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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

  
1. ความเชื่อมโยงระดับชาติ  

1.1 ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล/ยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ยุทธศาสตร์กระทรวง/เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง/
ผลผลิต/โครงการ 

 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/

แผนงาน/นโยบายการจัดสรรงบประมาณ/                
ยุทธศาสตร์กระทรวง 

เป้าหมายการให้บริการ
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
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/
แผนงาน/นโยบายการจัดสรรงบประมาณ/                

ยุทธศาสตร์กระทรวง 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

ผลผลิต/โครงการ 

 
 
 
 
 

ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต 
เกษตร บริการ และภาคสังคม/
ชุมชน 
 
 

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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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

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  โดยผู้รับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะส าหรับการปฏิบัติงาน หรือได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์  

๒) ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามส ารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร โดยใช้แนวทางตามแบบสอบถามกลางที่
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าขึ้น และส่งรายงานสรุปผลการส ารวจให้ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประเมินในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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/ 
( 92) 

 
 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/ 
(92 ) 

80/ 
( 92 ) 
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ณ สิ้นไตรมาสที ่4 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. แก่บุคลากรภายนอกหนว่ยงาน จ านวน 60 หลักสูตร 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 1,850 คน ดังนี้ 

 
ล ำดับที ่ หลักสูตร 

(1) 
จ ำนวนผู้เข้ำ 
อบรมทั้งหมด 
(2) 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมที่ตอบ
ประเมินทั้งหมด      
ในแต่ละหลักสตูร 
(3) 

จ ำนวนผู้รับกำร
ฝึกอบรม ในรำยทีต่อบ
แบบ สอบถำม โดยให้
ระดับคะแนนเฉลีย่
หัวข้อประเมิน ส่วนที่ 
2 ซึ่งมีค่ำคะแนนตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป (มำก
และมำกที่สดุ)(4) 

ร้อยละของผู้รับกำรฝึก 
อบรมหลักสูตรด้ำน 
วทน. ที่สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
(ร้อยละ) 
(5) = ((4)/(3)) * 100 

๑ ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ  
ครั้งที่ ๑ 

๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

๒ การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์  ๑๘ ๑๗ ๑๕ ๘๘.๒๔ 
๓ การสอบเทียบเครื่องแกว้วัดปริมาตร ๒๕ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
๔ การค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์

ทดสอบ 
๒๐ ๒๐ ๑๗ ๘๕.๐๐ 

๕ ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ ๑๙ ๑๗ ๑๖ ๙๔.๑๒ 
๖ ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี ๒๙ ๒๙ ๒๒ ๗๕.๘๖ 
๗ การสอบเทียบเครื่องชั่ง ๓๒ ๓๒ ๓๐ ๙๓.๗๕ 
๘ การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ๒๙ ๒๙ ๒๖ ๘๙.๖๖ 
๙ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร ๒๑ ๑๙ ๑๘ ๙๔.๗๔ 

๑๐ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร
สาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการ
วิจัยและพัฒนา 

๑๙ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

๑๑ เทคนิคการเตรียมสารละลาย ๓๕ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 
๑๒ ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 ๕๖ ๕๔ ๔๖ ๘๕.๑๙ 
๑๓ การจัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 
๓๔ ๓๒ ๒๗ ๘๔.๓๘ 

๑๔ การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ๓๑ ๓๑ ๓๐ ๙๖.๗๗ 
๑๕ การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม

มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 
๓๕ ๓๕ ๓๔ ๙๗.๑๔ 

๑๖ ความสอบกลับได้ของการวัด ๓๔ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 
๑๗ การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยง

เช้ือจุลินทรีย์ 
๓๓ ๓๓ ๓๑ ๙๓.๙๔ 

๑๘ สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ๓๕ ๓๕ ๓๓ ๙๔.๒๙ 
๑๙ การตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD และ COD ใน

น้ าเสีย 
๒๘ ๒๘ ๒๗ ๙๖.๔๓ 

๒๐ ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ 
ครั้งที่ ๒ 

๒๙ ๒๙ ๒๘ ๙๖.๕๕ 

๒๑ การค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์
ทดสอบ ครั้งที่ ๒ 

๒๓ ๒๓ ๒๒ ๙๕.๖๕ 

๒๒ การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 
ครั้งที่๒ 

๓๒ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 

๒๓ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูม ิ ๒๕ ๒๒ ๒๑ ๙๕.๔๕ 
๒๔ แนวทางปฏบิัติส าหรับนกัทดสอบทางจลุ

ชีววิทยาอาหาร 
๓๒ ๓๒ ๓๐ ๙๓.๗๕ 

๒๕ การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ๓๒ ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ 
๒๖ ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ๔๑ ๓๙ ๓๗ ๙๔.๘๗ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล ำดับที ่ หลักสูตร 
(1) 

จ ำนวนผู้เข้ำ 
อบรมทั้งหมด 
(2) 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมที่ตอบ
ประเมินทั้งหมด      
ในแต่ละหลักสตูร 
(3) 

จ ำนวนผู้รับกำร
ฝึกอบรม ในรำยทีต่อบ
แบบ สอบถำม โดยให้
ระดับคะแนนเฉลีย่
หัวข้อประเมิน ส่วนที่ 
2 ซึ่งมีค่ำคะแนนตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป (มำก
และมำกที่สดุ)(4) 

ร้อยละของผู้รับกำรฝึก 
อบรมหลักสูตรด้ำน 
วทน. ที่สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
(ร้อยละ) 
(5) = ((4)/(3)) * 100 

๒๗ การสอบเทียบเครื่องแกว้วัดปริมาตรครัง้ที่ ๒ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๑๐๐ 
๒๘ ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี ครั้งที่ ๒ ๒๗ ๒๖ ๒๔ ๙๒.๓๑ 
๒๙ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวธิทีาง

เคมี (Method validation) 
๓๔ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 

๓๐ การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ   
ครั้งที่ ๒ 

๔๕ ๔๕ ๔๓ ๙๕.๕๖ 

๓๑ การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ ครั้งที่ ๒ ๒๖ ๒๕ ๒๔ ๙๖.๐๐ 
๓๒ ความใช้ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏบิัตกิาร

เคมี (Validity of measurement) 
๓๔ ๒๗ ๒๗ ๑๐๐ 

๓๓ เทคนิคการวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกดิ
โรคในอาหาร 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 

๓๔ การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
ครั้งที่ ๒ 

๓๕ ๓๔ ๓๑ ๙๑.๑๘ 

๓๕ สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ครั้งที่ ๓ ๓๕ ๓๓ ๓๑ ๙๓.๙๔ 
๓๖ ความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชวีวิทยา ๓๑ ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ 
๓๗ การจัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ครั้งที่ ๒ 
๒๗ ๒๒ ๑๗ ๗๗.๒๗ 

๓๘ การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ๓๑ ๓๑ ๒๗ ๘๗.๑๐ 
๓๙ เทคนิคการเตรียมสารละลาย ครั้งที่ ๒ ๓๔ ๓๒ ๒๙ ๙๐.๖๙ 
๔๐ การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ๒๒ ๑๙ ๑๘ ๙๔.๗๔ 
๔๑ ความสอบกลับได้ของการวัด ครั้งที่ ๒ ๒๖ ๒๖ ๑๘ ๖๙.๒๓ 
๔๒ การตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD และ COD ใน

น้ าเสีย ครั้งที่ ๒ 
๓๔ ๒๙ ๒๘ ๙๖.๕๖ 

๔๓ การตรวจสอบสมรรถนะยูววีิสิเบิลสเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ 

๓๗ ๓๕ ๒๑ ๖๐.๐๐ 

๔๔ การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ า ๒๔ ๒๓ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
๔๕ การใช้UV-VIS Spectrophotometer ใน

งานวิเคราะห์ทดสอบ 
๓๖ ๓๒ ๓๐ ๙๓.๗๕ 

๔๖ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลการวัดค่า
ทางจุลชีววิทยา 

๒๔ ๒๔ ๒๓ ๙๕.๘๓ 

๔๗ การค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์
ทดสอบ ครั้งที่ ๓ 

๒๒ ๒๒ ๒๐ ๙๐.๙๑ 

๔๘ การสอบเทียบเครื่องชั่ง ครั้งที่ ๒ ๓๑ ๓๐ ๒๘ ๙๓.๓๓ 
๔๙ การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย      

ครั้งที่ ๓ 
๓๐ ๒๗ ๒๗ ๑๐๐ 

๕๐ ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี ครั้งที่ ๓ ๔๐ ๔๐ ๓๘ ๙๕.๐๐ 
๕๑ การใช้วิธีรวดเร็วส าหรับการทดสอบทางจุล

ชีววิทยา 
๒๔ ๒๑ ๑๙ ๙๐.๔๘ 

๕๒ การวิเคราะหโ์ลหะหนกัในน้ า ๓๓ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 
๕๓ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวธิทีาง

เคมี (method validation) ครั้งที่ ๒ 
๔๔ ๔๓ ๔๓ ๑๐๐ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล ำดับที ่ หลักสูตร 
(1) 

จ ำนวนผู้เข้ำ 
อบรมทั้งหมด 
(2) 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมที่ตอบ
ประเมินทั้งหมด      
ในแต่ละหลักสตูร 
(3) 

จ ำนวนผู้รับกำร
ฝึกอบรม ในรำยทีต่อบ
แบบ สอบถำม โดยให้
ระดับคะแนนเฉลีย่
หัวข้อประเมิน ส่วนที่ 
2 ซึ่งมีค่ำคะแนนตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป (มำก
และมำกที่สดุ)(4) 

ร้อยละของผู้รับกำรฝึก 
อบรมหลักสูตรด้ำน 
วทน. ที่สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
(ร้อยละ) 
(5) = ((4)/(3)) * 100 

๕๔ ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 ครั้งที่ ๓ ๔๙ ๔๗ ๔๕ ๙๕.๗๔ 
๕๕ การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์อา้งอิง ๑๙ ๑๙ ๑๕ ๗๘.๙๕ 
๕๖ การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ ครั้ง

ที่ ๓ 
๓๗ ๓๗ ๓๓ ๘๙.๑๙ 

๕๗ ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ๓๗ ๓๓ ๓๑ ๙๓.๙๔ 
๕๘ การใช้ GC/MS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ๓๑ ๓๐ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
๕๙ การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม

มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 ครั้งที่ ๒ 
๔๘ ๔๕ ๔๑ ๙๑.๑๑ 

๖๐ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ครั้งที่ ๒ ๒๗ ๒๓ ๑๙ ๘๒.๖๑ 
  

รวม  ๖๐  หลักสตูร 
 

 
๑,๘๕๐ คน 

 

