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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

 
1. ความเชื่อมโยงระดับชาติ  

1.1 ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล/ยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ยุทธศาสตร์กระทรวง/เป้าหมายการให้บรกิาร
กระทรวง/ผลผลิต/โครงการ 

 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/

แผนงาน/นโยบายการจัดสรรงบประมาณ/                
ยุทธศาสตร์กระทรวง 

เปา้หมายการให้บริการ
กระทรวง 

ผลผลิต/โครงการ 

นโยบายที่ 6: นโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      
การวิจัย และนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ข้อ 1.14 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

  

ข้อ 6.2 : เร่งสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั 
และครูวิทยาศาสตร์ ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ
เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศอย่างมั่นคง 

แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ   
ข้อ 1.14.2: ส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว.และ ท.) 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 
ยุทธศาสตร์กระทรวง:    
  การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาก าลังคน
ด้าน วทน. ให้เป็นพลังของประเทศ 
 
 

เป้าหมายที่ 1 : ก าลังคน
ทางด้าน วทน. ที่ได้รับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ 
โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า / อ บ ร ม 
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย 
พัฒนาและนวัตกรรม หรือ
การปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ 

1) ผลผลิต ก าลังคนทาง ว. และ 
ท. ที่ได้รับการพัฒนา 

ข้อ 6.3: สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่ า งภ าครั ฐและ
เ อ ก ช น  ร ว ม ทั้ ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูง
ให้ เ กิ ด ก า รวิ จั ย และ
พั ฒ น า  แ ล ะ ก า ร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ   
ข้อ 1.14.3: สนับสนุนภาคเอกชนและ
ชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถดา้น
เทคโนโลยี วจิัยและนวัตกรรม 

  

 ยุทธศาสตร์กระทรวง:    
   วิ จั ย  พั ฒ น า แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ส ร้ า ง
ฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 3 : การวิจัย 
พั ฒ น า แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
สามารถน าไปเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้ ได้ในภาคการ
ผลิต เกษตร บริการ และ
ภาคสังคม/ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

- วศ. ไม่มีผลผลิต/โครงการภายใต้
เป้าหมายฯ นี้ แต่มกีารด าเนินงาน
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง จ านวน 2 
ตัวชี้วัด ได้แก ่
 1) จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
 2) จ านวนผลงานวจิัย พัฒนา 
และนวัตกรรมที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต 
เกษตร บริการ และภาคสังคม/
ชุมชน 
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นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/
แผนงาน/นโยบายการจัดสรรงบประมาณ/                

ยุทธศาสตร์กระทรวง 

เปา้หมายการให้บริการ
กระทรวง 

ผลผลิต/โครงการ 

ข้อ 6.4 : จัดระบบ
บริหารงานวิจัยให้เกิด
ประสิทธิภาพสูง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
ข้อ 1.14.4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ
ผลิตและบริการ 

  

ยุทธศาสตร์กระทรวง:    
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนานโยบายการ
บริหารจัดการดา้น วทน. ให้มีประสิทธภิาพ
และทันสมัย 

เป้าหมายที่ 4 : ภาคการ
ผลิตและบริการใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพื้นฐานในการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
และการบริการให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา
นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสนับสนุนและการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพให้
เพียงพอ 

2) ผลผลิต สินค้าได้รับการ
ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 
3) ผลผลิต ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการพัฒนาและรับรอง
ความสามารถ 
4) ผลผลิต การบริการสารสนเทศ
หอสมุด ว. และ ท. 
 
 

ข้อ 6.3: สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่ า งภ าครั ฐและ
เ อ ก ช น  ร ว ม ทั้ ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูง
ให้ เ กิ ด ก า รวิ จั ย และ
พั ฒ น า  แ ล ะ ก า ร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ   
ข้อ 1.14.3: สนับสนุนภาคเอกชนและ
ชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถดา้น
เทคโนโลยี วจิัยและนวัตกรรม 

  

 ยุทธศาสตร์กระทรวง:    
   การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการน าเข้า
ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการ
เพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และบริการทางสังคม 
 

เ ป้ า ห ม า ย ที่  5  : 
ผู้ประกอบการและชุมชนได้
น าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ผลผลิต การวิจยั พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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2. ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง 

2.1 ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิต/
โครงการ   

 
      เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1 : ก าลังคนทางด้าน วทน. ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/

อบรม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ค าอธิบาย :  

๑) หมายถึงจ านวนก าลังคนจากภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น  โดยผู้รับการฝึกอบรมได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะส าหรับการปฏิบัติงาน หรือได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์  

๒) ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามส ารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร โดยใช้แนวทางตามแบบสอบถาม
กลางที่ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าขึ้น และส่งรายงานสรุปผลการส ารวจให้ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเมินในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ที่สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เท่ากับ  
  

จ านวนผู้รับการฝึกอบรม ในรายที่ตอบแบบสอบถาม โดยให้ระดับคะแนนเฉลี่ยหัวข้อประเมินส่วนที่ ๒  
ซ่ึงมีค่าคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป x ๑๐๐ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบประเมินทั้งหมด ในแต่ละหลักสูตร 

  
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

แผน/(ผล) 
2554 

แผน/(ผล) 
2555 

แผน/(ผล) 
ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ N/A 93.01 80/ 
( - ) 

 
 แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๕๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 
 

ไตรมาส ๓ 
 (เม.ย.-มิ.ย.๕๕) 

ไตรมาส ๔ 
 (ก.ค.-ก.ย.๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์(ร้อยละ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( ) 

80/ 
( ) 

80/ 
( - ) 
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. แก่บุคลากรภายนอกหนว่ยงาน จ านวน 20 
หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 578 คน ดังนี้ 

 
 

หลักสูตร 
(1) 

จ านวน         
ผู้เข้า 
อบรม
ทั้งหมด 

(2) 

จ านวนผู้เข้า
รับการ

ฝึกอบรมที่
ตอบประเมิน

ทั้งหมด      
ในแต่ละ
หลักสูตร 

(3) 

จ านวนผู้รับการ
ฝึกอบรม ในรายที่ตอบ
แบบสอบถามโดยให้
ระดับคะแนนเฉลี่ย

หัวข้อประเมิน ส่วนที่ 
2 ซึ่งมีค่าคะแนนต้ังแต่

ระดับ 3 ขึ้นไป  
(มากและมากที่สุด) 

(4) 

ร้อยละของผู้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน 
วทน. ที่สามารถน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

