
4.1 เร่งรัดการ
พัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของ
ภาคการผลิต
4.2 ส่งเสริมให้มีการ
ขยายขอบข่ายการ
รับรองความสามารถ
บุคลากร

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาและรับรอง
ความสามารถ

2.1 เพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการของประเทศให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้
ด้านระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
2.3 ส่งเสริมให้มีการผลิตวัสดุ
อ้างอิง
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ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน 

 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
   บริการตามมาตรฐานสากล 

เป้าหมายที่ 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถนํา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิตและคณุภาพผลิตภัณฑ์

1.1 เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบ
1.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพ  รับรอง
สินค้า และคุ้มครองผู้บริโภค
1.3 เร่งรัดการจัดทําระบบ MSTQ เพื่อรองรับการบริการในภาคอุตสาหกรรม

ผลผลิต :  
สินค้าได้รับ
การ
ตรวจสอบ 
สอบเทียบ
คุณภาพ

ผลผลิต : 
การบริการ

สารสนเทศ ว 
และ ท

 2.เสริมสร้างห้องปฏิบัติการ
    ของประเทศตามมาตรฐานสากล 

  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างรายได้ ให้กับ SME และชุมชน  4. เสริมสร้างขีดความสามารถ
   ของบุคลากรในภาคการผลิต
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เป้าหมายที่ 4. พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ระกอบการในภาคการผลิตและบริการ

เป้าหมายที่ 1. สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ค. เพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

ผลผลิต : กําลังคนทาง 
วและท
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เป็นผู้นําในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล

  6.บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6.1 จัดให้มีระบบบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล ุ
6.2  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้มีความรู้ และคุณธรรม
6.3  พัฒนาระบบ IT เพื่อ
ให้บริการด้าน วทน.

5. พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศในรูปแบบดิจิตอล

5.1 สร้างระบบ E-Library 
และฐานข้อมูลด้าน ว&ท 
5.2 สร้างเครือข่ายสารสนเทศ
ด้าน ว&ท กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

• จํานวน
ผู้ใช้บริการที่
สามารถนํา
สารสนเทศ
ไปใช้
ประโยชน์ใน
ภาคการผลิต
และบริการ 
(6,300 ราย)
• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ 80) 

• จํานวน
ผู้ใช้บริการที่
สามารถนํา
สารสนเทศ
ไปใช้
ประโยชน์ใน
ภาคการผลิต
และบริการ 
(6,300 ราย)
• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ 80) 

(วท.12) มูลค่าผลกระทบทางสังคม และ สิ่งแวดล้อม 90 ล้านบาท
(วท.13) จํานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 200 ราย
(วท.14) จํานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 200 ราย
(วท.15) จํานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา 20 
ชุมชน/ท้องถิ่น 
(วท.16) จํานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 15
ราย
(วท.17) จํานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 
1 เรื่อง

• ร้อยละของ
การให้บริการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 
5)

• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

• ร้อยละของ
การให้บริการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 
5)

• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

เป้าหมายที่ 2. วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน 

•  
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนา 
(10 ราย)

• 
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (5 
ราย)

• ศูนย์บริการ 
one stop 
service ใน
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(1ศูนย์)

•  
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนา 
(10 ราย)

• 
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (5 
ราย)

• ศูนย์บริการ 
one stop 
service ใน
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(1ศูนย์)

(วท.11)  จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  3,000 คน
(วท.1) ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
(วท.18)  ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดําเนินงานของ วท. ร้อยละ 83

(วท.1) ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
(วท.2) จํานวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 5 ห้อง
(วท.3) จํานวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 3,000 รายการ
(วท.4) จํานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 5 เรื่อง

ค.พัฒนา
ศูนย์บริการ
ทดสอบสินค้า
แบบครบวงจร

ค. พัฒนา
ศักยภาพการ
ทดสอบ
คุณภาพ
อาหารใน
เมือง
นวัตกรรม
อาหาร

• จํานวน
ผู้ประกอบก
ารที่มาใช้
ประโยชน์
ในเขต
นวัตกรรม 
(15 ราย)

• จํานวน
ผู้ประกอบก
ารที่มาใช้
ประโยชน์
ในเขต
นวัตกรรม 
(15 ราย)

• จํานวน
ผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถใน
การแข่งขัน (200 
ราย)

• จํานวน
ผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถใน
การแข่งขัน (200 
ราย)

ค. วิจยัและ
พฒันา
นวตักรรมเพื�อ
แกป้ัญหา สร้าง
ความเขม้แขง็
ดา้นสังคม
ชุมชน และความ
มั�นคง

• จํานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่
นําไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน(1 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

• จํานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่
นําไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน(1 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

:ค. วิจยัและ
นวตักรรมเพื�อ
สร้างองคค์วามรู้
พื$นฐานของ
ประเทศและขีด
ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี

• จํานวนผู้เข้า
รับการถ่ายทอด
ความรู้และ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  
3,500 คน
• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

• จํานวนผู้เข้า
รับการถ่ายทอด
ความรู้และ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  
3,500 คน
• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

ค.:ส่งเสริม
เทคโนโลยีและเพิ่ม
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน

27.02.2562แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ค. บูรณาการ
เครือข่าย

แหล่งบริการ
สารสนเทศ

ด้าน
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
ของประเทศ

• จํานวน
สารสนเทศ
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ในรูปแบบ
ดิจิทัล 
(1,800 
เรื่อง)

• จํานวน
สารสนเทศ
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ในรูปแบบ
ดิจิทัล 
(1,800 
เรื่อง)

ค. พัฒนา
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุต
สาหกรรมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพสินค้า