 
๑,๗๖๘ คน 

 
๑,๖๓๕ คน 

 
ร้อยละ ๙๒.๐๐ 

 
 

           มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน /กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตโครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 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/ 
(92 ) 

 

ร้อยละ 80/ 
( 92) 

 
 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 / 
(20.1108) 

คิดเป็นร้อยละ 93.5399 
ของวงเงินงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

2.5281/ 
(2.5261) 

 
 

7.7130/  
(5.3950) 

 

4.9844/ 
(3.5903) 

 
 

6.2742/  
( 8.5994) 

 

1.3889 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

 
                                     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) 

240/  
(๖๙๖) 

560/ 
(851) 

630/ 
( 1,421 ) 

520/ 
(1,215 ) 

1,950/  
(4,183) 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน 
(ร้อยละ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
(- ) 

 

80/ 
(92 ) 

 

80/ 
(92 ) 

 
 
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) 

1,850 คน 

1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕5) วศ. ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ที่

จ าเป็นแกก่ารเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันแก่นกัวิทยาศาสตร์ และบุคลากรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 
1,850 คน ใน 60 หลักสูตร ได้แก ่ 

 หลักสูตรด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด  ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการวัดทางการสอบเทียบ ทางเคมี การสอบเทียบพเีอชมิเตอร์ 
การสอบเทียบเครื่องชั่ง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตร การตรวจสอบสมรรถนะยูววีิสิเบิลสเปกโทโฟโต
มิเตอร์ การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

 หลักสูตรด้านระบบควบคุมคุณภาพ  ได้แก ่สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ การค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ  
ข้อก าหนด ISO/IEC 17025  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวธิี ทางเคมี   ความใช้ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏิบตัิการเคมี  การจัดท า
เอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025  ความสอบกลับได้ของการวัด 

 หลักสูตรด้านเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่  การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ การใช้ UV-VIS 
Spectrophotometer ในงานวิเคราะหท์ดสอบ การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ  การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ  การใช้ GC/MS ใน
งานวิเคราะห์ทดสอบ   การวิเคราะหโ์ลหะหนักในน้ า 

 หลักสูตรด้านเทคนิคการวิเคราะห์ด้านเคมีพื้นฐาน ได้แก่ ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียมสารละลาย การควบคุม
และการจัดการสารเคมีอันตราย 

 หลักสูตรด้านการถา่ยทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts 
เพื่อการวจิัยและพัฒนา  เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดเทคโนโลย ี  

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

แนวทางปฏบิัติส าหรับนกัทดสอบทางจลุชีววิทยาอาหาร  เทคนิคการวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร  ความไม่แน่นอนของการวัด
ทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางจุลชีววิทยา  การใช้วิธีรวดเร็วส าหรับทดสอบทางจุลชวีวิทยา  การเกบ็รักษา
เช้ือจุลินทรีย์อ้างอิง 
   
2.  การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของประเทศ  ผลงาน 
     ตัวชี้วัด : จ านวนก าลังคนด้าน ว.และ ท. ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ว. และ ท.  
(เป้าหมาย 750 คน) 

2,333  คน 

2.1 การเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่4   (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕5)มีบุคลากรได้รับการศึกษาอบรมผ่านสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 2,333  คน จาก 14 หลกัสูตร ได้แก่  
๑) การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ 
๒) การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 



 

 8 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
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 4,183 คน 
 

1.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :   ผลงานสูงกว่าแผนที่ก าหนดเนื่องจากมีผุ้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าที่
ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการอบรมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ด้าน ว. และ ท. เนื่องจากสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 

 
1.5) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 3 : การวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถน าไปเผยแพร่และประยกุต์ใช้ได้ในภาคการ

ผลิต 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 
 
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 
( 17)  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

 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/ 
(17 ) 

11/ 
( 17) 

 
 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) มีจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ จ านวน  1๗  เรื่อง  
ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อบทความ – ผู้เขียน ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบบัที่ 
๑ เรือหุ่นยนต์ส าหรับเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางน้ า  

โดย ปาษาณ กุลวานิช 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๒ การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของ Poly (ethylene-co-propylene-
co-1-butene) ด้วยเทคนิค Multidimensional NMR  
Spectroscopy  โดย อนุตรา นวมถนอม 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๓ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวธิทีดสอบสารในกลุ่มทาเลตใน
ผลิตภัณฑ์ของเล่นโดยเทคนิค  GC/MS  โดย มาณพ  สิทธิเดช 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๔ การศึกษาผลของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อความต้านแรงกระแทกของ
พลาสติก  โดย สิริวรรณ มิ่งบรรเจิดสุข 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๕ การปรับปรุงสูตรแก้ว เพื่อการลดพลังงาน (Batch Modification for 
Glass Melting Energy Reduction)  โดย เอกรัฐ มีชวูาศ 
 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๖ วิธีผลิตกระดาษมาตรฐานอา้งอิงเพื่อสอบเทียบเครื่องวัดความขาว
สว่างของกระดาษในระดับ  fluorescence  โดย ภูวด ี ตู้จินดา 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๗ การส ารวจคุณภาพน้ าของลุ่มน้ าจัน จ.เชียงราย                         
โดย วราภรณ์ กิจชัยนกุูล 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๘ ปัจจัยการสังเคราะห์โซลเจล TEOS-SiO2-PDMS เพื่อเคลือบผิวเซรา
มิกให้มีสมบัติไม่ชอบน้ า โดย ลดา พันธส์ุขุมธนา 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๙ การพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้มเนื้อคอร์เดียไรต์  
โดย วรรณา ต. แสงจันทร ์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๑๐ การผลิตเครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย  โดย ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๑๑ การศึกษาผลของตัวท าละลายในการสกดัสมุนไพรที่มีต่อการยับยั้ง
จุลินทรีย์  โดย จารว ีสุขประเสริฐ 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๑๒ การศึกษาวิธกีารทดสอบสารหนูทั้งหมด และสารหน ู
อนินทรีย์ในข้าว (A Study of Total Arsenic and Inorganic as 
Contamination in Thai Rice )  โดย สวรินทร์  สินะววิัฒน ์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๑๓ การผลิตครีมขัดผิวเอนไซม์ขิง (Production of ginger enzyme 
scrub cream)  โดย จิราภรณ์  บุราคร 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๑๔ การพัฒนาถา่นชีวภาพจากเปลอืกทุเรียนเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน
และเพิ่มธาตอุาหารส าหรับเกษตรกรรม  โดย สายจิต  ดาวสโุข 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๑๕ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวธิกีารวิเคราะห์ตะกั่วและ
แคดเมียมในน้ าธรรมชาติโดยใช้เทคนิคเฟรมอะตอมมิคแอบซอร์พ
ซันสเปคโตรเมทรี  โดย อังค์วรา  พูลเกษม 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ “Bulletin of Applied 
Sciences” ฉบับที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕   

๑๖ Enhancement of enzymatic digestibility of oil palm empty 
fruit bunch by ionic-liquid pretreatment   
โดย วัชรี คตินนท์กุล 

Energy xxx (2012) 1-6 (IN PRESS) Korea. 
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ล าดับที่ ชื่อบทความ – ผู้เขียน ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบบัที่ 
17  Statistical analysis parameters effect on contact angle of 

TEOS – SIO2 – PDMS films prepared by sol – gel process  
โดย ลดา พันธ์สขุุมธนา 

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology (SJST) May - June  2012 

 
ตัวชี้วัดที่ 9 : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและภาค

สังคม/ชุมชน 
ค าอธิบาย :  

 

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

เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ 
๑.๒) ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่หน่วยงานภายนอกว่าจ้างหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด าเนินการ 
๒) น าไปประยุกต์ใช้ หมายถึง 

๒.๑) น าไปใช้ประโยชน์ เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดหรือทดแทนการน าเข้า ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาทางเทคนิค หรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  

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

 
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 / 
(26) 

 
 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/ 
( 6 ) 

1/ 
(14 ) 

3/ 
(26) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ณ สิน้ไตรมาส 4  (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร 
บริการและภาคสังคม/ชุมชน จ านวน 26 เรื่อง ดังนี้ 

 

ล าดับท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อสถานประกอบการ การน าไปใช้ประโยชน์ 

๑ การแปรรูปเน้ือปลาและเห็ด (ข้าวเกรียบ
ปลา แหนมเห็ด เห็ดหยอง และเห็ดดอง
น้ าปลา) 

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

น าเทคโนโลยีการแปรรูปเน้ือปลาและเห็ด
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขาย 

๒ การแปรรูปผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร  
ฟากคลอง ๒๑๐ ม.๙ ต.หนองกรด 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปใช้ประโยชน์โดย
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อ 
และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท าเค้ก กล้วย
หอมขาย และเป็นการถนอมผักและผลไม้
เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นและเพิ่มมูลค่า 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านงานฝีมือ
บ้านหาดทรายงาม 
๒๓/๑ ม.๕ บ้านหาดทรายงาม 
ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปใช้ประโยชน์โดย           
การประยุกต์ส าหรับแปรรูปผักและ           
ผลไม้ขายและน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สมาชิกกลุ่มฯ 

๓ การตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่า 
เนื้อดินแดง (การตกแต่งด้วยสี) 

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

น าเทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าเน้ือดินแดงท่ีได้รับไปต่อยอด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

๔ เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หัวโขน 
เซรามิก 

กลุ่มเซรามิกสองแคว 
๕๖/๕๐ ม.๒ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 

น าเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หัวโขน
เซรามิกไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิง
พาณิชย์และได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมมีการน า
เทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเยาวชน
โรงเรียนเป็นพื้นฐานในและการประกอบ
อาชีพต่อไป 
 

๕ เทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์เน้ือดินแดง (การแกะลาย) 

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

น าเทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์เน้ือดินแดงไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้หน่วยงานต่างๆ และพ่อค้าท่ัวไป 
 

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

น าเทคโนโลยีการผลิตถ้วยดินเผา            
รองน้ ายางไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการเกษตรกร
สวนยางพาราภาคอีสาน 
 

๗ การผลิตแชมพูและครีมแชมพูสมุนไพร  กลุ่มสมุนไพรบ้านสันป่าสัก 
๑๕๒ ม.๒ บ้านสันป่าสัก  
ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

น าเทคโนโลยีการผลิตแชมพูและครีม
แชมพูสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในกระบวน 
การผลิตเพื่อความม่ันใจของกลุ่มฯ และ
ลูกค้า 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล าดับท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อสถานประกอบการ การน าไปใช้ประโยชน์ 

๘ การผลิตสบู่สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้านสันป่าสัก 
๑๕๒ ม.๒ บ้านสันป่าสัก  
ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

น าเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ ในกระบวนการผลิตเพื่อความ
มั่นใจของกลุ่มฯ และลูกค้า 

๙ การทดสอบควบคุมเน้ือดินปั้น การปั้น 
รูปสัตว์เหมือนจริง และการปั้นดอกไม้  

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านแม่ต  า ม.๑ ต.เสริมซ้าย  
อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 

  น าเทคโนโลยีการทดสอบควบคุม         
เนื้อดินปั้นการปั้นรูปสัตว์เหมือนจริง    
และการปั้นดอกไม้ไปใช้ประโยชน์ใน          
การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มทักษะใน        
การท างาน 

๑๐ การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับ กลุ่มสมุนไพรบ้านหนองทองค า 
๔๗/๒ ม.๗ ต.ตากแดด อ.เมือง  
จ.ชุมพร 

น าเทคโนโลยีการผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่น 
และประดับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องเทคนิค
ใหม่ ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

๑๑ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
เซรามิกส าหรับสปา 

กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ม.๒ 
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 

น าเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก
ส าหรับสปาไปใช้ประโยชน์ในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ส าหรับน าไปใช้ในธุรกิจสปา 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการเพ้นส์สี 

๑๒ การท าสบู่ก้อนขมิ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรข่า
เหลืองทองหลางล่าง ๔๓๓ ม.๗  
ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

น าเทคโนโลยีการท าสบู่ก้อนขมิ้นไปใช้
ประโยชน์ในครัวเรือนและมีแผนจะจัด
จ าหน่ายในชุมชนซ่ึงจะท ารายได้ให้กับ
สมาชิก 

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส่สบู่สปาและ 
เตาอโรมารูปทรงหมอน 

กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ม.๒  
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส่สบู่ 
สปาและเตาอโรมารูปทรงหมอนไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตรงความ
ต้องการของตลาดและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดระนอง 

14 เทคนิคการท ารูปลอกเซรามิกชนิดบน
เคลือบ 

กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ม.๒  
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 

น าเทคนิคการท ารูปลอกเซรามิกชนิดบน
เคลือบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบเฉพาะของกลุ่มฯ และ
สะดวกรวดเร็ว สวยงาม เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของสินค้า  

15 เทคโนโลยีการแปรรูปพืชผักผลไม้
ท้องถิ่นและเนื้อปลา 

กลุ่มข้าวแต๋นบุญทวี ๒๖๖ ม.๒   
ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ล าปาง 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชผักผลไม้
ท้องถิ่นและเนื้อปลาไปใช้ประโยชน์กลุ่ม
ชุมชนได้รู้ถึงการน าพืชผัก ผลไม้ ปลาท่ีมี
อยู่ในชุมชนมาแปรรูป ท าให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งท า
ให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน 

  กลุ่มแปรรูปสัปปะรด ๑๕๑ ม.๘  
ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ล าปาง  

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชผักผลไม้
ท้องถิ่นและเนื้อปลาไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน 
หรือน าไปประกอบอาหารเพื่อน าไป
จ าหน่ายเป็นการค้าช่วยเหลือครอบครัว
ได้ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล าดับท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อสถานประกอบการ การน าไปใช้ประโยชน์ 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชัยภูทอง  
ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชผักผลไม้
ท้องถิ่นและเนื้อปลาไปใช้ประโยชน์ใน
ครอบครัวและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มฯ 
และสมาชิกกลุ่มฯ 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้าน 
ชัยภูทอง ๑๐๓ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา   
อ.เมือง จ.ล าปาง 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชผักผลไม้
ท้องถิ่นและเนื้อปลาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตและเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพให้
หลากหลายขึ้น 

๑๖ การเคลือบด้วยเศษแก้ว การปั้นตุ๊กตา 
ดินเผา การเพ้นท์ดอกไม้และแมลง            

กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น 
ม.๒ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง          
จ.ระนอง  
 

น าเทคโนโลยีการเคลือบด้วยเศษแก้ว  
การปั้นตุ๊กตาดินเผา การเพ้นท์ดอกไม้
และแมลงไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 
 

๑๗ การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ 
 

ศูนย์ศิลปาชีพพระต าหนักทักษิณราช
นิเวศน์  ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง    
จ.นราธิวาส 
 

น าเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตเคลือบไปใช้ประโยชน์โดยสามารถ
น าไปพัฒนาผลิตเคลือบท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและได้ผลผลิตมาก
ขึ้น 

๑๘ เทคนิคการแกะลวดลายและการพิมพ์ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา                 
บ้านรอตันบาตู  ๑๑๙/๑๕ ม.๗ 
 ต.กะลุวอ อ.เมือง   จ.นราธิวาส 
 

น าเทคนิคการแกะลวดลายและการพิมพ์ 
ไปใช้ประโยชน์ในการคิดผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ได้ 

๑๙ การควบคุมกระบวนการผลิตเน้ือดิน
ท้องถิ่น 
 

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา                 
บ้านรอตันบาตู ๑๑๙/๑๕ ม.๗ 
ลุวอ อ.เมือง   จ.นราธิวาส 

น าเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตเน้ือดินท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตน าดินไปใช้งานได ้

๒๐ การพัฒนารูปแบบสัตว์และชุดอาหาร 
 

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา                 
บ้านรอตันบาตู ๑๑๙/๑๕ ม.๗  
ต.กะลุวอ อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

น าเทคโนโลยีการพัฒนารูปแบบสัตว์และ
ชุดอาหารไปใช้ประโยชน์โดยสามารถ
น าไปพัฒนาในการขึ้นรูปแบบขนาดใหญ่
และการท าชุดอาหารให้มีความสวยงาม
ยิ่งขึ้น 

๒๑ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าว 
เพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 
 

กลุ่มเกษตรพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 
ม.๑ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ   
จ.อ่างทอง 
 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปอาหารได้
หลายอย่าง 

กลุ่มข้าวตังบ้านยี่ลัน ๕๒/๑ ม.๒  
ลัน อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 
 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 
ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตามท่ีกรม
วิทยาศาสตร์บริการถ่ายทอดให้ความรู้ 

กลุ่มเกษตรครบวงจรวัดขุมทอง 
ม.๖ ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ           
จ.อ่างทอง 
 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้มีความ 
ก้าวหน้าต่อไป 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล าดับท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อสถานประกอบการ การน าไปใช้ประโยชน์ 

๒๒ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิลและ
การแปรรูปข้าวหอมนิลสู่เชิงพาณิชย์ 
 

กลุ่มเกษตรครบวงจรวัดขุมทอง 
ม.๖ ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ          
จ.อ่างทอง 
 

น าเทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิล
และการแปรรูปข้าวหอมนิลสู่เชิงพาณิชย์
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในการด้าน
การเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปข้าวหอม
นิล ซ่ึงสามารถท าให้เกิดรายได้ 

๒๓ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
 

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา 
บ้านสันป่าม่วง ๓๐ ม.๔ ต.สันป่าม่วง 
อ.เมือง จ.พะเยา 
 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ            
การพัฒนาคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
เชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของกลุ่ม 

๒๔ การแปรรูปพืชสมุนไพร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรข่า
เหลืองทองหลางล่าง  
๔๓๓ ม.๗ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์  
จ.ระนอง 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชสมุนไพรไป
ใช้ประโยชน์โดยสามารถน าความรู้ท่ีได้
ฝึกอบรมไปใช้ในการเพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ่มได้ 
 

๒๕  การท าเบ้าอะลูมินา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
๑ ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

น าเทคโนโลยีการท าเบ้าอะลูมินาไปใช้ 
ประโยชน์ในด้านการศึกษาให้ความรู้แก่
นักศึกษาในวิชาท่ีเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ 
 
 

๒๖ เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกหอม        บริษัท อโศก โฮมโปรดักส์ จ ากัด 
๒๒๓/๒๗ สรรพาวุธ แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

น าเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกหอมไปใช้
ประโยชน์ในการปรับใช้ในการะบวนการ
ผลิตและส่งออก 

 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 4 : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้
เพียงพอ  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 11 : จ านวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล 

ค าอธิบาย  :  
  หมายถึง 

๑) โครงการ หมายถึงโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการโดยมี
การจัดท าแผนและมีการรายงานผล 

๒) ความร่วมมือ หมายถึง การด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ในระดับ 

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

ทั้งที่เป็นข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคี  
 

สูตรการค านวณ :  
 นับจ านวนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวง ที่น าไปสู่การปฏิบัติ เป็นรายปี 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
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เงื่อนไข :  
 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 

 
 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/ 
( 1) 

 
 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/ 
(1 ) 

2/ 
( 1) 

 
 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55)  มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และก าลัง

อยู่ในระหวา่งด าเนินการ 1 โครงการ* ดังนี้ 
 

    ชื่อโครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ 

ควำมส ำเร็จ 
๑. โครงการความร่วมมือดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ) 
ระหว่างไทย –ญี่ปุ่น (สถาบัน  
Japan Chemical 
Innovation Institute - JCII)   

๑.๑ การแลกเปลี่ยนความรูด้้าน
การวิเคราะห์ทดสอบ 

- คณะผู้แทนของ วศ. เข้าเยี่ยมชมและดู
งาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่าง
สถาบัน กับ  Japan Chemical 
Innovation Institute (JCII) ในเดือน 
พ.ค. 55    
- จัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลระหว่าง

ห้องปฏิบัติการ ในรายการวัดสารในกลุ่ม
ทาเลต (phthalates) ในของเล่นท าด้วย
พลาสติก และรายการโลหะหนัก 8 ชนิด 
ในสีเคลือบ ในเดือน ก.ค. ๕๕ 
- จัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัด

ระหว่างห้องปฏิบัติการ ในรายการ
ทดสอบ Bisphenol-A ในปลาทูน่า     
ในเดือน ก.ค. ๕๕ 

 
 
 
 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

    ชื่อโครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ 

ควำมส ำเร็จ 
๑.๒ การแลกเปลี่ยนบคุลากรใน
การฝึกอบรม 

- บุคลากรของ วศ. จ านวน ๒ คน ได้รับ
การฝึกอบรมด้านการทดสอบสมบตัิทาง
กายภาพและเชิงกลในผลิตภณัฑ์ของเล่นท่ี 
Japan Chemical Innovation Institute 
(JCII) ในเดือน ก.ค. ๕๕ 

  
   

๒. โครงการความร่วมมือดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ) 
ระหว่างไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๒.๑ การแลกเปลี่ยนความรูด้้าน
การวิเคราะห์ทดสอบ 

