
4.1 ผลักดันให้มีการวิจัยพัฒนาที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และความต้องการของผู้ประกอบการ
4.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการพัฒนาสินค้า OTOP และการใช้ประโยชน์ในภูมิภาค 
4.3. เร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย

ผลผลิต : 
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาและรับรอง
ความสามารถ

2.1 เพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการของ
ประเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
2.2 ส่งเสริมการ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
2.3 ส่งเสริมให้มีการ
ผลิตวัสดุอ้างอิง
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ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน 

 1. เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการกลางอ้างอิง 
เพื่อการทดสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

1.1 เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบ
1.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพ  
รับรองสินค้า และคุ้มครองผู้บริโภค
1.3 เร่งรัดการจัดทําระบบ MSTQ เพื่อรองรับการบริการใน
ภาคอุตสาหกรรม

ผลผลิต :  
สินค้าได้รับ
การ
ตรวจสอบ 
สอบเทียบ
คุณภาพ

ผลผลิต : การบริการ
สารสนเทศ
ว และ ท

2. ยกระดับห้องปฏิบัติการของประเทศตาม
มาตรฐานสากล

  3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วทน. และเสริมสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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เป้าหมายที่ 5. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในภาค
การผลิตและบริการ

เป้าหมายที่ 1. ภาคการผลิตมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ครบวงจร
รองรับตามมาตรฐานสําคญั
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เป็นผู้นําในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน 5 ปี 

7.1 จัดให้มีระบบ
บริหารจัดการ
ด้านคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ุ
7.2  พัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรให้มี
ความรู้ และ
คุณธรรม
7.3  พัฒนา
ระบบ IT เพื่อ
ให้บริการด้าน 
วทน.

4. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ

6.1 สร้างระบบ E-Library และฐานข้อมูล
ด้าน ว&ท 
6.2 สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้าน ว&ท 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•จํานวน
ผู้ใช้บริการที่
สามารถนํา
สารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในภาค
การผลิตและ
บริการ (6,300 
ราย)
• ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ 80) 

•จํานวน
ผู้ใช้บริการที่
สามารถนํา
สารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในภาค
การผลิตและ
บริการ (6,300 
ราย)
• ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ 80) 

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

• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

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

• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

เป้าหมายที่ 2. ห้องปฏิบัติการของประเทศที่
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มี
เพียงพอต่อความต้องการ

•  ผู้ประกอบ
การที่ได้รับการ
พัฒนา (100 
ราย)

• จํานวน
รายการทดสอบ
ใหม่ (7 รายการ)

• จํานวน
รายการทดสอบ
ที่ขอรับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
(55 รายการ)

•  ผู้ประกอบ
การที่ได้รับการ
พัฒนา (100 
ราย)

• จํานวน
รายการทดสอบ
ใหม่ (7 รายการ)

• จํานวน
รายการทดสอบ
ที่ขอรับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
(55 รายการ)

(วท.1) ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
(วท.2) จํานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 
5 เรื่อง

ค.พัฒนา
ศูนย์บริการ
ทดสอบสินค้า
แบบครบวงจร

• จํานวน
ผู้ประกอบกา
รที่มาใช้
ประโยชน์ใน
เขต
นวัตกรรม 
(10 ราย)

• จํานวน
ผู้ประกอบกา
รที่มาใช้
ประโยชน์ใน
เขต
นวัตกรรม 
(10 ราย)

• จํานวน
ผู้ประกอบการ
ใหม่และ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับการ
พัฒนาและ
ยกระดับ
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
(230 ราย)

• จํานวน
ผู้ประกอบการ
ใหม่และ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับการ
พัฒนาและ
ยกระดับ
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
(230 ราย)

ค. วิจยัและ
พฒันา
นวตักรรมเพื�อ
แกป้ัญหา 
สร้างความ
เขม้แขง็ดา้น
สังคมชุมชน 
และความ
มั�นคง

• จํานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่
นําไปใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
(1 เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

• จํานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่
นําไปใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
(1 เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

:ค. วิจยัและ
นวตักรรมเพื�อ
สร้างองคค์วามรู้
พื$นฐานของ
ประเทศและขีด
ความสามารถทาง
เทคโนโลยี

• จํานวนผู้เข้า
รับการ
ถ่ายทอด
ความรู้และ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  
1,500 คน
• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

• จํานวนผู้เข้า
รับการ
ถ่ายทอด
ความรู้และ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  
1,500 คน
• ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

สาํหรับคําของบปี 2563
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ค. บูรณาการ
เครือข่ายแหล่ง

บริการสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ของประเทศ

• จํานวน
สารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใน
รูปแบบดิจิทัล 
(1,800 เรื่อง)

• จํานวน
สารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใน
รูปแบบดิจิทัล 
(1,800 เรื่อง)

ค. พัฒนา
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุต
สาหกรรมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพสินค้า

ค. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สอบเทียบ
รองรับ
อุตสาหกรร
มแปรรูป
อาหาร• พัฒนาร่าง

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตส
าหกรรม
ระดับชาติ 
(มอก.) ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของภาค

อุตสาหกรรม 
(4 ร่าง)

• พัฒนาร่าง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตส
าหกรรม
ระดับชาติ 
(มอก.) ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของภาค

อุตสาหกรรม 
(4 ร่าง)