(5) = ((4)/(3)) * 
100 

ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ  ครั้งที่ ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์  ๑๘ ๑๗ ๑๕ ๘๘.๒๔ 
การสอบเทียบเครื่องแกว้วัดปริมาตร ๒๕ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
การค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะหท์ดสอบ ๒๐ ๒๐ ๑๗ ๘๕.๐๐ 
ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ ๑๙ ๑๗ ๑๖ ๙๔.๑๒ 
ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี ๒๙ ๒๙ ๒๒ ๗๕.๘๖ 
การสอบเทียบเครื่องชั่ง ๓๒ ๓๒ ๓๐ ๙๓.๗๕ 
การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ๒๙ ๒๙ ๒๖ ๘๙.๖๖ 
เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร ๒๑ ๑๙ ๑๘ ๙๔.๗๔ 
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร
สาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวจิัย
และพัฒนา 

๑๙ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

เทคนิคการเตรียมสารละลาย ๓๕ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 
ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 ๕๖ ๕๔ ๔๖ ๘๕.๑๙ 
การจัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 

๓๔ ๓๒ ๒๗ 
๘๔.๓๘ 

การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ๓๑ ๓๑ ๓๐ ๙๖.๗๗ 
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 

๓๕ ๓๕ ๓๔ 
๙๗.๑๔ 

ความสอบกลับได้ของการวัด ๓๔ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 
การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยง
เช้ือจุลินทรีย์ 

๓๓ ๓๓ ๓๑ 
๙๓.๙๔ 

สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ๓๕ ๓๕ ๓๓ ๙๔.๒๙ 
การตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD และ COD ในน้ าเสีย ๒๘ ๒๘ ๒๗ ๙๖.๔๓ 
ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ ครั้งที่ ๒ ๒๙ ๒๙ ๒๘ ๙๖.๕๕ 

 
รวม 20 หลักสูตร 

 

๕๗๘  
คน 

๕๖๕ 
คน 

๕๒๓ 
 คน 

ร้อยละ ๙๓.๐๑ 

หมายเหต ุ วศ.ขอรายงานสรุปผล  ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ณ สิ้นไตรมาส 4  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

           มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน /กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตโครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง ดังนี้ 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ก าลังคนทางด้าน ว. และ ท. ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง           
ว. และ ท. มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวมทุก 
ไตรมาส 

- ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน 
วทน. ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

-/ 
( - ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( ) 

80/ 
( ) 
 

ร้อยละ 80/ 
( - ) 

 
 กลยุทธ์หน่วยงาน : สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มบุคลากร 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ   
 

 ผลผลิต/โครงการ : ประกอบดว้ย 1 ผลผลิต ได้แก่ 
              1) ผลผลิต ก าลังคนทางด้าน ว. และ ท. ที่ได้รับการพัฒนา 

1.1) งบประมาณ  
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
แผน/(ผล) การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ได้รับการ
จัดสรร 

รวมทุก 
ไตรมาส 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

คงเหลือ 
ณ ไตรมาส
ปัจจุบัน 

21.4997  21.4997 / 
(7.9211) 

คิดเป็นร้อยละ 36.84 
ของวงเงินงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

2.5281/ 
(2.5261) 

 
 

7.7130/  
(5.3950) 

 

4.9844/ 
( ) 
 
 

6.2742/  
( ) 
 

13.5786 

 
                                     1.2) ตัวชี้วัดผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุก 

ไตรมาส 
เชิงปริมาณ จ านวนก าลังคนด้าน ว.และ ท. ที่ได้รับ

การเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน      
ว. และ ท. (คน) 

390/  
(๖๙๖) 

530/ 
(851) 

540/ 
( ) 

490/ 
( ) 

1,950/  
(1,547) 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน 
(ร้อยละ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( ) 

 

80/ 
( ) 
 

80/ 
( - ) 

 
1.3) กิจกรรมหลัก 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
1. การฝึกอบรมบุคลากรด้าน ว. และ ท.  ผลงาน 
    ตัวชี้วัด : จ านวนก าลังคนด้าน ว. และ ท. ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ว. และท.  
(เป้าหมาย 1,200 คน) 

578 คน 

1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. ๕๔ – มี.ค. ๕5) วศ. ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นแก่การเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันแก่นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัตกิาร ซ่ึงมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 578 คน ใน 20 หลกัสูตร ได้แก่  

 หลักสูตรด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด  ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการวัดทางการสอบเทียบ ทางเคมี การสอบเทียบพเีอช



 

 6 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
มิเตอร์ การสอบเทียบเครื่องชั่ง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูม ิการสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตร 

 หลักสูตรด้านระบบควบคุมคุณภาพ  ได้แก ่สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบการค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์
ทดสอบ ข้อก าหนด ISO/IEC 17025  การจัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025  ความสอบกลับได้ของ
การวัด 

 หลักสูตรด้านเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่  การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ 
 หลักสูตรด้านเทคนิคการวิเคราะหืด้านเคมีพื้นฐาน ได้แก่ ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียมสารละลาย 
 หลักสุตรด้านการถา่ยทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical 

Abstracts เพื่อการวจิัยและพัฒนา 
 หลักสูตรด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD และ COD ในน้ าเสีย 
 หลักสูตรด้านจุลวิทยา ได้แก่ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์   

2.  การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของประเทศ  ผลงาน 
     ตัวชี้วัด : จ านวนก าลังคนด้าน ว.และ ท. ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ว. และ ท.  
(เป้าหมาย 750 คน) 

969 คน 

2.1 การเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. ๕๔ – มี.ค. ๕5) มีบุคลากรได้รับการศึกษาอบรมผ่านสือ่การสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 969 คน จาก 14 หลักสูตร ได้แก่  
๑) การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ 
๒) การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 
๓) การสอบเทียบเครื่องแกว้วัดปริมาตร 
๔) การสอบเทียบเครื่องชั่ง 
๕) การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ 
๖) เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร 
๗) เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
๘) เทคนิคการเตรียมสารละลาย 
๙) เทคนิคพื้นฐานส าหรับนักจุลวิทยา 
๑๐) สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวจิัย 
๑๑) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 
๑๒) อาหารเลี้ยงเช้ือและปฏิกิรยิาทางชีวเคมีส าหรับตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่กอ่ให้เกดิโรคอาหารเป็นพิษ 
๑๓) การค านวณค่าสถิติส าหรับการวิเคราะหท์ดสอบ 1 
๑๔) การค านวณค่าสถิติส าหรับการวิเคราะหท์ดสอบ 2 

รวมทั้งสิ้น 1,547 คน 
 

1.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 
1.5) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 3 : การวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถน าไปเผยแพร่และประยกุต์ใช้ได้ในภาค
การผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้

 
ตัวชี้วัดที่ 7 : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ค าอธิบาย  :  

หมายถึง 
   จ านวนบทความหรือผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึง 

    ๑) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
    ๒) ได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา 

(Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper  ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

