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บทสรุปผู้บริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 463.4422 ล้านบาท มี

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณฯ จ านวน 29 ตัวชี้วัด ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดในระดับเป้าหมายการ

ให้บริการหน่วยงาน ระดับผลผลิต ระดับโครงการ ระดับกิจกรรม และตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพจ านวน 5 ตัวชี้วัดในมิติการประเมิน 2 มิติ คือ มิติการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 

(Performance Base) และ มิตกิารประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 

โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ประกอบด้วย 4 ประเดน็ยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรน าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและวิทยาการส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ

ประเทศ 

 เป้าประสงค์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 

(NQI Academy) 

 เป้าประสงค์ที่ 5 บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 

(System Integration 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคเศรษฐกิจและชุมชน 

 เป้าประสงค์ที่ 2 รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม 

รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs) 

 เป้าประสงค์ที่ 3 ก าหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและเงื่อนไขส าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน (Specification for innovation and community) 

 เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศ(Accreditation & PT) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน า ววน. ไปใช้เพ่ือพัฒนา

กระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 เป้าประสงค์ที่ 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน. 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4. เป็นองค์กรชั้นน าที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ที่ 7. พัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลข่าวสาร และการจัดการองค์การที่มี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและวิทยาการส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 

 การพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในปีงบประมาณ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด าเนินการเพ่ือพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 17,759 ราย จากการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งการศึกษา
ด้วยตัวเองด้วยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตในรูปแบบ Lifelong Learning 
ประกอบด้วย 

1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จ านวน 16,643 ราย จากจ านวน 28  หลักสูตร โดยแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จ านวน 16,627 ราย และผู้เข้าอบรมผ่าน ZOOM  416 ราย 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP โดยการลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก รวมถึง

การอบรมในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 1,116 ราย ให้แก่ผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภท

ของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร          

ในพ้ืนที่ชุมชนหรือท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย 

ยโสธร บึงกาฬ ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์)  ภาคเหนือ (น่าน และล าปาง) ภาคกลาง (สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบูรณ์ 

อุทัยธานี และสุพรรณบุรี) และภาคใต้ (พังงา กระบี่ ภูเก็ต สตูล นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) 

3. การด าเนินงานด้านการขยายขอบข่ายพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร ปี 2565   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยรับรองความสามารถบุคลากร (Certification Body for Persons) 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคเศรษฐกิจและชุมชน 
 สินค้าได้รับตรวจสอบและสอบเทียบคุณภาพ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด าเนินงานการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพสินค้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและวิสาหกิจชุมชน โดยปี 2564 ให้บริการโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000 รายการ และปี 2565 ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 340,838  รายการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ให้บริการ

โครงสร้างพ้ืนฐานฯ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 103.13  ได้แก่ การทดสอบวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์

พลาสติก เยื่อและกระดาษ แก้วและกระจก วัสดุ วัสดุเซรามิกและวัสดุคอมโพสิทผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุ



ง 
 

สัมผัสอาหาร โดยทดสอบเพ่ือการส่งออก การขอขึ้นทะเบียน การรับรองมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ

ตรวจสอบคุณภาพทั่วไป  เป็นต้น 

 ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 
1. ส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการเป็นหน่วยรับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการ (Accreditation Body ได้ด าเนินการและจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17011  โดยได้รับการยอมรับร่วมกับองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรอง

ระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC MRA) และการยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ ( International Laboratory Accreditation Cooperation 

Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA)  ทั้งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้าน

การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ และการรับรองความสามารถ

ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดยในปี 2565 ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 จ านวน 229 ราย   มีจ านวนรายการวัด 1,669 รายการ 

2. กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความช านาญ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  โดยได้รับการ

รับรองระบบงานการเป็นผู้จัด โปรแกรมทดสอบความช านาญจากหน่วยงาน Taiwan Accreditation 

Foundation (TAF) ประเทศไต้หวัน ในปีงบประมาณ 2565 ด าเนินกิจกรรมทดสอบความช านาญปฏิบัติการ 

เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของประเทศ  โดยด าเนินการจัดกิจกรรม

ทดสอบความช านาญประจ าปี 2565 จ านวน 23 รายการ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,796 ราย มีจ านวน

รายการวัด 3,013 รายการ 

 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

  การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพ
ชีวิตจาก 6 รายการประเมิน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 510.18  ล้านบาท  

 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยมีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา

และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 171 ราย   มีแนวทางการด าเนินการโดยภาพรวมของ
โครงการ คือ วิจัยและพัฒนาด้านการทดสอบ มาตรฐานทดสอบ และกระบวนการผลิต อบรมให้ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการ



จ 

 

ผลิต  ให้แก่ผู้ประกอบการ SME สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์กระดาษ และผลิตภัณฑ์
แก้วและกระจก รวมถึงยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ และการใช้งานและการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

 การใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
     ผู้ประกอบการเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 14 ราย โดยแบ่งเป็น 

1. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ
หุ่นยนต์ จ านวน 5 ราย  

2. โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground จ านวน 4 ราย 
3. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมพันธุ์

ใหม่ Food Warrior จ านวน 5 ราย   
 การพัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ในปี พ.ศ. 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด าเนินการจัดท าร่างมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
1. ถ่านกัมมันต์ส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป  
2. กระจกส าหรับอาคาร: กระจกที่มีสมบัติท าความสะอาดตัวเองชนิดแผ่นเรียบ  
3. วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 25 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮ

ดรอลิกสัมผัสกับสารละลายโซเดียมซัลเฟต** รายการอยู่ระหว่างการเวียนร่างมาตรฐานฉบับ CDV และคาดว่า
จะด าเนินการแก้ไขเป็นร่างมาตรฐานฉบับ FDNS ส่งให้ สมอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 26 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของซีเมนต์เพสต์มอร์ตาร์
และคอนกรีตในสภาพแข็ง** รายการอยู่ระหว่างการเวียนร่างมาตรฐานฉบับ CDV และคาดว่าจะด าเนินการ
แก้ไขเป็นร่างมาตรฐานฉบับ FDNS ส่งให้ สมอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. สารสกัดกระท่อมใบกระท่อม ชนิดผง (Kratom Extract)**รายการอยู่ระหว่างการเวียนร่าง
มาตรฐานฉบับ CDV และคาดว่าจะด าเนินการแก้ไขเป็นร่างมาตรฐานฉบับ FDNS ส่งให้ สมอ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านคุณภาพของประเทศ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ด าเนินการจัดท าเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) จ านวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ยาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 

  การส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชด าริ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด าเนินงานเพ่ือร่วมสนองโครงการในพระราชด าริอย่างต่อเนื่องร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อีกทั้งส่งเสริมและองค์ความรู้ทาง ววน. ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้ด าเนินงานจ านวน 2 โครงการ 
คือ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี และ 2. โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง มีจ านวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น 1,424 รายการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน าวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปใช้เพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและในระดับท้องถิ่น เช่น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานในพ้ืนที่   เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ 
OTOP ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  เพ่ิมโอกาสขยายช่องทางการตลาดในการจ าหน่ายสินค้า
ภายในและต่างประเทศได้ จึงมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2565 มี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 88 ผลิตภัณฑ์  และมีชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนทั่วทุกภูมิภาค 13  แห่ง เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต จากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีมูลค่าคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 36.14 ล้านบาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรชั้นน าที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
การบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ

จัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เว็บไซต์  http://siweb.dss.go.th เป็นการขยายการให้บริการให้ รวดเร็วและทั่วถึงโดยไม่จ ากัด
สถานที่และเวลา  

 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Library) ซึ่งเอ้ือต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย เพ่ือขยายขีดความสามารถด้านบริการ
สารสนเทศวิชาการที่ทันสมัย พัฒนาระบบงานส าหรับการสร้าง การจัดการเนื้อหา จัดการการอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book/e-Journal) และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถบริการสืบค้นแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงกับแหล่ง
สารสนเทศอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริการ
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน ดังนี้  

1. มีศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ท าให้มีผู้ขอรับบริการเพ่ิมข้ึน 

 2. จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องท่ีน่าสนใจให้มีข้อมูลที่ทันสมัย 
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3. พัฒนาสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 

โดยในปีงบประมาณ 2565 สามารถส่งมอบสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ภาค
การผลิตและบริการ จ านวน 5,721 รายการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1,625 รายการ เพ่ือน าไปใช้ในด้านการพัฒนาสินค้าให้ได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ
คุณภาพ ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม  3,054 รายการ ให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 338 รายการ 
ให้บริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ 1,921 รายการ ให้บริการสืบค้นรายการมาตรฐาน 4,696 รายการ 
 



 
 

ค ำน ำ 

รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

โดยได้ประมวลข้อมูลตามภารกิจ/โครงการ ตัวชี้วัด ของกรมฯ  และเพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงานในภาพรวมและ

ใช้เป็นแนวทางสามารถก าหนดทิศทาง น าไปจัดท าโครงการและก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม ในปีงบประมาณ

ถัดไป 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานตามเอกสาร

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



สำรบัญ 

       หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ก-ช 

บทน า : วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 1                      

1. รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           2 
จ าแนกตาม ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    
ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม 
2 . รายการตัวชี้วัดตามตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                        9 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
3. รายละเอียดผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        11 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม         11 
/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           17 

ตัวชี้วัดที่ 3 : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน า         18 

ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 4 :  จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ         22 

    ตัวชีว้ัดที่ 5 :  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานานชาติ     24 

