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ฝ่ายแผนงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ธ.ค. ๒๕๕๗)
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ชี้วั
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จํานวนสินค้าได้รับการทดสอบ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

ผู้บริโภค

จํานวนสินค้าได้รับการทดสอบ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

ผู้บริโภค

จํานวนห้องปฏิบัติ

การที่ได้รบัการ

รับรอง

จํานวนห้องปฏิบัติ

การที่ได้รบัการ

รับรอง

จํานวนห้องปฏิบัติการ

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทดสอบความชํานาญ

จํานวนห้องปฏิบัติการ

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทดสอบความชํานาญ จํานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รบั

การพัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์

จํานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รบั

การพัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์

จํานวนห้องปฏิบัติการ

ทดสอบในภูมิภาค

ที่ได้รับการพัฒนา

จํานวนห้องปฏิบัติการ

ทดสอบในภูมิภาค

ที่ได้รับการพัฒนา

จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

แผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 

    เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหลง่อ้างอิงทางวิชาการดา้นวิทยาศาสตรป์ฏบิัตกิารของอาเซียน

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ที่สามารถแข่งขัน

ได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 

เป้าหมายที่ ๑. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย

สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและ

สร้างรายได้แก่ประเทศ

๑.๑ เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ สอบเทียบ

๑.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิตที่ ๑ สินค้าได้รับการ
ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ

ผลผลิตที่ ๔ การบริการสารสนเทศ
หอสมุดวิทยาศาสตรแ์ลเทคโนโลยี

๒. ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

    ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กล
ยุท

ธ

เป้าหมายที่ ๒. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๒.๑ ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมีความตระหนัก

ด้านคุณภาพ

ผลผลิตที่ ๒ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองความสามารถ

เป้าหมายที่ ๓. ผู้ประกอบการ OTOP  สามารถ
ยกระดับคุณภาพสินค้า

เป้าหมายที่ ๔.  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

๓.๑ ร่วมมอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนํา

      เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ผลผลิตที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี

๔.๑ สร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับสถาน

      ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตที่ ๓ กําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี

จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

กระบวนงานรับรองความสามารถบุคลากร

สาขาใหม่ตามแผน 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

กระบวนงานรับรองความสามารถบุคลากร

สาขาใหม่ตามแผน 

ตัว
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ด

จํานวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ 

สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จํานวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ 

สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จํานวนโครงการความร่วมมือด้าน ว&ท และ

นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ

และมีการติดตามประเมินผล

จํานวนโครงการความร่วมมือด้าน ว&ท และ

นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ

และมีการติดตามประเมินผล

ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาํเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการสง่เสริม

ให้มีความโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจรยิธรรม

ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาํเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการสง่เสริม

ให้มีความโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจรยิธรรม

จํานวนรายการวัดของ

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ

พัฒนาและรับรองระบบงาน

ตามมาตรฐานสากล

จํานวนรายการวัดของ

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ

พัฒนาและรับรองระบบงาน

ตามมาตรฐานสากล

จํานวนผลงานวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร 

บริการและภาคสังคม/ชุมชน

จํานวนผลงานวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร 

บริการและภาคสังคม/ชุมชน

ร้อยละของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรดา้น 

วทน.ที่สามารถนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรดา้น 

วทน.ที่สามารถนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นํา

ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์

จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นํา

ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์

จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย

จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย

จํานวนสินค้า 

OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการขอ

รับรองมาตรฐาน

จํานวนสินค้า 

OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการขอ

รับรองมาตรฐาน

ร้อยละของสินค้าและ

บริการที่ส่งตรวจสอบ

และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละของสินค้าและ

บริการที่ส่งตรวจสอบ

และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

จํานวนห้องปฏิบัติการที่

ได้รับการพัฒนา 

จํานวนห้องปฏิบัติการที่

ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ไดร้บัการพัฒนา  ที่ผ่าน

การรับรองตามมาตรฐาน 

ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ไดร้บัการพัฒนา  ที่ผ่าน

การรับรองตามมาตรฐาน 

จํานวนกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

จํานวนกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

จํานวนกิจกรรม/หลกัสตูร

การบ่มเพาะและ/หรือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

จํานวนกิจกรรม/หลกัสตูร

การบ่มเพาะและ/หรือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

แผนงาน ๑ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

แผนงาน ๒ : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน ๒ : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละความเชื่อมั่นของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการรับบริการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ร้อยละความเชื่อมั่นของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการรับบริการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ร้อยละความไมพ่ึงพอใจของ

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละความไมพ่ึงพอใจของ

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

จํานวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่นําไปใช้ประโยชน์

จํานวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่นําไปใช้ประโยชน์

จํานวนเทคโนโลยี/ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุน
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จํานวนเทคโนโลยี/ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุน
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