สูตรการค านวณ : นับจ านวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในและต่างประเทศ 
 

เงื่อนไข :  
๑. บทความ หรือผลงานค้นคว้าวจิัยที่ตพีิมพ์ในและต่างประเทศสามารถน าเสนอเป็นผลงานทั้งของรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ 
๒. เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 

 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

แผน/ (ผล) 
2554 

แผน/ (ผล) 
2555 

แผน/ (ผล) 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการ 

เร่ือง 10 
(11) 

11 
(15) 

11 
( - )  

 
 แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๕๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 
 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๕๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการ (เร่ือง) 

-/ 
( - ) 

4/ 
( - ) 

4/ 
( ) 

3/ 
( ) 

11/ 
( - ) 

 
 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55) มีจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ จ านวน - เรื่อง  
ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อบทความ-ผู้เขียน ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   

หมายเหตุ วศ. ได้ด าเนินการโดยคณะท างานก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานเสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ และมีแผนในการตีพิมพ์ลงในวารสารทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 9 : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ
ภาคสังคม/ชุมชน 

ค าอธิบาย :  
 

๑) ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หมายถึง  
     ๑.๑) ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นองค์

ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ 
๑.๒) ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่หน่วยงานภายนอกว่าจ้างหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด าเนินการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
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๒) น าไปประยุกต์ใช้ หมายถึง 
๒.๑) น าไปใช้ประโยชน์ เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดหรือทดแทนการน าเข้า ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ พัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาทางเทคนิค หรืออื่นๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้  

๒.๒) น าไปวิจัยและพัฒนาต่อยอด  เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
๓) ในกรณีที่เป็นผลงานที่เคยมีการน าไปใช้แล้ว หากมีการน าไปใช้อีกโดยผู้น าผลงานไปใช้ไม่ใช่รายเดิมก็สามารถนับ

อีกได ้
 

สูตรการค านวณ :  
นับผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/

ชุมชน 
 
เงื่อนไข :  

 ๑.เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 ๒. การนับจ านวนผลงาน :  

    ๑) ผลงานฯที่มีอยู่เดิมและไม่เคยน าไปใช้ หากน าไปใช้ในปีใดก็ให้นับปีนั้นได้ 
๒) ผลงานฯที่เคยน าไปใช้ก็สามารถนับอกีได้หากผู้น าผลงานฯไม่ใช่รายเดิมที่เคยขอน าไปใช้ 

 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 
แผน/ (ผล) 

2554 
แผน/ (ผล) 

2555 
แผน/ (ผล) 

จ านวนผลงานวจิัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ
ภาคสังคม/ชุมชน 

เร่ือง 2 / 
(2) 

2 / 
(2) 

3 / 
(6) 

 
 แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๕๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๕๕) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

 
จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และ
น วั ต ก ร ร ม ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร 
บริ ก า รและภาคสั งคม /ชุ มชน 
(เร่ือง) 

-/ 
( - ) 

/ 
(6) 

2/ 
( ) 

1/ 
( ) 

3/ 
(6) 
 

 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต 

เกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อสถานประกอบการ 

ที่น าผลงานมาใช ้
การน าไปประยุกต์ใช้ 

เพื่อชุมชน 
1 การแปรรูปเนื้อปลาและเห็ด (ข้าวเกรยีบปลา 

แหนมเห็ด เห็ดหยอง และเห็ดดองน้ าปลา) 
กลุ่มแปรรูปจากปลา ๔๕/๑ ม.๘ 
ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อปลาและ
เห็ดไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขาย 

2 การแปรรูปผักผลไม้และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแมบ่้าน
เกษตรกรฟากคลอง ๒๑๐ ม.๙ 
ต.หนองกรด อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 
 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปใช้ประโยชน์โดย
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ 
และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท าเค้ก
กล้วยหอมขาย และเป็นการถนอมผัก
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อสถานประกอบการ 
ที่น าผลงานมาใช ้

การน าไปประยุกต์ใช้ 
เพื่อชุมชน 

และผลไม้เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นและ
เพิ่มมูลค่า 

3 การแปรรูปผักผลไม้และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแมบ่้านงาน
ฝีมือบ้านหาดทรายงาม ๒๓/๑  
ม.๕ บ้านหาดทรายงาม 
ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปใช้ประโยชน์โดย 
การประยุกต์ส าหรับแปรรูปผักและ 
ผลไม้ขาย และน าไปถ่ายทอดความรู้
ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ 

4 การตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อดนิแดง 
(การตกแต่งด้วยสี) 

กลุ่มบ้านรักดิน ๒๙/๑ ม.๘      
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

น าเทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าเนื้อดินแดงที่ได้รับไปต่อยอด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

5 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หัวโขนเซรามิก กลุ่มเซรามิกสองแคว ๕๖/๕๐ ม.๒ 
ต.วัดจันทร์ อ.เมือง  จ.พษิณุโลก 

น าเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หัวโขน
เซรามิกไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิง
พาณิชย์ และได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมีการ
น าเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กบัเยาวชน
โรงเรียน เป็นพื้นฐานในและการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

6 เทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมลูค่า
ผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดง (การแกะลาย) 

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง 
๔๔/๑ ม.๑ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน  
จ.นครพนม 

น าเทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดงไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้หน่วยงานต่างๆ และพ่อค้าทั่วไป 

 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 4 : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพให้เพียงพอ  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 11 : จ านวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล 

ค าอธิบาย  :  
  หมายถึง 

๑) โครงการ หมายถึงโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการ
โดยมีการจัดท าแผนและมีการรายงานผล 

๒) ความร่วมมือ หมายถึง การด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในระดับ 

     ๒.๑) รัฐบาลกับรัฐบาล  
     ๒.๒) กระทรวงกับกระทรวง  
     ๒.๓) กระทรวงกับสถาบัน/สมาคม/องค์กร  
 ๒.๔) หน่วยงานกับหน่วยงาน 

ทั้งที่เป็นข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคี  
 

สูตรการค านวณ :  
 นับจ านวนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวง ที่น าไปสู่การปฏิบัติ เป็นรายปี 
 
เงื่อนไข :  

 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วัด 
 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

แผน/ (ผล) 
2554 

แผน/ (ผล) 
2555 

แผน/ (ผล) 
จ านวนโครงการความร่วมมือดา้น วทน. ระหวา่งประเทศที่มี
กิจกรรมต่อเนื่องอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ
รองรับและมีการติดตามประเมินผล 

โครงการ 1/ 
(1) 

1/ 
(1) 

2/ 
( - ) 

 
 แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๕๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๕๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนโครงการความร่วมมือดา้น วทน. 
ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ
รองรับและมีการติดตามประเมินผล 
(โครงการ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( ) 