-  วศ. ยังคงให้ความส าคัญในสาขาการ
วิเคราะห์และบริการทดสอบ และประสาน
ความร่วมมือด้านการพัฒนาการทดสอบ
อาหารและวัสดสุัมผัสอาหาร กับหน่วยงาน 
Food and Drug Department ของ
กระทรวงสาธารณสุข และ Department 
of Standard and Metrology ภายใต้ 
National Authority for Science and 
Technology (NAST)  
-  จากการประสานงานอย่างต่อเนือ่ง 
พบว่าปัจจุบันยังไมไ่ดร้ับการแจ้งกลับจาก
หน่วยงาน Department of Standard 
and Metrology เนื่องจากหน่วยงานไม่มี
ห้องปฏิบัติการและยังไม่พร้อมที่จะรับ
ความร่วมมือ  
ส่วน หน่วยงาน Food and Drug 
Department ของกระทรวงสาธารณสุข 
ยินดีให้ความร่วมมือแตต่ิดปญัหาในการ
ประสานความร่วมมือข้ามกระทรวง 
- วศ. เห็นถึงประโยชน์ในการร่วมมือใน
สาขาดังกล่าวท่ี วศ. มีศักยภาพ จงึใช้
โอกาสในครั้งท่ีไปประชุมทีล่าว และได้ขอ
เข้าพบกับผู้แทนของ วท. ลาว และไดร้ับ
การประสานว่ายินดีที่จะประสานความ
ร่วมมือท้ัง ๓ ฝ่าย คือ วท. ของประเทศ
ไทย วท. และ กระทรวงสาธารณสุข ของ
ประเทศลาว ในอนาคตต่อไป 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย   

วศ. ได้ผลักดันความร่วมมือกับประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง และยังต้องมีการประสานความร่วมมือ ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ๑) วท. ของ
ประเทศไทย ๒) วท. และ กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศลาว โดยผู้แทนของ วท. ประเทศลาวยินดีจะช่วย เพื่อให้มีเกิดความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตต่อไป 

 
 



 

 17 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

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 
     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/ 
(172,673) 

 
 

 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/ 
( 48,910) 

29,010/ 
(45,622 ) 

117,000/ 
(172,673) 

 

 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ 

รายการทีใ่ห้การบริการฯ จ านวน 
(รายการ) 

1 ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  ได้แก่ ดา้นโลหะและธาตุปริมาณน้อย เชื้อเพลิงหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม สารเคมีและวัตถุดิบเพือ่อุตสาหกรรม สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางเคมี สารเคมีอินทรีย์และ
เครื่องมือพิเศษ ผลิตภัณฑ์เซรามิก  

27,765 

2 ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก ่อาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะบรรจุ  28,651 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล าดับ
ที่ 

รายการทีใ่ห้การบริการฯ จ านวน 
(รายการ) 

3 ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้แก่ คุณสมบัติและคุณลักษณะทางฟิสิกส์และ
วิศวกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป วัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกล ผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก 
มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เยื่อและกระดาษ และด้านแกว้  

49,197 

4 ด้านวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีอาหาร และด้าน
เซรามิก  

643 

5 ด้านการสอบเทียบ  65,790 

6 บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 627 

รวมทั้งสิ้น 172,673 
 
ตัวชี้วัดที่ 16 : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
ค าอธิบาย :  

  ๑. แบ่งรายการวัดของห้องปฏิบัติการเป็น ๒ ระดับ 
       ๑.๑ รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล  
      ๑.๒ รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

๒. รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแสดงยอดผลงานทั้ง ๒ ระดับรวมกัน แต่ใน
การเก็บข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แจ้งยอดผลงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มห้อ งปฏิบัติการของหน่วยงาน
ภายนอกตามข้อ ๑ และกลุ่มห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

 

  ตัวอย่างการวัด  
           ระดับ ๑.๑ รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการตรวจประเมินความสามารถ และได้รับการ
รับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ส าหรับ วศ.) 
         ระดับ  ๑.๒ รายการวัดของห้องปฏิบัตกิารของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ได้รับการตรวจประเมินความสามารถ และได้รับ
การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ส าหรับ มว. ปส. เป็นตน้) 
 

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 
 

900/ 
(2,914) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

 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) 

-/ 
( - ) 

100/ 
(685) 

500/ 
(1,130) 

300/ 
(1,099 ) 

 

900/ 
(2,914) 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) วศ. ได้ด าเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัตกิารทดสอบตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  โดยมีจ านวนรายการวัดของห้องปฏบิัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล      
รวม 2,914 รายการ ได้แก ่ห้องปฏบิัตกิารทดสอบด้านสิ่งแวดลอ้ม เคมีภัณฑ์ น้ าตาล อาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 

ตัวชี้วัดที่ 17 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย 
 ค าอธิบาย :  
       หมายถึง ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด วท. โดยหน่วยงานสามารถก าหนด

หัวข้อการวัดผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดนี้ได้เองตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน เช่น เรื่องการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การ
ด าเนินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น 

 
            ค าอธิบายของหน่วยงาน :    

วศ. หมายถึง ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน การบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพของหนว่ยจัดกิจกรรมทดสอบ
ความช านาญห้องปฏบิัติการตามมาตรฐาน 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 จัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานส าหรับการรับรอง
บุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

ระดับที่ ๔ ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อ
ตรวจสอบระบบในกิจกรรมการรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17024 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ระดับที่ ๕  ได้รับตรวจประเมินเบื้องต้นจากหนว่ยงานดา้น
มาตรฐานของประเทศ   

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
สูตรการค านวณ :  

จ านวนหนว่ยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการได้ตามเป้าหมาย 
x ๑๐๐ 

จ านวนหนว่ยงานในสังกัดทั้งหมด 
 
เงื่อนไข  : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วัด 
 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

แผน/ (ผล) 
2554 

แผน/ (ผล) 
2555 

แผน/ (ผล) 
ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80/ 
(100) 

80/ 
(100) 

80/ 
(60) 

 
 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/ 
(60 ) 

80/ 
( 60 ) 

80/ 
(60) 

 
 

       ณ สิ้นไตรมาสที ่4 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 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 
 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 - จัดท ารายละเอยีดส าหรับการจา้งเหมาด าเนินการจัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานส าหรับการรับรองบุคลากรตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17024 ประกอบด้วย 

   หวัข้อเนื้อหาที่จัดท าข้อสอบ และจ านวนข้อสอบ 
 ก าหนดการวัดพฤตกิรรมด้านต่างๆ 
 ก าหนดวธิีตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อสอบ 
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จัดท าคลังขอ้สอบมาตรฐานส าหรับการรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17024 เลขที ่๖/๒๕๕๕ ลงวนัที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 ลงนามในสัญญาระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับบริษัท เลิร์นเทค จ ากัด สญัญาเลขที่ ๑๒/๒๕๕๕ 

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามโครงการสอบราคาจ้างเหมาจัดท าคลังข้อสอบมาตรฐาน ส าหรับการ
รับรองความสามารถผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 
17024  

 จัดประชุมประชาพจิารณ์ “หลักเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการ
ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบตัิการ” วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ปัญหำและอุปสรรคที่ไม่สำมำรถด ำเนนิกำรได้ตำมเปำ้หมำย 
 

1. การจัดท าหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขว่าดว้ยการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
ต้องจัดท าโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่วข้องทุกภาคส่วน (Stakeholder) ซ่ึงต้องมีความโปร่งใส มีความเป็นกลาง ต้องมีการสรรหาหนว่ยงานและผู้
ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม  และต้องได้รับการแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นในกระบวนการจัดท า
หลักเกณฑ์ฯ ต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณากลั่นกรองเป็นจ านวนมาก และเมื่อจัดท าเสร็จแล้ว 
ต้องน าเข้าสู่การท าประชาพจิารณ์จากผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้หลกัเกณฑ์ท่ีได้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นถึงความเหมาะสมทีจ่ะน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานการรับรองฯ ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินการในขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนขา้งนานท าให้เกิดการล่าช้ากว่ากรอบเวลาทีต่ั้งไว 

2. การด าเนินการจัดท าคลังข้อสอบ เพือ่ใช้ในการวัดผล/ประเมินความรู้ความสามารถนั้น ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เป็น
จ านวนมาก ซ่ึงสรรหาได้ยาก ต้องพิจารณากลั่นกรองอยา่งรอบคอบ เพราะเป็นจุดส าคัญในกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากร และในการ
จัดท าคลังข้อสอบนั้นมีรายละเอียดหลายขั้นตอนที่ต้องด าเนินการเพือ่ให้ได้คลังข้อสอบที่มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใชว้ัด/ประเมิน
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะให้การรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานานกว่ากรอบเวลาที่ตั้งไว้ 

3. จากเหตุผลข้อที ่1 และ 2 ที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานกระบวนการรับรองบุคลากรได้ จึงท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบระบบในกิจกรรมการรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 (ซึ่งตั้งค่าไว้
ระดับที่ 4) เนื่องจากกิจกรรมนี้จะด าเนนิการได้เมื่อมีกระบวนการครบถ้วนทกุกระบวนการตามข้อก าหนดของมาตรฐานการเป็นหน่วยรับรอง
บุคลากร ISO/IEC 17024  โดยเฉพาะเร่ืองของหลักเกณฑ์เง่ือนไขฯ และคลังข้อสอบที่มีมาตรฐาน ดังที่กล่าวขา้งต้น 
 

   มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตโครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ 
ให้บริการกระทรวง  ดังนี้ 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ภาคการผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มี
ผลการด 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/ 
( 48,910) 

29,010/ 
( 45,622) 

117,000/ 
(172,673) 

- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(๔๐) 

-/ 
(60) 

 

80/ 
(-) 
 

80/ 
(60) 

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

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(- ) 

2/ 
(1) 

2/ 
(1) 
 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หอ้งปฏิบัติการของประเทศมีความเข้มแขง็น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 
และบริการ เพือ่ลดการกีดกันทางการค้า มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดดังนี้ 

 

 
ตัวชี้วัด 

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

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวมทุก  
ไตรมาส 

- จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล(รายการ) 
 

-/ 
( - ) 

100/ 
(685) 

500/ 
(1,130) 

300/ 
(1,099 ) 

 
 

900/ 
(2,914) 

 

 กลยุทธ์หน่วยงาน :  
                  1) พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตร์และการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                  2) เพิ่มศักยภาพและขยายผลการใหบ้ริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ 
                  3) เร่งรัดการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ 
                  4) เร่งรัดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

 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/ 
(180.6304) 
คิดเป็นร้อยละ 
81.9281 

ของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

30.2622/ 
(28.9629) 

 

51.3456/ 
(41.4718) 

 

41.5813/ 
(41.8687) 

 
 

97.2851/ 
(68.1669 ) 

 

39.8438 

 
                             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/ 
(48,776 ) 

