
ยุทธ์โครงการ
5: โครงการ
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ก่อสร้างให้มี
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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 

ผลผลิต3: ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา  (พศ.) 

  ผลผลิต1: การ    
  บริการสารสนเทศ  
  วิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยี (สท.) 

2. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคเศรษฐกิจและชุมชน 
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน า 
ววน. ไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมายที่ 5. บริหารจัดการกลไกและ
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ
ของประเทศ (System Integration) 

เป้าหมายท่ี 1. เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI 
Academy) 
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เป็นองค์กรน าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ 

4. เป็นองค์กรชั้นน าที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

17.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ (ร้อยละ 90) 
18.ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่าย/พัฒนาสาขา
การรับรองความสามารถบุคลากร (ระดับ 5) 
 

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี 2. รับรองระบบงานที่เก่ียวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม 
รวมท้ังชุมชนท่ีแข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs) 

1.จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม/ฝึกอบรม/แหลางเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ 
Lifelong Learning 
2.จ านวนบุคลากรท่ีท างาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1.จ านวนผู้เข้ารับ
การถ่ายทอด
ความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหลง่
เรียนรู้ตลอดจน
การเข้าถึงสื่อใน
รูปแบบ 
Lifelong 
Learning 
(1,000 คน) 

พฤศจกิายน 2563 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผลผลิต2: การ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(สล.) 

14.จ านวน
รายการ
สารสนเทศที่ส่ง
มอบภาคการผลิต
และบริการ 
(6,000 รายการ) 

ผลผลิต6: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ผู้ประกอบการ
และชุมชน (ทช.) 

เป้าหมายท่ี 4. พัฒนาและรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการของ
ประเทศ(Accreditation & PT) 

เป้าหมายท่ี 3. ก าหนดหลักเกณฑ์ริเร่ิมและเง่ือนไขส าหรับ
นวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (Specification 
for innovation and community) 

3.มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 11.จ านวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 4.จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ 5.จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 6.ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 7.จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน นวัตกรรมท่ีขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 8.ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 9.จ านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
10.จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

24.หน่วย
ตรวจสอบ
และรับรอง
ได้รับการ
เสริมสร้าง
ความสามารถ 
(10 ราย) 

เป้าหมายท่ี 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย 
ววน. 

เป้าหมายท่ี 7. พัฒนาการบริหารจัดการ
คลังข้อมูลข่าวสาร และการจัดการองค์การท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

12.มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต 
13.จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี อววน. เข้าไปช่วย
พัฒนา 

27.ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคณุธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนนิงานของ 
อว. 

ยุทธ์โครงการ
6: โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
หน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองเพื่อ
รองรับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศ (วว.) 

ยุทธ์
โครงการ3: 
โครงการ
รับรอง
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม
เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และ
เศรษฐกิจ
ของประเทศ 
(สผ.) 

ยุทธ์
โครงการ4: 
โครงการ
ส่งเสริมการ
น า ววน. 
เพื่อพัฒนา
งานตาม
โครงการ
พระราชด าริ 
(ทช.) (อว.) 

ผลผลิต4: 
สินค้าได้รับ
การ
ตรวจสอบ 
สอบเทียบ
คุณภาพ 
(คอ. อว. 
วว.) 

บูรฯอุตโครง
การ1: 
โครงการเมือง
นวัตกรรม
อาหาร (Food 
Innopolis) 
และการ
พัฒนานักรบ
อุตสาหกรรม
อาหารพันธ์
ใหม่ (Food 
Warrior)  
(อว.) 

บูรฯอุตโครง
การ2: 
โครงการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
คุณภาพและ
การตรวจสอบ
ทาง
การแพทย์ 
(วว.) 

ยุทธ์โครงการ
1: โครงการ
พัฒนาเกณฑ์
ก าหนดและ
มาตรฐานเพื่อ
รับรอง
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
(คอ.)  

บูรฯEEC
โครงการ1: 
โครงการสร้าง
มาตรฐานการ
ทดสอบเพื่อ
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
สมัยใหม่ การ
บิน และ
หุ่นยนต์ (วว.) 

ผลผลิต5: 
ห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการ
พัฒนาและ
รับรอง
ความสามารถ 
(บร. สผ.) 

ยุทธ์โครงการ
2: โครงการ
พัฒนาระบบ
เช่ือมโยง
เครือข่ายด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
คุณภาพของ
ประเทศ (คอ.) 

บูรฯSME
โครงการ1: 
โครงการ
ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม 
(วว. สผ. บร.) 

บูรฯฐานราก
โครงการ1:  
โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน (ทช.) 

26. จ านวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา  
(80 ผลิตภัณฑ์) 
13. จ านวนชุมชน/
ท้องถ่ินที่ อววน. เข้า
ไปช่วยพัฒนา  
(12 ชุมชน/ท้องถิ่น)  
 

24. หน่วย
ตรวจสอบ
และรับรอง
ได้รับการ
เสริมสร้าง
ความสามารถ 
(50 ราย) 

22. จ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นขอการ
รับรอง  
(8 ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม) 

23.จ านวน
รายการ
ทดสอบพืช
อนุรักษ์
และอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์พื้น
ถิ่น  
(700รายการ) 

8.ร้อยละ
ของการ
ให้บริการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
เพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ 5) 

9.จ านวนผู้
ประกอบ  
การที่มาใช้
ประโยชน์ใน
เขต
นวัตกรรม 
(10 ราย) 

24.หน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองได้รับการ
เสริมสร้าง
ความสามารถ 
(10 ราย) 
28.เกณฑ์
ก าหนดและ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และ
ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนา  
(1 ฉบับ) 

20.เกณฑ์
ก าหนดและ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และ
ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนา 
(6 ฉบับ) 

9.จ านวน
ผู้ประกอบการที่มา
ใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 
(4 ราย) 
25.ขยายขอบข่าย
การทดสอบเชิงกล
ของวัสดุคอมโพสิท
ส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
และการบินตาม
มาตรฐานสากล 
(1 รายการ) 

19.หน่วย
ตรวจสอบ
และรับรอง
ของประเทศ
ได้รับการ
เสริมสร้าง
ความสามารถ 
(356 ราย) 

21.เครือข่าย
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
คุณภาพของ
ประเทศของ
ผลิตภัณฑ์อุต
สาหกรรม
เป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนหรือ
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 
(3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ)์ 

11.จ านวน
ผู้ประกอบการ
ใหม่และ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับการ
พัฒนาและ
ยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน  
(240 ราย) 

15.จ านวนระบบ/
เทคโนโลยี/ชุด
ข้อมูลที่น ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  
(2 เรื่อง) 
16.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ 80) 