2/ 
( ) 

2/ 
( - ) 

 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ และ

ด าเนินการแล้วเสร็จ – โครงการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ) ระหวา่งไทย –ญี่ปุ่น 
 

- อยู่ระหว่างการประสานงานและเตรียมการประชุม เยีย่มชม และดู
งานห้องปฏิบัติการทดสอบของเล่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหวา่ง
สถาบัน โดยตัวแทนจาก Japan Chemical Innovation Institute 
High Polymer Test and Evaluation Center (JCII) ส านักงาน
โตเกียว  และมีแผนในการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานทดสอบของเล่น
ของ วศ. ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 55 
- จัดกิจกรรมทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏบิัติการ ใน
รายการทดสอบสมบัติทางเคมี และการติดไฟ ตามมาตรฐานญี่ปุ่นใน
เดือน มิ.ย. ๕๕ 

2 โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- อยู่ระหว่างการประสานความรว่มมือกบัหน่วยงาน Food and 
Drug Quality Control Center ของประเทศลาว ในด้านการ
วิเคราะห์ทดสอบอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร    

 
 

ตัวชี้วัดที่ 15 : จ านวนการบริการวิเคราะห์  ทดสอบ  สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค าอธิบาย :  

  หมายถึง จ านวนการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้าน  
     ๑) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจรับรองวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ 
     ๒) สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์วัด  
     ๓) วัดและสอบเทียบทางรังสี 
     ๔) ฉายรังสี 
     ๕) ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 
     ๖) ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
     ๗) การให้ค าปรึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
     ๘) ข้อมูลจากระบบพยากรณ์และระบบติดตามเตือนภัย 
     ๙) ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
     ๑๐) ห้องสมุดสืบค้นข้อมูล 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

     ๑๑) สืบค้นสิทธิบัตร 
 
สูตรการค านวณ :  

  นับจ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เงื่อนไข :  

 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

แผน/ (ผล) 
2554 

แผน/ (ผล) 
2555 

แผน/ (ผล) 
จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายการ 110,000/ 
(173,738) 

115,000/ 
(215,060) 

117,000/ 
(78,141) 

 
 แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๕๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๕๕) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบและบรกิารข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(รายการ) 

29,270/ 
(36,443) 

29,410/ 
(41,698) 

29,310/ 
( ) 

29,010/ 
( ) 

117,000/ 
(78,141) 

 

 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ 

รายการทีใ่ห้การบริการฯ จ านวน 
(รายการ) 

1 ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  ได้แก่ ดา้นโลหะและธาตุปริมาณน้อย เชื้อเพลิงหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม สารเคมีและวัตถุดิบเพือ่อุตสาหกรรม สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางเคมี สารเคมีอินทรีย์และ
เครื่องมือพิเศษ ผลิตภัณฑ์เซรามิก  

12,544 

2 ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไดแ้ก ่อาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะบรรจุ  12,148 

3 ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้แก่ คุณสมบัติและคุณลักษณะทางฟิสิกส์และ
วิศวกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป วัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกล ผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก 
มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เยื่อและกระดาษ และด้านแกว้  

23,411 

4 ด้านวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีอาหาร และด้าน
เซรามิก  

325 

5 ด้านการสอบเทียบ  29,395 

6 บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 318 

รวมทั้งสิ้น 78,141 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 16 : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
ค าอธิบาย :  

  ๑. แบ่งรายการวัดของห้องปฏิบัติการเป็น ๒ ระดับ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

       ๑.๑ รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งเสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล  
      ๑.๒ รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

๒. รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแสดงยอดผลงานทั้ง ๒ ระดับรวมกัน 
แต่ในการเก็บข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แจ้งยอดผลงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มห้องปฏิบัติการของ
หน่วยงานภายนอกตามข้อ ๑ และกลุ่มห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อ ๒ เพื่อเป็น
ข้อมูลเชิงลึกส าหรับวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

 

  ตัวอย่างการวัด  
           ระดับ ๑.๑ รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการตรวจประเมินความสามารถ และได้รับ
การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ส าหรับ วศ.) 
         ระดับ  ๑.๒ รายการวัดของห้องปฏิบัตกิารของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ได้รับการตรวจประเมินความสามารถ และ
ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ส าหรับ มว. ปส. เป็นต้น) 
 

สูตรการค านวณ :  
  จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
 

เงื่อนไข :  
 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วัด 
 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

แผน/ (ผล) 
2554 

แผน/ (ผล) 
2555 

แผน/ (ผล) 
จ านวนรายการวัดของหอ้งปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ N/A 
 

N/A 
 

1,000/ 
(685) 

 
 แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๕๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 
 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๕๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนรายการวัดของหอ้งปฏิบัติการที่
ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล (รายการ) 

-/ 
( - ) 

160/ 
(685) 

530/ 
( ) 

310/ 
( ) 

1,000/ 
(685) 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) วศ. ได้ด าเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัตกิารทดสอบตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  โดยมีจ านวนรายการวัดของห้องปฏบิัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล  
รวม 685 รายการ ได้แก ่ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม เคมีภัณฑ์ น้ าตาล อาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง กระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 17 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย 
 ค าอธิบาย :  
       หมายถึง ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด วท. โดยหน่วยงานสามารถ

ก าหนดหัวข้อการวัดผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดนี้ได้เองตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน เช่น เรื่องการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ การด าเนินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

 
            ค าอธิบายของหน่วยงาน :    

วศ. หมายถึง ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน การบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพของหนว่ยจัดกิจกรรม
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐24 
 

ระดับคะแนน หรือ ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ 
ระดับที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในระบบ
คุณภาพ เพื่อทบทวนระบบจัดการการบริหารจัดการด้าน
ระบบคุณภาพของหน่วยหน่วยรับรองบคุลากรตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17024 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 

ระดับที่ ๒ ด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานสากลในกิจกรรมที่
จะรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 

ระดับที่ ๓ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
ระดับที่ ๔ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
ระดับที่ ๕ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
สูตรการค านวณ :  

จ านวนหนว่ยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการได้ตามเป้าหมาย 
x ๑๐๐ 

จ านวนหนว่ยงานในสังกัดทั้งหมด 
 
เงื่อนไข  : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

แผน/ (ผล) 
2554 

แผน/ (ผล) 
2555 

แผน/ (ผล) 
ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80/ 
(100) 

80/ 
(100) 

80/ 
(40) 

 
 แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๕๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 
 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๕๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

 
ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัด
สามารถยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการได้ตามเป้าหมาย (รอ้ยละ) 

0/ 
( - ) 

0/ 
(40) 

0/ 
( ) 

80/ 
( ) 

80/ 
(40) 