 
 

28500/ 
( 45,447) 

115,000/ 
(172,046) 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 
 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

๗๕/ 
( 74.84 ) 

75/ 
(74.84) 

 
                 1.3) กิจกรรมหลัก 

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

 
172,046 รายการ 

 ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาส 4 (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕5)  
          ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถดุิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์วัดแก่ผู้ใช้บริการในภาคการผลิต จ านวน 172,046 
รายการ ดังนี้ 

1. ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  ได้แก่ ดา้นโลหะและธาตุปริมาณน้อย เชื้อเพลิงหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สารเคมีและวัตถุดิบเพื่อ
อุตสาหกรรม สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางเคมี สารเคมีอินทรีย์และเครื่องมือพิเศษ ผลิตภัณฑ์เซรามิก จ านวน 27,765 รายการ 

2. ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก ่อาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะบรรจุ จ านวน  28,651 รายการ 
3. ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้แก่ คุณสมบัติและคุณลักษณะทางฟิสิกส์และวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป วัสดุ

ก่อสร้างและเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เยื่อและกระดาษ และด้านแก้ว จ านวน   49,197 
รายการ 

4. ด้านวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีอาหาร และด้านเซรามิก จ านวน 643 รายการ  
5. ด้านการสอบเทียบ จ านวน 65,790 รายการ 

 
2. การพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการในระดับอาเซียน  

2.1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้บริการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ด้าน
แก้ว ด้านเทคโนโลยีเซรามิก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสอบเทียบ ด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง ด้านทดสอบของเล่น  
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4  (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕5) ได้แก่  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด ผลงาน 
๑) ศูนย์เช่ียวชาญดา้นวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน 
- ที่ประชุม ACCSQ-PFPWG (Prepared Food Products Working Group) มีมติให้ประเทศไทย โดยกรมฯ จัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ

อาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN reference laboratory for food contact materials – ARL)  
- เป็นผู้น าในการรวบรวมกฎระเบยีบและมาตรฐานที่เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารในอาเซียน ในการส่งเสริม การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ในด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
๒) ศูนย์เช่ียวชาญดา้นแกว้ 
- ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดา้นแกว้ของ International Commission on Glass, ICG 2015 ถือเป็นครั้งแรก

ในอาเซียนและในประเทศไทย ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท าให้เกิดการแลกเปลีย่น
ความรู้ และการพัฒนาของอุตสาหกรรมด้านแก้วในกลุ่มประเทศแถบอาเซียนและเอเชีย ซ่ึงแสดงถึงความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้านแกว้ของ
ไทยเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น 

-  วศ. ลงนามความตกลงร่วมกันด้านวิชาการด้านแก้วกบัสถาบัน Stazione Sperimentale del Vetro (SSV) ประเทศอิตาลี เมื่อวันที ่๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ท าให้เกิดความรว่มมือทางวิชาการที่จะท าให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์เช่ียวชาญมากขึ้น 

๓) ศูนย์ทดสอบด้านเทคโนโลยีเซรามิก 
- การร่วมวจิัยและพัฒนา กับอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน  

 ศึกษาระบบผนังที่ใช้วัสดุประสานชนิดใหม่ ให้ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง จ ากัด 
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเซรามิกเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม   
 บูรณาการท างาน โครงการการศึกษาและพัฒนาเซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อการเก็บความชื้นใต้ผิวดินและเป็นตัวกลางส าหรับปุ๋ยละลาย

ช้าประเภทไนโตรเจน 
- ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 นักวิจยัจาก วศ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  ในงาน Symposium of ceramic ware ณ สถาบัน Korea Institute of Ceramic 
Engineering and Technology (KICET) ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ พ.ย. ๕๔ 

 วศ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสมาคมด้านเซรามิก จัดงาน International Conference on Traditional and 
Advance Ceramics ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค. ๕๕ และได้เชิญนักวิจัยจาก KICET มาเป็นวิทยากรในงาน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานทดสอบและวจิัยพัฒนา กับสถาบันภาครัฐที่เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีเซรามิกของเกาหลีใต้ (KICET)  โดยได้มี
การลงนามความร่วมมอืในการท าวิจยัรว่มกัน ซ่ึงเป็นงานวิจยัเพื่อลดกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลติเซรามิก ช่วยลดภาวะ
โลกร้อน  

๔) ศูนย์ทดสอบด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
- เข้าร่วมการประชุม ACCSQ-RBPWG (Rubber-Based Product Working Group) ครั้งที่ ๑๔ ณ เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ ก.ค. 

๕๕ และได้เสนอต่อที่ประชุมให้จัดตั้ง ASEAN Reference Laboratory, ARL ด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
- ทดสอบตัวอยา่งและเตรียมจัดท าเอกสาร เพื่อขอขยายขอบขา่ยการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการ “การ

ทดสอบถุงมือยางปราศจากเช้ือส าหรับศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว”  ตามมาตรฐานสากล และ มอก.   
- พัฒนาสูตรยางที่ใช้ส าหรับชิ้นทดสอบหาค่าความแข็งของยาง จัดท าตัวอย่างวัสดุอ้างอิงทดสอบหาค่าความแข็ง (RM Hardness) ที่ระดับความ

แข็งต่างๆ และพร้อมน าไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมยาง 
- ร่วมมือในการท างานวิจยัและบูรณาการทางด้านเทคนิคโครงการ “การพัฒนาวสัดุก าบังรังสีนิวตรอนจากยางธรรมชาตแิละพอลิเอทิลีน” ในปี 

๒๕๕๗ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ (สทน.)  

๕) ศูนย์ทดสอบด้านพลาสตกิ 
       พัฒนาความสามารถห้องปฏบิัติการ เพื่อให้ได้ห้องปฏบิัติการที่ส่งเสริมความสามารถในการประกันคุณภาพผลการทดสอบตามมาตรฐานสากล 
ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
- ท าการเปรียบเทยีบผลการทดสอบระหวา่งห้องปฏิบัติการ (Collaborative Testing) รายการ Tensile properties และ Flexural properties 

กับ สถาบัน Japan Chemical Innovation Institute (JCII) ประเทศญี่ปุ่น 
- ท า Interlaboratory กับผู้ประกอบการในกลุ่มปิโตรเคมีจ านวน ๘ บริษัท  ได้แก่ PTT Chem, SCG Chemical (TPE), HMC, UBE, IRPC, 

EPG, TPAC, TCC 
- เข้าร่วมสัมมนาเร่ือง “ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรรมคอมโพสิท กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จัดโดยสมาคมไทยคอมโพสิท และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้ประกอบการ และผู้ที่เกีย่วขอ้งในสาขานี้ 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด ผลงาน 

- เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ พร้อมกับน าเยี่ยมชมหอ้งปฏิบัตกิารของศูนย์ทดสอบ
พลาสติก 

๖) ศูนย์ทดสอบด้านเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 
- ได้รับการรับรองความสามารถหอ้งปฏิบตัิการ ISO/IEC 17025 แล้ว จ านวนการทดสอบ ๗ รายการ ได้แก ่ ความต้านแรงดันทะลุของ

กระดาษและกระดาษแข็ง  ความหนาของกระดาษ   น้ าหนักมาตรฐานของกระดาษ  ความต้านแรงดึงของกระดาษและกระดาษแข็งชนิด
อัตราการยืดตวัคงที่  ความตา้นแรงฉีกขาดของกระดาษ โดยวิธ ีElmendorf   ความต้านแรงกดวงแหวนของกระดาษและกระดาษแข็ง 

- ก าลังด าเนินการเตรียมการยื่นขอการรับรองความสามารถเพิ่มในรายการทดสอบปริมาณสาร AOX   การ ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ (PT) กับ LGC Standard Proficiency Testing Group ประเทศอังกฤษ  และทดสอบสมบัติทางกายภาพของกระดาษ 
จ านวน ๙ รายการ กับสถาบัน CTS (Collaborative Testing Services Inc) ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการสร้างความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๗) ศูนย์ทดสอบด้านของเล่น 

ด าเนินการศึกษา วิจยัและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเล่น โดยเน้นการทดสอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และสมบัติ
ด้านการติดไฟ เพื่อเป็นหอ้งปฏิบัตกิารอา้งอิงด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเล่นของประเทศตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการทดสอบ
ความปลอดภยัเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ของเล่น ตลอดจนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากของเล่นที่ไม่ได้คุณภาพทั้งที่ผลิตในประเทศและที่
น าเข้าจากต่างประเทศ 
- การสร้างความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 สร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กระทรวงพาณิชย์ ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของตะกัว่และสารใน
กลุ่มพทาเลต ในของเล่นตุ๊กตายางพลาสติกบีบมีเสียง และการปนเปื้อนโลหะหนักและสารในกลุ่มไนโตรซามีนในยางกดัและ
ของเหลวที่บรรจุในยางกัดส าหรับเด็ก 

 เป็นกรรมการร่างมาตรฐาน มอก. ของเล่น ให้กับส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน Japan Chemical Innovation Institute (JCII) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ทาง

วิชาการด้านการทดสอบ ความปลอดภยัในผลิตภัณฑ์ของเล่น 
 เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในโปรแกรมทดสอบความช านาญ กบั สถาบัน Institute for Interlaboratory Studies  (IIS) 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในรายการ PBBs และ PBDEs ส าหรับของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ และรายการ Formaldehyde ส าหรับของเล่น
และผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กที่ท าดว้ยสิ่งทอ 

๘) ศูนย์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 
   เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมที่มาใช้บรกิารน าข้อมูลไปใช้จัดท า และด าเนินการตามระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม พร้อมกับสามารถตรวจ

ติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ าที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และน าเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการ International Federation of 

Environmental Health (IFEH): 12th World Congress on Environmental Health ที่ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในเดือน 
พ.ค. ๕๕  

 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ (PT) กับ สถาบัน Proficiency Testing Australia (PTA) ประเทศออสเตรเลียและ สถาบัน 
LGC ประเทศอังกฤษ 

 ขอขยายการรับรองระบบคุณภาพเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมการให้บริการในพารามิเตอร์ (น้ า/ น้ าเสีย/ อากาศ) 
   
  1.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  -  
 

 1.5) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

 
                     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/ 
(32.2479) 
คิดเป็นร้อยละ 
88.4932 

ของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

3.2986/ 
(3.2986) 

 

16.1999/ 
(12.0553) 

 

7.2066/ 
( 5.8904) 

 
 

9.7360/  
( 11.0037 ) 

 

4.1932 

 
                             2.2) ตัวชี้วัดผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

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

เชิงปริมาณ จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานห้องปฏบิัติการ (ห้อง) 

