา่ยห้องปฏิบตักิารทดสอบ สอบเทียบ และ
เครือขา่ยห้องปฏิบตักิารปฐมภมูิ

500,000

2.13 โครงการฝึกอบรมกฏหมายและข้อบงัคบัด้านมาตรวิทยา 100,000
2.14 โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวดั 200,000
2.15 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาระดบัสากล  100,000



Competence People  , Competence MINT 