 
 
 
 

       ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ระดับ ผลการด าเนินงาน 

1 - จัดประชุมผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ในการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. 55 
เพื่อหารือและแต่งต้ังคณะกรรมการ (Board of Director)/คณะอนุกรรมรับรองความสามารถบุคลากร (Scheme 
Committee) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในระบบ ISO/IEC 17024  
- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ กบัคณะกรรมการ และผู้เกีย่วขอ้ง เร่ือง การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17024 กับการยอมรับรว่มในระดับสากล   เมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยวิทยากรจากส านกังาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  

2 - จัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024  ประกอบดว้ย  
 คู่มือคุณภาพ ๑ ฉบับ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

ระดับ ผลการด าเนินงาน 
 วัตถุประสงค์คุณภาพ ๑ ฉบับ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๒ ฉบับ 
 หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ๓ ฉบับ 
 วิธีปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ 
 แบบฟอร์ม  ๖๘ ฉบับ 

- สรรหาคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ และเสนอแต่งตั้ง จ านวน ๒ คณะ 
- ก าหนดนโยบายการรับรองความสามารถบุคลากร และก าหนดสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร 
- ประชุมคณะกรรมการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เพือ่
ก าหนดนโยบายด้านการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 และก าหนดสาขาการรับรอง  

3  

4  

5  

 
 

   มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตโครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ 
ให้บริการกระทรวง  ดังนี้ 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ภาคการผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดดังนี้ 
 
 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล) การด าเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมทุก  
ไตรมาส 

- จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
บริการข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) 

29,270/ 
(36,443) 

29,410/ 
(41,698) 

29,310/ 
() 

29,010/ 
() 

117,000/ 
(78,141) 

- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(๔๐) 

-/ 
() 
 

80/ 
() 
 

80/ 
(๔๐) 

- จ านวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล 
(โครงการ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
() 

2/ 
() 

2/ 
(-) 
 

 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หอ้งปฏิบัติการของประเทศมีความเข้มแขง็น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคการผลิต และบริการ เพื่อลดการกีดกันทางการค้า มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดดังนี้ 
 

 
ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวมทุก  
ไตรมาส 

- จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
(รายการ) 

-/ 
( - ) 

100/ 
(685) 

500/ 
( ) 

300/ 
( ) 

900/ 
(685) 

 
           

 กลยุทธ์หน่วยงาน :  
                  1) พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตร์และการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                  2) เพิ่มศักยภาพและขยายผลการใหบ้ริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ 
                  3) เร่งรัดการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

                  4) เร่งรัดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
 

 ผลผลิต/โครงการ : ประกอบดว้ย 3 ผลผลิต ดังนี้ 
 
 
 
 
                     1) ผลผลิต สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 
                            1.1) งบประมาณ   

งบประมาณ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

แผน/(ผล) การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ได้รับการจัดสรร รวมทุก 
ไตรมาส 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

คงเหลือ 
ณ ไตรมาส
ปัจจุบัน 

220.4742 220.4742/ 
(70.4347) 

คิดเป็นร้อยละ 31.95  
ของวงเงินงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

30.2622/ 
(28.9629) 

 

51.3456/ 
(41.4718) 

 

41.5813/ 
( ) 
 
 

97.2851/ 
( ) 
 

150.0395 

 
                             1.2) ตัวชี้วัดผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 

เชิงปริมาณ จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และสอบ
เทียบเครื่องมือ (รายการ) 

28,800/ 
(36,259) 

28,900/ 
(41,564) 

28,800/ 
( ) 
 
 

28500/ 
( ) 
 

115,000/ 
(77,823) 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
( ) 

๗๕/ 
( ) 

75/ 
(-) 

 
                 1.3) กิจกรรมหลัก 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด ผลงาน 
1. ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า 
        ตัวชี้วัด : จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ  
(เป้าหมาย 115,000 รายการ) 

 
77,823 รายการ 

 ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. ๕๔ – มี.ค. ๕5)  
          ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถดุิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์วัดแก่ผู้ใช้บริการในภาคการผลิต จ านวน
77,823 รายการ ดังนี้ 

1. ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  ได้แก่ ดา้นโลหะและธาตุปริมาณน้อย เชื้อเพลิงหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สารเคมีและ
วัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางเคมี สารเคมีอินทรีย์และเครื่องมือพิเศษ ผลิตภัณฑ์เซรามิก จ านวน 
12,544รายการ 

2. ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก ่อาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะบรรจุ จ านวน 12,148 รายการ 
3. ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้แก่ คุณสมบัติและคุณลักษณะทางฟิสิกส์และวิศวกรรม 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป วัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เยื่อ
และกระดาษ และดา้นแกว้ จ านวน 23,411 รายการ 

4. ด้านวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีอาหาร และด้านเซรามิก จ านวน 325
รายการ  

5. ด้านการสอบเทียบ จ านวน 29,395 รายการ 
2. การพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการในระดับอาเซียน  



 

 16 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด ผลงาน 
2.1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้บริการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านวัสดุ
สัมผัสอาหาร ดา้นแกว้ ด้านเทคโนโลยีเซรามิก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสอบเทียบ ด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง ด้านทดสอบของเล่น เป็นต้น 
 

    
    1.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  -  
 

 1.5) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
                     2) ผลผลิต ห้องปฏบิัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 
                            2.1) งบประมาณ   

งบประมาณ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

แผน/(ผล) การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ได้รับการจัดสรร รวมทุก 
ไตรมาส 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

คงเหลือ 
ณ ไตรมาส
ปัจจุบัน 

36.4411 36.4411/ 
(15.3539) 

คิดเป็นร้อยละ 42.13 
ของวงเงินงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

3.2986/ 
(3.2986) 

 

16.1999/ 
(12.0553) 

 

7.2066/ 
(   ) 

 
 

9.7360/  
(  ) 
 

21.0872 

 
                             2.2) ตัวชี้วัดผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 

เชิงปริมาณ จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่ได้รับการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัตกิาร 
(ห้อง) 

-/ 
(-) 

6/ 
(3) 

5/ 
() 

 

5/ 
() 
 

16/ 
(3) 

เชิงคุณภาพ จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่เข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบความช านาญ  
(ห้อง) 

-/ 
(-) 

90/ 
(348) 

470/ 
() 
 

240/ 
() 
 

800/ 
(348) 

เชิงเวลา ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานห้องปฏบิัติการ (รอ้ยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
() 
 

-/ 
() 
 

75/ 
(-) 

เชิงต้นทุน ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
ห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช านาญ (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
() 
 

-/ 
() 
 

75/ 
(-) 