-/ 
(-) 

6/ 
(3) 

5/ 
(2) 

5/ 
(14) 

16/ 
(19) 

เชิงคุณภาพ จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช านาญ (ห้อง) 

-/ 
(-) 

90/ 
(348) 

470/ 
(778) 

240/ 
(889) 

800/ 
(2,015) 

เชิงเวลา ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานห้องปฏบิัติการ (รอ้ยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 
 

75/ 
(81.51) 

 

75/ 
(81.51) 

เชิงต้นทุน ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
ห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช านาญ (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 
 

75/ 
(83.65) 

 

75/ 
(83.65) 

 
                                 2.3) กิจกรรมหลัก  

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

 
19 ห้อง 

ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕5) 
1.1 ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัตกิาร จ านวน 19 หอ้ง 
1.2 ตรวจติดตามการรับรองความสามารถหอ้งปฏิบัติการทดสอบ จ านวน 50 ห้อง 
1.3 ตรวจประเมินใหม่ความสามารถห้องปฏบิัติการทดสอบ จ านวน 21 ห้อง และ มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับหนังสือรับรองแล้ว 

จ านวน 19 หอ้ง 
 
2. การเสรมิสร้างความเข้มแข็งใหแ้กห่้องปฏิบัติการของประเทศ 
     ตัวชี้วัด : จ านวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ  (เป้าหมาย 800 ห้อง) 

 
2,015 ห้อง 

    2.1 การพัฒนาศักยภาพการทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งออก 
      ผลการด าเนินงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕5) 

1) จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญแล้ว 23รายการ  
2) จัดเตรียมตัวอยา่งส าหรับกจิกรรมทดสอบความช านาญ รวม 4,225 ตัวอย่าง  
3) จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ 2,015 ห้อง  

 
 

                   2.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ผลงานสูงกว่าแผนทีก่ าหนดเนื่องจาก ในปี 2555 มกีารจัดกิจกรรมฯ
ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม ท าให้เมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจ านวนมาก โดยกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีการจัดเป็นประจ าทุกป ี 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

 
                                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/ 
(34.0948) 
คิดเป็นร้อยละ 
96.8121  

ของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

3.3638/ 
(3.3703) 

 

14.2522/ 
(10.2587) 

 

7.8650/ 
(8.1333) 

 
 

9.7365/ 
(12.3325 ) 

 

1.1227 

 
                             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/ 
( 152,729) 
 

37,620/ 
(177527 ) 

 

153,100/ 
(575,168) 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( - ) 

-/ 
( - ) 

 

75/ 
(79.31 ) 

 

75/ 
( 79.31 ) 

 
                              3.3) กิจกรรมหลัก  

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

 
563,343  คน 

 ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่  4 (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. 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  
563,343   คน 
2. การพัฒนางานสารสนเทศเฉพาะทางด้าน ว. และ ท. 
     ตัวชี้วัด : จ านวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทาง ว. และ ท. (เป้าหมาย 5,000 คน) 

 
11,825 คน 

1. โครงการเครือข่าย E-Library  ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่  4 (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕5) 
             ให้บรกิารการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก ่นักวจิัย นกัวิทยาศาสตร์ นักค้นควา้ ครู อาจารย์และประชาชน
ผู้สนใจ มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Library Collection) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกันในประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ Digital Library ได้ตลอดเวลาและ
สถานที่เป็นการขยายขีดความสามารถดา้นบริการสารนิเทศวิชาการให้สูงขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนมกีารขยายฐาน
การบริการสารสนเทศวิชาการเฉพาะเร่ืองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ 11,825 คน 

รวมทั้งสิ้น (เป้าหมาย 153,100 คน) 575,168 คน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

                3.4) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ผลงานสูงกว่าแผนที่ก าหนดเนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับบริการสารสนเทศหอสมุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะ เครือข่าย E-Library  ด้านวิทยาศาสตร์และ เนื่องจากสะดวกในการเขา้ถึงข้อมูลโดย
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 

 
                3.5) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -   
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 5 : ผู้ประกอบการและชุมชนได้น าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบดว้ย 1 ตัวชีว้ัด ดังนี ้

 
ตัวชี้วัดที่ 19 : จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
ค าอธิบาย : 

๑) สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา และ
โรงพยาบาล 

๒) ชุมชน หมายถึง ประชาชนที่รวมตัวกันในพื้นที่เดียวกัน (หมู่บ้าน/ต าบล) ตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป เพื่อด าเนินกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

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

๔) ใช้ประโยชน์ หมายถึง ลดต้นทุนการผลิต ลดหรือทดแทนการน าเข้า ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาทางเทคนิค น าไปวิจัยและพัฒนาต่อยอด 
หรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 

๕) นับเฉพาะสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เป็นเร่ืองใหม่ส าหรับสถานประกอบการนั้นๆ ไป
ใช้ หากมีการใช้ผลงานเร่ืองเดิมจะนับเฉพาะสถานประกอบการรายใหม่ 

 
สูตรการค านวณ :  

นับจ านวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา 
 

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

นั้นๆ 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/ 
(24) 

 
 

 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 ์
(ราย) 

 -/ 
( - ) 

4/ 
(6) 

4/ 
(6 ) 

4/ 
(12 ) 

12/ 
(24) 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ณ สิ้นไตรมาส 4  (1 ต.ค. 54- 30 ก.ย. 55) มีสถานประกอบการ/ชุมชนที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ จ านวน 24 ราย 
ดังนี้ 

ล ำดับที่ ชื่อสถำนประกอบกำร ผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

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

การแปรรูปเน้ือปลาและเห็ด 
(ข้าวเกรียบปลา แหนมเห็ด  
เห็ดหยอง และเห็ดดองน้ าปลา) 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปเน้ือปลาและเห็ด
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขาย 

๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านงานฝีมือบ้าน
หาดทรายงาม 
๒๓/๑ ม.๕ บ้านหาดทรายงาม ต.วัดไทร  
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

การแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปใช้ประโยชน์โดย           
การประยุกต์ส าหรับแปรรูปผักและ           
ผลไม้ขาย และน าไปถ่ายทอดความรู้
ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ 

๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร 
ฟากคลอง 
๒๑๐ ม.๙ ต.หนองกรด อ.เมือง   
จ.นครสวรรค์ 

การแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปใช้ประโยชน์โดย
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อ 
และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท าเค้กกล้วย
หอมขาย และเป็นการถนอมผักและผลไม้
เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นและเพิ่มมูลค่า 

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

การตกแต่งลวดลาย 
เพื่อเพิ่มมูลค่าเน้ือดินแดง 
(การตกแต่งด้วยสี) 

น าเทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าเน้ือดินแดงท่ีได้รับไปต่อยอด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 
 

๕ กลุ่มเซรามิกสองแคว 
๕๖/๕๐ ม.๒ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
หัวโขนเซรามิก 

น าเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หัวโขน
เซรามิกไปใช้ประโยชน์ในการผลิต              
เชิงพาณิชย์ และได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม              
มีการน าเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับ
เยาวชนในโรงเรียน เป็นพื้นฐานในและ
การประกอบอาชีพต่อไป 
 

๖ 
 

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

๑. เทคโนโลยีการตกแต่ง
ลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดง 
(การแกะลาย) 

น าเทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลติภัณฑ์เน้ือดินแดงไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้หน่วยงานต่างๆ และพ่อค้าท่ัวไป 

๒. เทคโนโลยีการผลิต 
ถ้วยดินเผารองน้ ายาง 

น าเทคโนโลยีการผลิตถ้วยดินเผา            
รองน้ ายางไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการเกษตรกร
สวนยางพาราภาคอีสาน 

๗ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม 
๑๓ ม.๓ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 

การแปรรูปผลไม้ น าเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและน าไป
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในกลุ่มและเพื่อน
บ้าน 

๘ กลุ่มสมุนไพรบ้านสันป่าสัก 
๑๕๒ ม.๒ บ้านสันป่าสัก  
ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

การผลิตสบู่สมุนไพร น าเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจของกลุ่มฯ และลูกค้า 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล ำดับที่ ชื่อสถำนประกอบกำร ผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 การผลิตแชมพูและครีมแชมพู
สมุนไพร 

น าเทคโนโลยีการผลิตแชมพูและครีม
แชมพูสมุนไพรไปใช้ประโยชน์กระบวน 
การผลิต เพื่อเพิ่มความม่ันใจของกลุ่มฯ 
และลูกค้า 

๙ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา  
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า  
ม.๑ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 
 

การทดสอบควบคุมเน้ือดินปั้น 
การปั้นรูปสัตว์เหมือนจริง และ
การปั้นดอกไม้  

น าเทคโนโลยีการทดสอบควบคุมเน้ือดิน
ปั้น การปั้นรูปสัตว์เหมือนจริงและการปั้น
ดอกไม้ ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มทักษะในการท างาน 

๑๐ กลุ่มสมุนไพรชุมชนบ้านหนองทองค า  
๔๗/๒ ม.๘ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 

การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและ
ประดับ 
 

น าเทคโนโลยีการผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
และประดับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องเทคนิค
ใหม่ๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้
มีคุณภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

๑๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรข่าเหลือง
ทองหลางล่าง  
๔๓๓ ม.๗ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 
 

การท าสบู่ก้อนขมิ้น น าเทคโนโลยีการท าสบู่ก้อนขมิ้นไปใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน และมีแผนจะจัด
จ าหน่ายในชุมชนซ่ึงจะท ารายได้ให้กับ
สมาชิก 

การแปรรูปพืชสมุนไพร  
 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์โดยสามารถน าความรู้ท่ีได้
ฝึกอบรมไปใช้ในการเพิ่มรายได้ให้กับ 
กลุ่มได้ 

๑๒ กลุ่มข้าวแต๋น บุญทวี 
๒๖๖ ม.๒ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ล าปาง  
 

เทคโนโลยีการแปรรูปพืชผัก 
ผลไม้ท้องถิ่น และเนื้อปลา 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชผัก ผลไม้
ท้องถิ่น และเน้ือปลาไปใช้ประโยชน์กลุ่ม
ชุมชนได้รู้ถึงการน าพืชผัก ผลไม้ ปลาท่ีมี
อยู่ในชุมชนมาแปรรูป ท าให้เกิด               
การสร้างงาน สร้างรายรายได้ สร้างความ
เข้มแข็ง ท าให้ชุมชมมีความสุขอย่างยั่งยืน 

๑๓ กลุ่มแปรรูปสัปปรด 
๑๕๑ ม.๘ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ล าปาง 
 

