
21.จ ำนวน
เครือข่ำยด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนคุณภำพของ
ประเทศของ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหก
รรมเป้ำหมำย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
หรือผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 
(3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์)

3.มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (315 ลบ.)      
4.จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (3 เรื่อง)                                                                        
5.จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ (42 เรื่อง)
6.ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ (ร้อยละ 12)
7.จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว (1 เรื่อง) 

ผลผลิตท่ี3 : 
สินค้ำได้รับ
กำรตรวจสอบ 
สอบเทียบ
คุณภำพ (วว./
อว./คอ./สผ./
สท.)
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1. บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงองค์กร (System integration) โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล    2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ   3. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เกิดการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ   4. วิจัยพัฒนาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์   

5. ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน   6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน   7. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ

1. การพัฒนาก าลังคนและวิทยาการส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

ผลผลิต2: กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้วย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (พศ./ทช.)

ผลผลิต1: กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
และกำรบริกำรสำรสนเทศ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ให้มีประสิทธิภำพ (สท./สล.)  

2. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สู่ภาคเศรษฐกิจและชุมชน

3. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถน า ววน. ไปใช้เพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิตและคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์

เป้าหมายที่ 5. บริหารจัดการกลไกและ
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ
ของประเทศ (System Integration)

เป้าหมายท่ี 1. เสริมสร้างศักยภาพก าลังคน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ (NQI Academy)

ตัว
ชี้ว

ัด

เป็นองค์กรน าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ

4. เป็นองค์กรชั้นน าที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ ผ่ำน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน 
กำรเข้ำถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 
(1,000 คน) 
17. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมท่ีสำมำรถน ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในภำคกำรผลิตและบริกำร (ร้อยละ 90) 
18. ระดับควำมส ำเร็จในกำรขยำยขอบข่ำย/ พัฒนำ
สำขำกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกร (ระดับ 5)  

เป้าหมายท่ี 2. รับรองระบบงานที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมท้ังชุมชนท่ี
แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)

1จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน 
การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning
(9,500 คน)
2 จ านวนบุคลากรท่ีท างาน ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (309 คน)

ตุลาคม 2564แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

14.จ ำนวนรำยกำรสำรสนเทศที่
ส่งมอบภำคกำรผลิตและบริกำร 
(4,200 รายการ)
15.จ ำนวนระบบ/เทคโนโลยี/
ชุดช้อมูล ที่น ำมำเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(2 เร่ือง)
16. ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
(ร้อยละ 80)

เป้าหมายท่ี 4. พัฒนาและ
รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการของประเทศ
(Accreditation & PT)

เป้าหมายท่ี 3. ก าหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและเง่ือนไข
ส าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
(Specification for innovation and 
community)

8. ร้อยละ
ของกำร
ให้บริกำร
โครงสร้ำง
พื้นฐำนทำง 
ว และ ท 
เพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ 5)

เป้าหมายท่ี 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย 
ววน.

เป้าหมายท่ี 7. พัฒนาการบริหาร
จัดการคลังข้อมูลข่าวสาร และการ
จัดการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

13มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต (33 ลบ.)
14.จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี อววน. เข้าไปช่วย
พัฒนา (12 ชุมชน/ท้องถิ่น)

15.ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ อว. (87 คะแนน)

ยุทธ์โครงการ4: 
โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองเพื่อรองรับ
อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของ
ประเทศ (วว./สผ.)

ยุทธ์
โครงการ3: 
โครงกำร
ส่งเสริมกำร
น ำ ววน. 
เพื่อพัฒนำ
งำนตำม
โครงกำร
พระรำชด ำริ 
(อว./ทช.)

ยุทธ์โครงการ
1: โครงกำร
พัฒนำเกณฑ์
ก ำหนดและ
มำตรฐำนเพื่อ
รองรับ
คุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ 
(คอ.)

บูรฯอุตโครงการ1: 
โครงกำรเมือง
นวัตกรรมอำหำร 
(Food Innopolis) 
และกำรพัฒนำ
นักรบอุตสำหกรรม
อำหำรพันธ์ใหม่ 
(Food Warrior)  
(อว.)

บูรฯอุตโครงการ
2: โครงกำร
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
คุณภำพและกำร
ตรวจสอบทำง
กำรแพทย์ (วว.)

บูรฯEECโครงการ
1: โครงกำรสร้ำง
มำตรฐำนกำร
ทดสอบเพื่อส่งเสริม
อุตสำหกรรมยำน
ยนต์สมัยใหม่ กำร
บิน และหุ่นยนต์ 
(วว.)

บูรฯEECโครงการ
2: โครงกำรสร้ำง
สนำมทดสอบ CAV 
Proving Ground 
(วว.)

ยุทธ์โครงการ2:
โครงกำรพัฒนำ
ระบบเช่ือมโยง
เครือข่ำยด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนคุณภำพของ
ประเทศ (สท.)

ยุทธ์ SME 
โครงการ1:
โครงกำรส่งเสริม
กำรใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
(วว./สผ.)

บูรฯฐานรากโครงการ1: โครงกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน (ทช.)

26. จ ำนวนผลิตภัณ์ชุมชนที่ได้รับ
กำรพัฒนำ (80 ผลิตภัณฑ์)
13. จ ำนวนชุมชน/ท้องถ่ิน ที่ อว
วน. เข้ำไปช่วยพัฒนำ 
(12 ชุมชน/ท้องถ่ิน) 

24. จ ำนวนหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองได้รับกำร
เสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถ 
(30 ราย)
22 จ ำนวน
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมท่ียื่นขอ
กำรรับรอง
(6 ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม)

23. จ ำนวน
รำยกำร
ทดสอบพืช
อนุรักษ์
และอัต
ลักษณ์
ผลิตภัณฑ์
พื้นถ่ิน 
(450 
รายการ)

20. เกณฑ์
ก ำหนดและ
มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 
(3 ฉบับ)

9.จ ำนวน
ผู้ประกอบกำร
ท่ีมำใช้
ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม 
(5 ราย)

24. จ ำนวนหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองได้รับกำร
เสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถ 
(10 ราย) 
28. เกณฑ์ก ำหนด
และมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 
(1 ฉบับ) 

9. จ ำนวน
ผู้ประกอบกำรที่มำใช้
ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม (4 ราย) 
25. จ ำนวนผลงำน
ด้ำนนวัตกรรมยำน
ยนต์สมัยใหม่ที่เกิดข้ึน
ในพื้นที่เขตนวัตกรรม  
(2 เรื่อง) 

25. จ ำนวน
ผู้ประกอบกำรที่
ได้รับบริกำรทดสอบ
ทำงด้ำนระบบ CAV 
(2 ราย) 
25. จ ำนวนผลงำน
ด้ำนนวัตกรรมยำน
ยนต์สมัยใหม่ที่
เกิดข้ึนในพื้นที่เขต
นวัตกรรม (2 เรื่อง)

11. จ ำนวน
ผู้ประกอบกำร
ใหม่และผู้
ประกอบลกำร
วิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำด
ย่อมท่ีได้รับกำร
พัฒนำและ
ยกระดับ
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 
(110 ราย)

1. การพัฒนาก าลังคน
และวิทยาการส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ

ผลผลิตท่ี4 : 
ห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำร
พัฒนำและรับรอง
ควำมสำมำรถ (บร./สผ.)

19.  หน่วยตรวจสอบ
และรับรองของ
ประเทศได้รับกำร
เสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถ 
(360ราย)

8.ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5)          
9.จ านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (5 ราย)
10.จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล (3,500 รายการ)
11.จ านวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน (110 ราย)
12. หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ (360 ราย)