 
                                 2.3) กิจกรรมหลัก  

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด ผลงาน 
1. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต  
     ตัวชี้วัด : จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (เป้าหมาย 16 ห้อง ) 

 
3 ห้อง 

ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. ๕๔ – มี.ค. ๕5) 
1.1 ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัตกิาร จ านวน 10 ห้อง 
1.2 ตรวจติดตามการรับรองความสามารถหอ้งปฏิบัติการทดสอบ จ านวน 27 ห้อง 
1.3 ตรวจประเมินใหม่ความสามารถห้องปฏบิัติการทดสอบ จ านวน 6 ห้อง และ มหี้องปฏิบัติการที่ได้รับหนังสือรับรอง

แล้ว จ านวน 3 หอ้ง 
2. การเสรมิสร้างความเข้มแข็งใหแ้กห่้องปฏิบัติการของประเทศ 
     ตัวชี้วัด : จ านวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ  (เป้าหมาย 800 ห้อง) 

 
348 ห้อง 

    2.1 การพัฒนาศักยภาพการทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งออก 
      ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. ๕๔ – มี.ค. ๕5) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด ผลงาน 
1) จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญแล้ว 15 รายการ  
2) จัดเตรียมตัวอยา่งส าหรับกจิกรรมทดสอบความช านาญ รวม 2,385 ตัวอย่าง  
3) จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ 348 ห้อง  

 
 

                   2.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  - 
 

                                2.5) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
                     3) ผลผลิต การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                            3.1) งบประมาณ   
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
แผน/(ผล) การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ได้รับการจัดสรร รวมทุก 

ไตรมาส 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
คงเหลือ 

ณ ไตรมาส
ปัจจุบัน 

35.2175 35.2175/ 
(13.6290) 

คิดเป็นร้อยละ 38.69    
ของวงเงินงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

3.3638/ 
(3.3703) 

 

14.2522/ 
(10.2587) 

 

7.8650/ 
( ) 
 
 

9.7365/ 
( ) 
 

21.5885 

 
                             3.2) ตัวชี้วัดผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุก 

ไตรมาส 
เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(คน) 

37,515/ 
(114,290) 

39,615/ 
(130,622) 

38,350/ 
( ) 

 

37,620/ 
( ) 
 

153,100/ 
(244,912) 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( ) 

 

75/ 
( ) 
 

75/ 
( - ) 

 
                              3.3) กิจกรรมหลัก  

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด ผลงาน 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศ ว. และ ท. 
    ตัวชี้วัด : จ านวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทาง ว. และ ท. (เป้าหมาย 148,100 คน) 

 
239,402  คน 

 ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. ๕๔ – มี.ค. ๕5) 
           ใหบ้ริการหอ้งสมุดและการสืบค้นสารสนเทศ ว. และ ท. ทางสื่ออิเล็คโทรนิกส์แก่ผู้ใช้บริการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงช่วยสนับสนุนการน าความรู้/สาระจากขอ้มูลข้อสนเทศมาสร้างเสริมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น 
การผลิต การพัฒนาทางอุตสาหกรรม การค้า การวิจยัพัฒนา การประดิษฐ ์คิดค้น นวัตกรรม การศึกษา พัฒนาความรู้ ช่วยเสริมสร้าง
การเป็นสังคมการเรียนรู้ให้แก่ประเทศอนัจะน าไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนีย้ังได้พัฒนาแหล่งสารสนเทศ  
ว. และ ท. ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ว. และ ท. ผ่านชอ่งทางต่างๆ รวม  
239,402 คน 
2. การพัฒนางานสารสนเทศเฉพาะทางด้าน ว. และ ท. 
     ตัวชี้วัด : จ านวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทาง ว. และ ท. (เป้าหมาย 5,000 คน) 

 
5,510 คน 

1. โครงการเครือข่าย E-Library  ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. ๕๔ – มี.ค. ๕5) 
             ให้บรกิารการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก ่นักวจิัย นกัวิทยาศาสตร์ นักค้นควา้ ครู อาจารย์และประชาชน
ผู้สนใจ มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Library Collection) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็เพื่อใช้ประโยชน์
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด ผลงาน 
ร่วมกันในประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ Digital Library ได้ตลอดเวลาและ
สถานที่เป็นการขยายขีดความสามารถดา้นบริการสารนิเทศวิชาการให้สูงขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนมกีารขยายฐาน
การบริการสารสนเทศวิชาการเฉพาะเร่ืองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ รวม 5,510 คน 

รวมทั้งสิ้น (เป้าหมาย 153,100 คน) 244,912 คน 

 

                3.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  - 
 

                3.5) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -   
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 5 : ผู้ประกอบการและชุมชนได้น าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบดว้ย 1 ตัวชีว้ัด ดังนี ้

 
ตัวชี้วัดที่ 19 : จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์
ค าอธิบาย : 

๑) สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา และ
โรงพยาบาล 

๒) ชุมชน หมายถึง ประชาชนที่รวมตัวกันในพื้นที่เดียวกัน (หมู่บ้าน/ต าบล) ตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป เพื่อด าเนิน
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

๓) ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หมายถึงผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ 

๔) ใช้ประโยชน์ หมายถึง ลดต้นทุนการผลิต ลดหรือทดแทนการน าเข้า ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาทางเทคนิค น าไปวิจัยและพัฒนา
ต่อยอด หรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 

๕) นับเฉพาะสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เป็นเรื่องใหม่ส าหรับสถานประกอบการ
นั้นๆ ไปใช้ หากมีการใช้ผลงานเร่ืองเดิมจะนับเฉพาะสถานประกอบการรายใหม่ 

 
สูตรการค านวณ :  

นับจ านวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา 
 

เงื่อนไข :  1. เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
             2. นับเฉพาะสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ไปใช้ในปีงบประมาณในแต่ละปี 
                3. ให้นับเฉพาะสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเรื่องใหม่ส าหรับสถาน

ประกอบการนั้นๆ ไปใช้ ถ้าเป็นเรื่องเดิมต้องเป็นสถานประกอบการใหม่ 
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วัด 
 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

แผน/ (ผล) 
2554 

แผน/ (ผล) 
2555 

แผน/ (ผล) 
จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่น า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

ราย 10/ 
(11) 

11/ 
12) 

12/ 
(6) 

 
 แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๕๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 
 

ไตรมาส ๓ 
 (เม.ย.-มิ.ย๕๕) 

ไตรมาส ๔ 
 (ก.ค.-ก.ย.๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่น า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

 -/ 
( - ) 

4/ 
(6) 

4/ 
( ) 

4/ 
( ) 

12/ 
(6) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๕๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๕๕) 
 

ไตรมาส ๓ 
 (เม.ย.-มิ.ย๕๕) 