เทคโนโลยีการแปรรูปพืชผัก 
ผลไม้ท้องถิ่น และเนื้อปลา 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชผัก ผลไม้
ท้องถิ่น และเน้ือปลาไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน 
หรือ น าไปประกอบอาหารเพื่อน าไป
จ าหน่ายเป็นการค้าช่วยเหลือครอบครัวได้ 

๑๔ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชัยภูทอง  
(กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร) 
๑๐๓ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 
 

เทคโนโลยีการแปรรูปพืชผัก 
ผลไม้ท้องถิ่น และเนื้อปลา 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชผัก ผลไม้
ท้องถิ่น และเน้ือปลาไปใช้ประโยชน์ใน
ครอบครัว และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มฯ 
และสมาชิกกลุ่มฯ 

๑๕ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีชัยภูทอง 
๑๐๓ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 
 

เทคโนโลยีการแปรรูปพืชผัก 
ผลไม้ท้องถิ่น และเนื้อปลา 

น าเทคโนโลยีการแปรรูปพืชผัก ผลไม้
ท้องถิ่น และเน้ือปลาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตและเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ
ของเราให้หลากหลายมากขึ้น 

๑๖ กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น 
ม.๒ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง  
 

เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับสปา 
 

น าเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
เซรามิกส าหรับสปาไปใช้ประโยชน์ในการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ส าหรับน าไปใช้ในธุรกิจ
สปา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการเพ้นส์สี 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล ำดับที่ ชื่อสถำนประกอบกำร ผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส่สบู่สปา 
และเตาอโรมารูปทรงหมอน  

น าเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส่
สบู่สปา และเตาอโรมา รูปทรงหมอนไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ตรงความ
ต้องการของตลาดและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดระนอง 

เทคนิคการท ารูปลอกเซรามิก 
ชนิดบนเคลือบ  

น าเทคนิคการท ารูปลอกเซรามิกชนิดบน
เคลือบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบเฉพาะของกลุ่มฯ และ
สะดวก รวดเร็ว สวยงาม เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของสินค้า 

การเคลือบด้วยเศษแก้ว การปั้น
ตุ๊กตาดินเผา การเพ้นท์ดอกไม้
และแมลง  

น าเทคโนโลยีการเคลือบด้วยเศษแก้ว  
การปัน้ตุ๊กตาดินเผา การเพ้นท์ดอกไม้
และแมลงไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 
 

๑๗ ศูนย์ศิลปาชีพพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
(ส.ค. ๕๕) 

การควบคุมกระบวนการผลิต
เคลือบ 

น าเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตเคลือบไปใช้ประโยชน์โดยสามารถ
น าไปพัฒนาผลิตเคลือบท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและได้ผลผลิตมาก
ขึ้น 

๑๘ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู 
๑๑๙/๑๕ ม.๗ ต.กะลุวอ อ.เมือง            
จ.นราธิวาส 

เทคนิคการแกะลวดลายและ 
การพิมพ์ 

น าเทคนิคการแกะลวดลายและการพิมพ์
ไปใช้ประโยชน์ในการคิดผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ได้ 

การควบคุมกระบวนการผลิต 
เนื้อดินท้องถิ่น 

น าเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตเนื้อดินท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตน าดินไปใช้งานได้ 
 

การพัฒนารูปแบบสัตว์และ        
ชุดอาหาร 

น าเทคโนโลยีการพัฒนารูปแบบสัตว์และ
ชุดอาหารไปใช้ประโยชน์โดยสามารถ
น าไปพัฒนาในการขึ้นรูปแบบขนาดใหญ่
และการท าชุดอาหารให้มีความสวยงาม
ยิ่งขึ้น 

๑๙ กลุ่มเกษตรพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 
ม.๑ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ข้าวเพ่ือการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปอาหารได้
หลายอย่าง 

๒๐ กลุ่มข้าวตังบ้านยี่ลัน 
๕๒/๑ ม.๒ ต.ยี่ลัน อ.วิเศษชัยชาญ           
จ.อ่างทอง 
 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ข้าวเพ่ือการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตามท่ี              
กรมวิทยาศาสตร์บริการถ่ายทอดให้
ความรู้ 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

ล ำดับที่ ชื่อสถำนประกอบกำร ผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

๒๑ กลุ่มเกษตรครบวงจรวัดขุมทอง 
ม.๖ ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ข้าวเพ่ือการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป 

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอม
นิลและการแปรรูปข้าวหอมนิลสู่
เชิงพาณิชย์ 

น าเทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิล
และการแปรรูปข้าวหอมนิลสู่เชิงพาณิชย์
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในการด้าน
การเพิ่มผลผลิต และการแปรรูปข้าว              
หอมนิล ซ่ึงสามารถท าให้เกิดรายได้ 

๒๒ กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง 
๓๐ ม.๔ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 
 

การพัฒนาคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผักตบชวา 

น าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ               
การพัฒนาคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
เชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของกลุ่ม 

๒๓ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  ๑ ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

การท าเบ้าอะลูมินา  น าเทคโนโลยีการท าเบ้าอะลูมินาไปใช้
ประโยชน์ในด้านการศึกษาให้ความรู้แก่
นักศึกษาในวิชาท่ีเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ 

๒๔ บริษัท อโศก โฮมโปรดักส์ จ ากัด 
๒๒๓/๒๗ สรรพาวุธ แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกหอม        น าเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกหอมไปใช้
ประโยชน์ในการปรับใช้ในการะบวนการ
ผลิตและส่งออก 

 
    มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตโครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ 

ให้บริการกระทรวง  ดังนี้ 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้น าไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม มีผลการ 

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/ 
(6 ) 

4/ 
(6 ) 

4/ 
( 12 ) 

12/ 
(24 ) 

           
 กลยุทธ์หน่วยงาน:  

1) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ 

2) เร่งรัดการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้แก่ภาคการผลิตและชุมชน 
 

 ผลผลิต/โครงการ : ประกอบดว้ย 1 ผลผลิต ได้แก่ 
                        1) ผลผลิต การวจิัย พัฒนาและถา่ย ทอดเทคโนโลย ี 

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 ไตรมาสปัจจุบัน 

82.1338 82.1338/ 
(72.0019) 

คิดเป็นร้อยละ 87.6642 
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 

การจัดสรร 

6.6674/ 
(6.6672) 

 

33.3373/ 
(23.3842) 

 

13.2642/ 
(16.2850) 

 
 

25.8649/    
(  25.6625 ) 

 

10.1319 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

 
                                 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 ) 

23/ 
(23) 

เชิงปริมาณ จ านวนคนที่ได้รับการถา่ยทอด
เทคโนโลยี (คน) 

0/ 
(-) 

575/ 
(897) 

385/ 
(478) 

740/ 
(591) 

1,700/ 
(1,966) 

เชิงคุณภาพ งานวิจัยที่บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

80/ 
(98.17) 

 

80/ 
(98.17) 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

75/ 
(85.67) 

 

75/ 
(85.67) 

 
                                   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 
7. การปรับสภาพดินโดยใช้เทคโนโลยีถ่านชีวภาพเพื่อเกษตรกรรม 
8. การใช้ธัญชาติในการผลิตครีมเทียมชนิดผงที่ไม่มีกรดไขมันชนิดทรานส์ 
9. การศึกษาสมบัติของสารยึดเกาะผสมระหว่างปลายข้าวกับไฮโรคอลลอยด์จากแป้งบุกเพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ 
10. การเพิ่มศักยภาพการผลิตเซรามิกเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชนสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง  ผลงาน 
     ตัวชี้วัด : จ านวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (เป้าหมาย ๑,๗๐๐ คน) 1966 คน 
 
ผลการด าเนินงาน 

2.1 โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชด ารสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชนีินาถ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 378 
คน จาก12 หลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรเทคนิคการใช้เตาเผาและการบ ารุงรักษา อบรมเมื่อวันที่ 15-17 ม.ค. 55 ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ กุดนาขาม แม่ต  า ทักษิณ รอ
ตัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ 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 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๐ คน 

๔) หลักสูตร "การทดสอบและควบคุมคุณภาพของเนื้อดินท้องถิ่น" อบรมเมื่อวันที ่20-23 มี.ค. 55 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ
บ้านทุ่งจี้  จ.ล าปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๐ คน 

๕) หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกลวดลายจิตรกรรมไทยและการพัฒนาเคลือบ Effect glaze พร้อมดูงาน" อบรมเมื่อวันที่  
20-23 มี.ค. 55 ณ โครงการพัฒนาพืน้ที่รอยต่อบ้านทุ่งจี ้จ.ล าปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๐ คน 

๖) หลักสูตร “การทดสอบและควบคุมคุณภาพของเนื้อดินท้องถิ่น”อบรมเมื่อวันที2่3-26 เม.ย. 55  โครงการพัฒนาบ้านแม่ต่ า        
จ.ล าปางมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 30 คน 

๗) หลักสูตร “การพัฒนารูปแบบสัตว์เหมือนจริง การเตรียมเคลือบ Aventurin และเทคนิคการปั้นดอกไม้ พร้อมดูงาน”อบรมเมื่อวันที่ 
23-26 เม.ย. 55  โครงการพัฒนาบ้านแม่ต่ า จ.ล าปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  40 คน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๘)  หลักสูตร “การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ พร้อมดูงาน"อบรมเมื่อวันที ่29-31 พ.ค. 55n ณ ศูนย์ศิลปาชีพพระต าหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 14 คน 
๙)  หลักสูตร “การพัฒนารูปแบบสัตว์และชุดอาหาร พร้อมดูงาน" อบรมเมื่อวันที ่29-31 พ.ค. 55  ณ ศูนย์ศิลปาชีพพระต าหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์  มีผู้เข้ารว่มกิจกรรมจ านวน 37 คนฯ 
๑๐)    หลกัสูตร “การควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อดินท้องถิ่น พร้อมดูงาน"อบรมเมือ่วันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 55  หมูบ่้านเครื่องปั้น 

ดินเผารอตันบาตู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 11 คน 
๑๑)   หลักสูตร “เทคนิคการแกะลวดลายและการท าพิมพ์ พร้อมดูงาน"อบรมเมื่อวันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 55  หมู่บ้านเครื่องปั้น ดินเผา

รอตันบาต ูมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน 
 
๑๒)    หลกัสูตร “การศึกษาดูงานเซรามิก   ประเภทของประดับตกแต่งบ้านและสวนในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และ

เชียงราย" อบรมเมื่อวันที่ 25-26 มิ.ย. 55  ณ บริษัท เปรมประชา คอลเลคชั่น จ ากัด โรงงานดอยดินแดง และโครงการแม่ฟ้าหลวงมีผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมจ านวน 60 คน 

 
2.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผู้เข้ารบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 698  คน จาก  19 หลักสูตร ดังนี้ 