    ตัวชีว้ัดที่ 6 :  ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์       29 

    ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ 7 :  จ านวนผลงานวจิัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สิน  31 

ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม 

ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ตัวชี้วัดที่ 8 :  ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น    32 

    ตัวชีว้ัดที่ 9 :  จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 33 

ตัวชี้วัดที่ 10 : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน       35 

 ตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดที่ 11 :  จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  38 

 ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัดที่ 12 :  มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 47 

ตัวชี้วัดที่ 13 :  จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 50

ตัวชี้วัดที่ 14 :  จ านวนรายการสารสนเทศท่ีส่งมอบภาคการผลิตและบริการ 51 



 
 

สำรบัญ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดที่ 15 :  จ านวนระบบ/ เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  52 

                ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 16 :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                53 

    ตัวชีว้ัดที่ 17 :  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ 53 

ตัวชี้วัดที่ 18 :   ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่าย/พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร 55 

ตัวชี้วัดที่ 19 :  หน่วยตรวจสอบ และรับรองของประเทศได้รับการเสริมสร้างความสามารถ 58 

ตัวชี้วัดที่ 20 :  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับการพัฒนา  60

ตัวชี้วัดที่ 21 :  จ านวนเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์  61 

      อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 22 :  จ านวนผลิตภณัฑ์นวัตกรรมที่ยื่นขอการรับรอง     63 

ตัวชี้วัดที่ 23 :  จ านวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น   64 

ตัวชี้วัดที่ 24 :  จ านวนหนว่ยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ  67

ตัวชี้วัดที่ 25 :  จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตนวัตกรรม 74 

ตัวชี้วัดที่ 26 :  จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา     76 

ตัวชี้วัดที่ 27 :  ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อว. 84 

ตัวชี้วัดที่ 28 :  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา    85 

ตัวชี้วัดที่ 29 :  จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการทดสอบทางด้านระบบ CAV   86 

4. รายละเอียดผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  87 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักงาน ก.พ.ร.)  

ตัวชี้วัดที่ 30 :  ความส าเร็จในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันด้าน    87 
   Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD  

 30.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure  88 
ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ IMD (ภาพรวม) 
 30.2 ความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอแนวทางการผลักดันอันดับความ 88 
สามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย 

ตัวชี้วัดที่ 31 : ความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มก าลังคนศักยภาพสูง   89 
ตัวชี้วัดที่ 32 : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการ  89 

น าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์(เป็นตัวชี้วดัเดียวกับ 
ตัวชี้วัดของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร ตัวชี้วัดที่ 3) 



สำรบัญ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดที่ 33 : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง  91 
ระบบงานตามมาตรฐานสากล(เป็นตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดของกรม 
วิทยาศาสตร์บริการ ตัวชี้วัดที่ 10) 

ตัวชี้วัดที่ 34 : ความส าเร็จของการจัดท าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  92 
ระดับชาติ (มอก.) 

ตัวชี้วัดที่ 35 : การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล       94 
ตัวชี้วัดที่ 36 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0  96 

(PMQA 4.0)  
คณะผู้จัดท า           97 
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บทน ำ 
 
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการ
ก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่ งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และพันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรน าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ 

ค่ำนิยม 
  ค่านิยมหลักขององค์การ “I AM DSS” 
  I   ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity) 
  A   รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) 
  M   ใส่ใจต่องาน (Mindfulness) 
  D   กล้าตัดสินใจ (Decisiveness) 
  S   สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) 
  S   พัฒนาตนเอง (Self- development 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงองค์กร (System integration) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

ให้ได้มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
3. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
4. วิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนาระบบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ 
5. ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหน่วยตรวจสอบ

และรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการความรู้ เพื่อ

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 
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1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดและงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนก
ตำม ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
ยุทธศำสตร์จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 
                         

ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ยุทธศำสตร์
จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 

หน่วยนับ รวมท้ังสิ้น 
แผน ผล 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ       
ผลสัมฤทธิ์ : ก ำลังคนมขีีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำร ผลิตภัณฑ์และบริกำร   

 
  

-  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

คน 9,500 17,759 

ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพรองรับนวัตกรรม  กำรพัฒนำสังคมเศรษฐกจิสี
เขียวฐำนชีวภำพเชิงหมุนเวียน รวมท้ังอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

      

 -  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลคา่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคณุภาพชีวิตที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

ล้านบาท 315 510.1753 

ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภำพผลติภัณฑ์และคุณภำพชีวิตของเศรษฐกจิฐำนรำก       
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคณุภาพชีวิต ล้านบาท 33 36.0260 
ผลสัมฤทธิ์ : ประชำชนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องได้รับบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพของ
ประเทศท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

      