ไตรมาส ๔ 
 (ก.ค.-ก.ย.๕๕) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

(ราย) 
 

ณ สิ้นไตรมาสที ่2 (1 ต.ค. 54- 31 มี.ค. 55) มีสถานประกอบการ/ชุมชนที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6
ราย ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อสถานประกอบการ ผลงานวิจัยและพัฒนา การน าไปใช้ประโยชน์ 

1 กลุ่มแปรรูปจากปลา ๔๕/๑ ม.๘ ต.พิกลุ  
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

การแปรรูปเนื้อปลาและเห็ด (ขา้ว
เกรียบปลา แหนมเห็ด เห็ดหยอง และ
เห็ดดองน้ าปลา) 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อปลาและ
เห็ดไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขาย 

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแมบ่้านงานฝีมือบา้น
หาดทรายงาม ๒๓/๑ ม.๕ บ้านหาดทราย
งาม ต.วัดไทร  อ.เมืองจ.นครสวรรค์ 
 
 

การแปรรูปผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่ 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปใช้ประโยชน์โดย           
การประยกุต์ส าหรับแปรรูปผักและ           
ผลไม้ขาย และน าไปถ่ายทอดความรู้
ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ 

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแมบ่้านเกษตรกรฟาก
คลอง ๒๑๐ ม.๙ ต.หนองกรด  อ.เมือง   
จ.นครสวรรค์ 

การแปรรูปผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่ 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปใช้ประโยชน์โดย
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ต่อ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท า
เค้กกล้วยหอมขาย และเป็นการถนอม
ผักและผลไม้เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น
และเพิ่มมูลค่า 

4 กลุ่มบ้านรักดิน ๒๙/๑ ม.๘ ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

การตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อ
ดินแดง (การตกแต่งด้วยสี) 

น าเทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าเนื้อดินแดงที่ได้รับไปต่อ
ยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

5 กลุ่มเซรามิกสองแคว ๕๖/๕๐ ม.๒ ต.วดั
จันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หัวโขน
เซรามิก 

น าเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
หัวโขนเซรามิกไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิต เชิงพาณิชย์ และได้รับข้อมูล
เพิ่มเติม มีการน าเทคโนโลยีไป
ถ่ายทอดใหก้ับเยาวชนในโรงเรียน 
เป็นพื้นฐานในและการประกอบอาชีพ
ต่อไป 

6 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ๔๔/๑ ม.๑ 
ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

๑. เทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพือ่
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดง  
(การแกะลาย) 

น าเทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดงไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ และ
พ่อค้าทั่วไป 

  ๒. เทคโนโลยีการผลิตถว้ยดินเผารอง
น้ ายาง 

น าเทคโนโลยีการผลิตถ้วยดินเผารอง
น้ ายางไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการ
เกษตรกรสวนยางพาราภาคอีสาน 

 
 

    มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตโครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ 
ให้บริการกระทรวง  ดังนี้ 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้น าไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม มีผลการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

ด าเนินงานตัวชี้วัดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 
- จ านวนสถานประกอบการที่ใช้
ผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย) 

-/ 
( - ) 

4/ 
( ) 

4/ 
( ) 

4/ 
( ) 

12/ 
( - ) 

            
 กลยุทธ์หน่วยงาน:  

1) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 

2) เร่งรัดการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้แก่ภาคการผลิตและชุมชน 
 

 ผลผลิต/โครงการ : ประกอบดว้ย 1 ผลผลิต ได้แก่ 
                        1) ผลผลิต การวจิัย พัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี 

  1.1 งบประมาณ  
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
แผน/(ผล) การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ได้รับการจัดสรร รวมทุก 

ไตรมาส 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
คงเหลือ 

ณ ไตรมาสปัจจุบัน 
82.1338 82.1338/ 

(30.0514) 
คิดเป็นร้อยละ 36.59 
ของวงเงินงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

6.6674/ 
(6.6672) 

 

33.3373/ 
(23.3842) 

 

13.2642/ 
(   ) 

 
 

25.8649/ 
(   ) 

 

52.0824 

 
                                 1.2) ตัวชีว้ัดผลผลิต 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 

เชิงปริมาณ การวิจยัพัฒนาทีจ่ะด าเนินการ 
(เร่ือง) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
() 

23/ 
() 

23/ 
(-) 

เชิงปริมาณ จ านวนคนที่ได้รับการถา่ยทอด
เทคโนโลยี (คน) 

120/ 
(-) 

630/ 
(897) 

650/ 
() 

300/ 
() 
 

1,700/ 
(897) 

เชิงคุณภาพ งานวิจัยที่บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
() 

80/ 
() 
 

80/ 
(-) 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
() 

75/ 
() 
 

75/ 
(-) 

 
                                   1.3) กิจกรรมหลัก 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
1. การเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ผลงาน 
   1. วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ตัวชี้วัด : การวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการ (เป้าหมาย 10 เรื่อง)   

10 เรื่อง 

1. การผลิตกระเบื้องคอมโพสิทจากเศษเซรามิก  
2. การวิจยัและพัฒนาระบบหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาอปุกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิส าหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง   
4. การพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวผลไม้ที่สามารถยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์เพือ่ยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว 
5. การพัฒนาสารกันเสียที่ได้จากสมุนไพรเพื่อใช้ในเครื่องส าอางประเภทช าระล้างและบ ารุงผิว 
6. การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการคงตัวของสารกาบาในผลิตภัณฑธ์ัญชาติ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
7. การปรับสภาพดินโดยใช้เทคโนโลยีถ่านชีวภาพเพื่อเกษตรกรรม 
8. การใช้ธัญชาติในการผลิตครีมเทียมชนิดผงที่ไม่มีกรดไขมันชนิดทรานส์ 
9. การศึกษาสมบัติของสารยึดเกาะผสมระหว่างปลายข้าวกับไฮโรคอลลอยด์จากแป้งบุกเพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ 
10. การเพิ่มศักยภาพการผลิตเซรามิกเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชนสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง  ผลงาน 
     ตัวชี้วัด : จ านวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (เป้าหมาย ๑,๗๐๐ คน) 897 คน 
ผลการด าเนินงาน 

2.1 โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชด ารสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชนีินาถ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จ านวน 166 คน จาก ๕ หลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรเทคนิคการใช้เตาเผาและการบ ารุงรักษา อบรมเมือ่วันที่ 15-17 ม.ค. 55 ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ กุดนาขาม แม่ต  า 
ทักษิณ รอตัน มีผู้เข้ารว่มกิจกรรมจ านวน 22 คน 

๒) หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพในการเตรียมเน้ือดิน” อบรมเมื่อวันที ่7-10 ก.พ. 55 ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ บา้นกุดนาขาม 
จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๔ คน 