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

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

ค. พฒันา
โครงสร้าง
พื$นฐานทาง
คุณภาพ

ค.ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบการ
และชุมชน

ค. วิจยัและ
นวตักรรมเพื�อ
ตอบโจทยก์าร
สร้างความมั�ง
คั�งทาง
เศรษฐกิจ

• จํานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่
สามารถกําหนด
แนวทางนําไปต่อ
ยอดเชิงลึกหรือ
นําไปใช้แก้ปัญหา
การดําเนินงานของ
หน่วยงาน (1 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

• จํานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่
สามารถกําหนด
แนวทางนําไปต่อ
ยอดเชิงลึกหรือ
นําไปใช้แก้ปัญหา
การดําเนินงานของ
หน่วยงาน (1 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

• ร้อยละของ
จํานวน
ผู้รับบริการที่
เพิ่มขึ้น (ร้อย
ละ 5) 

• ร้อยละของ
จํานวน
ผู้รับบริการที่
เพิ่มขึ้น (ร้อย
ละ 5) 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้าน วทน. 
(1,500 คน)
•จํานวนผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่ขอรับการ
รับรองตามมาตรฐาน 
(200 ผลิตภัณฑ์) 
•จํานวนประกอบการ  
OTOP ที่ได้รับการ
พัฒนาและมีรายได้
เพิ่มขึ้น (1,000 ราย)

จํานวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้าน วทน. 
(1,500 คน)
•จํานวนผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่ขอรับการ
รับรองตามมาตรฐาน 
(200 ผลิตภัณฑ์) 
•จํานวนประกอบการ  
OTOP ที่ได้รับการ
พัฒนาและมีรายได้
เพิ่มขึ้น (1,000 ราย)

ผลผลิต : การ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

•ระบบ/เทคโนโลยี
ที่นํามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ด้าน วทน. (1เรื่อง)
•ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

•ระบบ/เทคโนโลยี
ที่นํามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ด้าน วทน. (1เรื่อง)
•ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

ค. ยกระดบั
คุณภาพ
หอ้งปฏิบตัิกา
รทดสอบยาง
ใหม้ีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

• ห้องปฏิบัติ
การทดสอบยาง
แท่งได้รับการ
รับรอง (10 ราย)

• ห้องปฏิบัติ
การทดสอบยาง
แท่งได้รับการ
รับรอง (10 ราย)

ค. สร้างมาตรฐาน
การทดสอบเพื่อ
ส่งเสริม
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ การ
บิน และหุ่นยนต์

• จํานวนผลงาน
ด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
เขตนวัตกรรม 
(2 เรื่อง)

• จํานวนผลงาน
ด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
เขตนวัตกรรม 
(2 เรื่อง)

เป้าหมายที่ 4. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถนําวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคณุภาพผลิตภัณฑ์

เป้าหมายที่ 3. วิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน

ค. ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า
และบริการ 

5.1 ส่งเสริมการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
ชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก

3.1 เร่งรัดการพัฒนา
หลักสูตรตามความ
ต้องการของภาคการ
ผลิต
3.2 ส่งเสริมให้มีการ
ขยายขอบข่ายการ
รับรองความสามารถ
บุคลากร ค. :ส่งเสริมพัฒนา

ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ 
OTOP

ค. พัฒนา
ศักยภาพการ
ทดสอบ
คุณภาพ
อาหารในเมือง
นวัตกรรม
อาหาร

ค. พัฒนา
พื้นที่ระดับ
ภาค

• จํานวน
รายการ
ทดสอบที่
ขอรับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 
17025

• จํานวน
รายการ
ทดสอบที่
ขอรับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 
17025

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

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

(วท.1) ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
(วท.17)  ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดําเนินงาน
ของ วท. ร้อยละ 84
(วท.4) จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 1,500 คน

(วท.3) จํานวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล  4,050 
รายการ
(วท.4)  จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  10,000 คน

(วท.5) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ 90 ล้านบาท
(วท.6) ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนําไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ร้อยละ 10
(วท.7) จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่นขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่ง
ข้อมูลให้สํานักงบประมาณแล้ว 1 ผลงาน
(วท.8) จํานวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  42 เรื่อง
(วท.9) จํานวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  1 ราย
(วท.10) จํานวนบุคลากรทีท่ํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 324 คน

(วท.11) มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก 90 ล้านบาท
(วท.12) จํานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
200 ราย
(วท.13) จํานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 230 ราย
(วท.14) จํานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา 20 ชุมชน/ท้องถิ่น 
(วท.15) จํานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 10 ราย
(วท.16) จํานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 2 เรื่อง

• จํานวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล  (125
ราย) 
• จํานวนผู้ประกอบการ
นําวัสดุอ้างอิงไปใช้
ประโยชน์ในการควบคุม
คุณภาพ (350 ราย)
• ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ(ร้อยละ 80)

• จํานวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล  (125
ราย) 
• จํานวนผู้ประกอบการ
นําวัสดุอ้างอิงไปใช้
ประโยชน์ในการควบคุม
คุณภาพ (350 ราย)
• ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ(ร้อยละ 80)

• จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  (10,000 คน)
• ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิตและบริการ (ร้อยละ 
90)
• ความสําเร็จในการขยาย
ขอบข่ายการรับรองความสามารถ
บุคลากร  ( ระดับ 5)
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ 80) 

• จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  (10,000 คน)
• ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิตและบริการ (ร้อยละ 
90)
• ความสําเร็จในการขยาย
ขอบข่ายการรับรองความสามารถ
บุคลากร  ( ระดับ 5)
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ 80) 

ผลผลิต : กําลังคนทาง 
วและท 

ที่ได้รับการพัฒนา