๒.๒.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านวัสดุศาสตร์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 165  คน จาก 5 หลักสูตรดังนี้ 
๑) หลักสูตรการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอปุโภคและบริโภค ครั้งที่ 2 อบรมเมื่อวันที่ 18-21 

ม.ค. 55 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๐ คน 
๒) หลักสูตร "การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ครั้งที่ 1 " อบรมเมื่อวันที ่  

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

 ต.ตากแดด  อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๘ คน 
๔) หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา”  อบรมเมื่อวันที่  9 - 10 ส.ค. 55  ณ กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง 

ต.บ้านสันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา  มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน  30 คน 
๕) หลักสูตรการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอปุโภคและบริโภค ครั้งที่ 2 อบรมเมื่อวันที่ 27-30 

ส.ค. 55 ณ จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓1 คน 
 

2.2.2   การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติด้านสมุนไพร มีผู้เข้ารับการถา่ยทอดเทคโนโลยีจ านวน 104 คน จาก 3 หลกัสูตร 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 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๕ คน 
๒) หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชน ครั้งที่ 2  (ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรรอบตัว)" อบรมเมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 55 

ณ วัดธรรมนิมิตต ์ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๕ คน 
๓) หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนคร้ังที่ 4 (การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชัน่บ ารุง

ผิวพรรณ)”"อบรมเมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 55 ณ ศาลาที่ประชุมบา้นเกาะช้าง ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 34 คน 
 

๒.๒.๓  การถา่ยทอดเทคโนโลยีอาหาร มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยจี านวน  240  คน จาก 5 หลกัสูตร ดังนี้ 
๑) หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูป พืชผัก และผลไม้ในท้องถิ่น” อบรมเมื่อวันที่ 28-29 มิ.ย. 55 ณจ. ล าปาง มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรม

จ านวน 57 คน 
๒) หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปปลา พืชผัก และผลไม้ในท้องถิ่น” อบรมเมื่อวันที่ 22-23 มี.ค. 55 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสอง

พี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 55 คน 
๓) หลักสูตร "เทคโนโลยกีารแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น”อบรมเมื่อวันที ่ 23-24 เม.ย. 55 ณ ที่ท าการกลุ่มวิสาหกิจแม่บา้นเกษตรม่วง

เหล็ก อ.ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี 50 คน 
๔) หลักสูตร "เทคโนโลยกีารแปรรูปเนื้อหม ู(หมูหยอง หมูแผ่นปรุงรส และหมูทุบ)” อบรมเมื่อวันที ่ 7-8 มิ.ย. 55 ณ ศูนย์เรียนรู้ปศุ

สัตว์อินทรีย์ บา้นทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ มีผู้เข้ารว่มกิจกรรมจ านวน 56 คน 
๕) หลักสูตร "การแปรรูปเห็ด และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่” อบรมเมื่อวันที ่5-6 ก.ค. 55  ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ  ณ บ้านคลองสิบต้น อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยธุยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  22  คน 
 

2.2.4   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านเซรามิก  มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 189  คน จาก 6 หลกัสูตร ดังนี้ 
๑) หลักสูตร “เทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์หัวโขนเซรามิก” อบรมเมื่อวันที่  25-27  ม.ค. 55 ณ กลุ่มเซรามิกสองแคว  ต.วัดจันทร์   

อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน ๓๓ คน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๒) หลักสูตร "เทคโนโลยกีารผลิตถ้วยรองน้ ายาง" อบรมเมื่อวันที ่15-17 ก.พ. 55 ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง  ต.โนนตาล อ.ท่า

อุเทน จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๐ คน 
๓) หลักสูตร "เทคโนโลยกีารท าต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์และการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกลวดลายจิตรกรรมไทย" อบรมเมื่อวันที่ 28 

ก.พ.- 1 มี.ค. 55 ณ กลุ่มเซรามิกบา้นหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๑ คน  
๔)  หลักสูตร "เทคโนโลยีการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดง" อบรมเมื่อวันที่ 14-16 มี.ค. 55   ณ กลุ่มเครื่องปั้น 

ดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๑ คน 
๕) หลักสูตร "เทคโนโลยกีารผลิตถ้วยดินเผารองน้ ายาง” อบรมเมื่อวันที ่18-20 ก.ค. 55 ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนน

ตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  22 คน 
๖) หลักสูตร "การขึ้นรูปและตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา” อบรมเมื่อวันที่  25 - 26 ส.ค. 55 ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

บ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 42 คน 
 

             ๒.3    โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ  มีผู้เข้ารับการถา่ยทอดเทคโนโลยีจ านวน 512 คน จาก 16หลกัสูตร ดังนี้ 
หมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น 
 

๑) หลักสูตร "เทคโนโลยกีระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับสปา”อบรมเมื่อวันที่ 9-11 พ.ค. 55 ณ กลุ่มเซรามิก  บ้านหาดส้มแป้น 
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 32 คน  

๒) หลักสูตร "การผลิตผลิตภัณฑ์ เซรามิกของที่ระลึก” อบรมเมื่อวันที ่ 15-17 มิ.ย. 55 ณ กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น  ต.หาดส้มแป้น 
อ.เมือง จ.ระนอง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  23 คน 

๓) หลักสูตร "เทคนิคการท ารูปลอกเซรามกิชนิดบนเคลือบ” อบรมเมื่อวันที ่ 15-17 มิ.ย. 55 ณ กลุ่มเซรามิกบา้นหาดสม้แป้น              
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 11 คน 

๔) หลักสูตร "การขึ้นรูปเซรามิกโดยการปั้นอิสระ” อบรมเมื่อวันที ่ 15-17 มิ.ย. 55 ณ กลุ่มเซรามิก บา้นหาดส้มแป้น  ต.หาดส้มแป้น     
อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน 

๕) หลักสูตร "การท าผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึกเอกลักษณ์จังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว” อบรมเมื่อวันที่  4-6 ก.ค. 55 ณ 
กลุ่มเซรามิก บ้านหาดส้มแป้น   ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน  33 คน 

๖) หลักสูตร "เทคโนโลยกีระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น”อบรมเมื่อวันที่  14 - 16 ส.ค. 55 ณ กลุ่มเซรามิ
กบ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง  มีผู้เข้ารว่มกิจกรรมจ านวน 32 คน 

 

หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน 
7) หลักสูตร "การผลิตสบู่ก้อน สบู่เหลว และแชมพู” อบรมเมื่อวันที่  27-28 พ.ค. 55 ณ หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน  ต.บ้านนา  อ.กะเปอร์ จ.

ระนอง มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 34 คน 
8) หลักสูตร "การผลิตสบู่กลีเซอรีน ครีมนวดผม และเกลือขัดผิว” อบรมเมื่อวันที ่ 27-28 ก.ค. 55 ณ หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน ต.บา้นนา อ.

กะเปอร์ จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 30 คน 
9) หลักสูตร "การแปรรูปสมุนไพร” อบรมเมื่อวันที่   20 - 21 ส.ค. 55 ณ หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน 
 

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป 
10) หลักสูตร "การผลิตสบู่ก้อน สบู่เหลวกลว้ย และแชมพกูล้วย” อบรมเมื่อวันที่  22-23 มิ.ย. 55 ณ หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป       

อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 39 คน 
11) หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง”  อบรมเมื่อวันที ่ 14 - 16 ส.ค. 55 "ณ ส านักงานเทศบาลเมืองชุมพร        

อ.เมือง จ.ชุมพร  " มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 47 คน 
12) หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางชนิดใหม่” อบรมเมื่อวันที่  17 - 18 ส.ค. 55 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินชา้ง  

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร   มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 35 คน 
 

หมู่บ้านข้าวหอมนิล 
13) หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์” อบรมเมื่อวันที่  25-27 ก.ค. 55 "ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บา้นข้าว

หอมนิล ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 39 คน 
14) หลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิลและการแปรรูปข้าวหอมนิลเชิงพาณิชย์” อบรมเมื่อวันที่  16-ส.ค.-55 ณ ห้องฝึกอบรม

โรงเรียนวัดขุมทอง ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง  มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 40 คน 
 

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผารอตันบาต ู
15) หลักสูตร "การควบคุมคุณภาพการเตรียมเน้ือดิน น้ าดิน เคลือบ และเผา” อบรมเมื่อวันที่  11-14 มิ.ย. 55  ณ หมูบ่้านเครื่องปั้นดินเผา

รอตันบาตู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 31 คน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปผ.วท.4)   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผลงานตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
16) หลักสูตร "เทคนิคการขึ้นรูป การตกแต่งและการพิมพ์  (ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้านและสวน กระเบือ้งปูพิ้นและผนัง)”  อบรม

เมื่อวันที่  25-28 ก.ค. 55 ณ หมู่บ้านเครื่องปั้น ดินเผารอตันบาตู มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 41 คน 
 
2.4    โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู พื้นที่ประสบภัยน้ าท่วม จ านวน 377 คน จาก 9 หลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ครั้งที่ 2 อบรมเมื่อวันที่ 20-23 ก.พ. 
55 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓0 คน 

๒) หลักสูตร "การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ล้างจาน" อบรมเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 55 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพระนอน  อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๕ คน 

๓) หลักสูตร "การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ล้างจาน" อบรมเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 55 ณ ทีท่ าการผู้ใหญ่บา้น หมู่ที ่3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน ๔๘ คน 

๔) หลักสูตร "การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ล้างจาน" อบรมเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 55 ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 12  ต.บางม่วง     อ.บาง
ใหญ่ จ.นนทบุรี มีผู้เข้ารว่มกิจกรรมจ านวน ๔๔ คน 

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

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

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

๘) หลักสูตร “การแปรรูปอาหารเพื่องานอาชีพ” อบรมเมื่อวันที่ 20-23 ก.พ. 55 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลล าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 47 คน 

๙) หลักสูตร "การตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อดินแดง อบรมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 55   ณ กลุ่มบ้านรักดิน ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด         
จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน ๒๓ คน 

3. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ผลงาน 

     ตัวชี้วัด : การวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการ (เป้าหมาย ๑3 เรื่อง)  ๑๓ เรื่อง 
1. การเพิ่มศักยภาพการทดสอบความปลอดภัยของอาหารในการทดสอบกรดไขมนัชนิดทรานส์ จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค และชัยคลาเมต  
2. การจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารมาตรฐานทางทัศนศาสตร์ของเยื่อและกระดาษและผลิตกระดาษมาตรฐานอา้งอิงเพื่อสอบเทยีบเครื่องวัดความ

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

 
 

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