ค. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สอบเทียบ
รองรับ
อุตสาหกรรม
แปรรูป
อาหาร•พัฒนาร่าง

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรมระดับชาติ 
(มอก.) ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(4 ร่าง)

•พัฒนาร่าง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรมระดับชาติ 
(มอก.) ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(4 ร่าง)

• ร้อยละ
ของการ
ให้บริการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทางด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 5)

• ร้อยละ
ของการ
ให้บริการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทางด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 5)

ค. พฒันา
โครงสร้า
งพื$นฐาน
ทาง
คุณภาพ

ค.ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบการ
ชุมชน

ค. วิจยัและ
นวตักรรมเพื�อ
ตอบโจทยก์าร
สร้างความมั�ง
คั�งทางเศรษฐกิจ

• จํานวนเทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่สามารถ
กําหนดแนวทางนําไป
ต่อยอดเชิงลึกหรือ
นําไปใช้แก้ปัญหาการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน (1 
เทคโนโลยี/นวัตกรรม)

• จํานวนเทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่สามารถ
กําหนดแนวทางนําไป
ต่อยอดเชิงลึกหรือ
นําไปใช้แก้ปัญหาการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน (1 
เทคโนโลยี/นวัตกรรม)

• ร้อยละ
ของ
จํานวน
ผู้รับบริการ
ที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 5) 

• ร้อยละ
ของ
จํานวน
ผู้รับบริการ
ที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 5) 

• จํานวนผู้เข้ารับ
การถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้
ด้าน วทน. (3,500 
คน)
• จํานวน
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่ขอรับ
การรับรองตาม
มาตรฐาน (200 
ผลิตภัณฑ์) 

• จํานวนผู้เข้ารับ
การถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้
ด้าน วทน. (3,500 
คน)
• จํานวน
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่ขอรับ
การรับรองตาม
มาตรฐาน (200 
ผลิตภัณฑ์) 

โครงการ
บูรณาการ

ระบบข้อมูล
ห้องปฏิบัติกา
รทดสอบและ
สอบเทียบ

ผลผลิต : การ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล

• ระบบ/
เทคโนโลยีที่
นํามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการด้าน 
วทน. (1เรื่อง)

• ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

• ระบบ/
เทคโนโลยีที่
นํามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการด้าน 
วทน. (1เรื่อง)

• ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

(วท.5) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ 90 ล้านบาท
(วท.6) ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนําไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ร้อยละ 10
(วท.7) จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณแล้ว 1 เรื่อง
(วท.8) จํานวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
42 เรื่อง
(วท.9) จํานวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  1 ราย
(วท.10) จํานวนบุคลากรที่ทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 324 คน
(วท.11) จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 3,500 คน

•จํานวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  3,000 คน
• ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมที่สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิตและ
บริการ (ร้อยละ 90)
•ความสําเร็จในการ
ขยายขอบข่ายการ
รับรองความสามารถ
บุคลากร (ระดับ 5)
• ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ 80) 

•จํานวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  3,000 คน
• ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมที่สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิตและ
บริการ (ร้อยละ 90)
•ความสําเร็จในการ
ขยายขอบข่ายการ
รับรองความสามารถ
บุคลากร (ระดับ 5)
• ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ 80) 

3.1 ผลักดันให้มีการวิจัยพัฒนาที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และความต้องการของผู้ประกอบการ
3.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการพัฒนาสินค้า OTOP และการใช้ประโยชน์ในภูมิภาค 

• จํานวนผู้ประกอบการ ที่
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล (125 
ราย) 

• จํานวนผู้ประกอบการนํา
วัสดุอ้างอิงไปใช้
ประโยชน์ในการควบคุม
คุณภาพ (250 ราย)

• ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ(ร้อยละ 80) 

• จํานวนผู้ประกอบการ ที่
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล (125 
ราย) 

• จํานวนผู้ประกอบการนํา
วัสดุอ้างอิงไปใช้
ประโยชน์ในการควบคุม
คุณภาพ (250 ราย)

• ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ(ร้อยละ 80) 

ค. ยกระดบั
คุณภาพ
หอ้งปฏิบตัิก
ารทดสอบ
ยางใหม้ี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน

• 
ห้องปฏิบัติก
ารทดสอบ
ยางแท่ง
ได้รับการ
รับรอง (5 
ราย)

• 
ห้องปฏิบัติก
ารทดสอบ
ยางแท่ง
ได้รับการ
รับรอง (5 
ราย)

ค. สร้างมาตรฐาน
การทดสอบเพื่อ
ส่งเสริม
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ 
การบิน และ
หุ่นยนต์

• จํานวน
ผลงานด้าน
นวัตกรรมที่
เกิดขึ้นใน
พื้นที่เขต
นวัตกรรม 
(1 เรื่อง)

• จํานวน
ผลงานด้าน
นวัตกรรมที่
เกิดขึ้นใน
พื้นที่เขต
นวัตกรรม 
(1 เรื่อง)

• จํานวนชุดข้อมูล
การขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการของ
บริษัท/หน่วยงาน
รัฐของประเทศ ที่
ได้รับการรับรอง
ระบบงาน 
ISO/IEC 17025 
(1ชุดข้อมูล)

• จํานวนชุดข้อมูล
การขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการของ
บริษัท/หน่วยงาน
รัฐของประเทศ ที่
ได้รับการรับรอง
ระบบงาน 
ISO/IEC 17025 
(1ชุดข้อมูล)

• จํานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่
นําไปใช้
ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม/ 
คลัสเตอร์
เป้าหมาย (1 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

• จํานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่
นําไปใช้
ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม/ 
คลัสเตอร์
เป้าหมาย (1 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)