๓) หลักสูตร "เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก double glaze 
พร้อมดูงาน" อบรมเมื่อวันที ่7-10 ก.พ. 55 ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ บ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน ๔๐ คน 

๔) หลักสูตร "การทดสอบและควบคุมคุณภาพของเนื้อดินท้องถิ่น" อบรมเม่ือวันที ่20-23 มี.ค. 55 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่
รอยต่อบ้านทุ่งจี ้ จ.ล าปาง มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน ๒๐ คน 

๕) หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกลวดลายจิตรกรรมไทยและการพัฒนาเคลือบ Effect glaze พร้อมดูงาน" อบรม
เมื่อวันที่ 20-23 มี.ค. 55 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยตอ่บ้านทุ่งจี้ จ.ล าปาง มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๐ คน 

2.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผู้เข้ารบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน ๗๓๑ คน จาก ๑๙ หลักสูตร ดังนี้ 
๒.๒.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านวัสดุศาสตร์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 134  คน จาก ๔ หลกัสูตร

ดังนี้ 
๑) หลักสูตรการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอปุโภคและบริโภค ครั้งที่ 2 อบรมเมื่อ

วันที่ 18-21 ม.ค. 55 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน ๓๐ คน 
๒) หลักสูตรการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอปุโภคและบริโภค ครั้งที่ 2 อบรมเมื่อ

วันที่ 20-23 ก.พ. 55 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๐ คน 
๓) หลักสูตร "การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ครัง้ที่ 1 " อบรม

เมื่อวันที่ 14-17 มี.ค. 55 ณ เทศบาลต าบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๖ คน 
๔) หลักสูตร "การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง อบรมเมื่อวันที ่23-24 มี.ค. 55 ณ กลุ่มชุมชนหนองทองค า 

 ต.ตากแดด  อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๘ คน 
๒.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านเซรามิก มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 148  คน จาก ๕ หลักสตูร ดังนี้ 

๑) หลักสูตร “เทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์หัวโขนเซรามิก” อบรมเมื่อวันที ่25-27 ม.ค. 55 ณ กลุ่มเซรามิกสองแคว  
ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๓ คน 

๒) หลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตถ้วยรองน้ ายาง" อบรมเมื่อวันที ่15-17 ก.พ. 55 ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง   
ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน ๓๐ คน 

๓) หลักสูตร "เทคโนโลยีการท าต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์และการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกลวดลายจิตรกรรมไทย" อบรม
เมื่อวันที่ 28 ก.พ.- 1 มี.ค. 55 ณ กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๑ คน 

๔) หลักสูตร "เทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดง" อบรมเมื่อวันที่ 14-16 มี.ค. 55 ณ    
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน ๓๑ คน 

๕) หลักสูตร "การตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อดินแดง อบรมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 55 ณ กลุ่มบ้านรกัดิน ต.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๓ คน 

๒.๒.๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านสมุนไพร มีผู้เข้ารับการถา่ยทอดเทคโนโลยีจ านวน 207 คน จาก ๕ หลกัสตูร ดังนี้ 
๑) หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 (แชมพู สบูก่้อน น้ ายาล้างจาน)" อบรมเมื่อวันที ่10-11 ก.พ. 

55 ณ วัดสันตินิคม ต.บ้านสวน อ.เกาะคา จ.ล าปาง มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน ๓๕ คน 
๒) หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชน ครั้งที่ 2  (ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรรอบตัว)" อบรมเมื่อวันที่ 24-

25 ก.พ. 55 ณ วัดธรรมนิมิตต์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๕ คน 
๓) หลักสูตร "การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ล้างจาน" อบรมเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 55 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพระ

นอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๕ คน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.1)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๔) หลักสูตร "การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ล้างจาน" อบรมเมื่อวันที ่9 มี.ค. 55 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บา้น หมู่ที ่3 ต.บางคูรัด 

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๘ คน 
๕) หลักสูตร "การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ล้างจาน" อบรมเมื่อวันที ่12 มี.ค. 55 ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 12   

ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๔ คน 
๒.๒.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหาร มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยจี านวน ๒๔๒ คน จาก ๕ หลกัสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้” อบรมเมื่อวันที ่26-27 ม.ค. 55 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๕๑ คน 

๒) หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปปลาและเห็ด” อบรมเมื่อวันที ่13-14 ก.พ. 55 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 48 คน 

๓) หลักสูตร “การแปรรูปผักผลไม้และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่” อบรมเมื่อวันที ่15-16 ก.พ. 55 ณ หอประชุมส านักงานเกษตร 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 41 คน 

๔) หลักสูตร “การแปรรูปอาหารเพื่องานอาชีพ” อบรมเมื่อวันที ่20-23 ก.พ. 55 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 47 คน 

๕) หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปปลา พืชผัก และผลไม้ในท้องถิ่น” อบรมเมื่อวันที่ 22-23 มี.ค. 55 ณ ส านักงาน
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 55 คน 
 
3. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ผลงาน 

     ตัวชี้วัด : การวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการ (เป้าหมาย ๑3 เรื่อง)  ๑๓ เรื่อง 
1. การเพิ่มศักยภาพการทดสอบความปลอดภัยของอาหารในการทดสอบกรดไขมนัชนิดทรานส์ จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค และชัย

คลาเมต  
2. การจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารมาตรฐานทางทัศนศาสตร์ของเยื่อและกระดาษและผลิตกระดาษมาตรฐานอา้งอิงเพื่อสอบเทยีบ

เครื่องวัดความขาวสว่างของกระดาษ 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. การพัฒนาภาชนะรองรับน้ ายางให้กบัวสิาหกิจชุมชน 
5. การศึกษาและพัฒนาเซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อการเก็บความชื้นใต้ผิวดินและเป็นตัวกลางส าหรับปุ๋ยละลายชา้ไนโตรเจน 
6. การสร้างและพัฒนาชุดสอบเทียบมาตรฐานด้านอุณหภูม ิด้วยดาต้าล็อคเกอร ์
7. การสร้างและพัฒนาชุดสอบเทียบเครื่องมัลติมิเตอร์และวัตต์มิเตอร์แบบออโตเมชั่น  
8. การพัฒนาเครื่องสอบเทียบระยะสเกลอตัโนมัติ  
9. การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก  
10. การศึกษาและวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาปริมาณสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์พลาสติก  
11. การพัฒนาวิธวีิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร 
12. การเพิ่มมูลค่ากลีเซอรอลที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมฮาลาลโดยใช้สารธรรมชาติ 

 
 

              1.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 
              1.5) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

 
 
 
 