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคณุธรรมและความโปรง่ใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อว. ร้อยละ 87 89.29 
รวมเงินงบประมำณทั้งสิ้น งบประมาณ 463.4422  333.9414  

ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 449.9414  318.5107  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต งบประมาณ 4.0000    3.9549  
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การขยายตัวของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 

งบประมาณ        
4.0000  

        
3.9549  

แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : แผนแม่บทเฉพำะกิจกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศเพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตอย่ำงย่ังยืนในระยะยำว (Future Growth) 

งบประมาณ        
4.0000  

        
3.9549  

อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

งบประมาณ        
4.0000  

        
3.9549  

ยุทธศำสตร์จัดสรร : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 4.0000 3.9549 

แผนงำน : แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต งบประมาณ 4.0000 3.9549 
เป้ำหมำย : แนวทำงย่อยอุตสำหกรรมชีวภำพ งบประมาณ 3.0100 2.9970 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ขนำดใหญ่ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 

งบประมาณ 3.0100 2.9970 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : รับรองระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำร ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรม รวมท้ังชุมชนที่แข่งขนัได้ในเวทีโลก (CABs) 

งบประมาณ 3.0100 2.9970 
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ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ยุทธศำสตร์
จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 

หน่วยนับ รวมท้ังสิ้น 
แผน ผล 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ * 

ล้านบาท 200 347.5143 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ * เร่ือง 3 3 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ * เร่ือง 42 44 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสรา้งมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบรกิาร และภาคธุรกิจ * 

ร้อยละ 12 20.9300 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา  และนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตผิลงาน นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมตัิ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว * 

เร่ือง 1 3 

- ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพิม่ขึ้น * ร้อยละ 5 103.23 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม * ราย 5 5 
โครงกำรที่  1 : โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) และกำรพัฒนำนักรบ
อุตสำหกรรมอำหำรพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 

งบประมาณ 3.0100 2.9970 

กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการผู้บรโิภคยุค New Normal 

  
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 5 5 
เป้ำหมำย : แนวทำงย่อยอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจร งบประมาณ 0.9900 0.9579 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ขนำดใหญ่ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 

งบประมาณ 0.9900 0.9579 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : รับรองระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำร ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรม รวมท้ังชุมชนที่แข่งขนัได้ในเวทีโลก (CABs) 

งบประมาณ 0.9900 0.9579 

     ตัวช้ีวัด (CABs) * จ านวน 8 ตัว    

โครงกำรที่  1 : โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพและกำรตรวจสอบทำงกำรแพทย์ งบประมาณ 0.9900 0.9579 

  กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาห้องปฏิบัตกิารตรวจสอบมาตรฐานและรับรองคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์   
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหนว่ยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสรมิสร้างความสามารถ ราย 10 16 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทีไ่ดร้บัการพัฒนา ฉบับ 1 1 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ งบประมาณ 4.2590 4.2219 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 

งบประมาณ 4.2590 4.2219 

แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : แผนแม่บทเฉพำะกิจกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็
ของเศรษฐกจิฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy) 

งบประมาณ 4.2590 4.2219 

เป้ำหมำยแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้ำสู่ภำวะปกติ งบประมาณ 4.2590 4.2219 

อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน ของ SME เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.8 เทียบกับปีก่อนหน้า 
 
 

งบประมาณ 4.2590 4.2219 
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ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ยุทธศำสตร์
จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 

หน่วยนับ รวมท้ังสิ้น 
แผน ผล 

ยุทธศำสตร์จัดสรร : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 4.2590 4.2219 
แผนงำน : แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม งบประมาณ 4.2590 4.2219 

เป้ำหมำย : แนวทำงย่อยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอจัฉริยะ งบประมาณ 4.2590 4.2219 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ก ำลังคนมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ งบประมาณ 4.2590 4.2219 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : บริหำรจัดกำรกลไกและระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพ
ของประเทศ (System Integration) 

งบประมาณ 4.2590 4.2219 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

ล้าน
บาท 

75 142.6610 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 110 171 

โครงกำรที่  1 : โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ 4.2590 4.2219 

กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มคณุภาพผลติภณัฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  

ราย 110 171 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ 99.0900 8.0212 
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ งบประมาณ 99.0900 8.0212 

แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก งบประมาณ 99.0900 8.0212 
เป้ำหมำยแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : กำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก 

งบประมาณ 99.0900 8.0212 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 งบประมาณ 99.0900 8.0212 
ยุทธศำสตร์จัดสรร : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 99.0900 8.0212 

แผนงำน : แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก งบประมาณ 99.0900 8.0212 
เป้ำหมำย : แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก งบประมาณ 99.0900 8.0212 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ขนำดใหญ่ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 

งบประมาณ 99.0900 8.0212 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ก ำหนดหลักเกณฑ์ริเร่ิมและเงื่อนไขส ำหรับนวัตกรรมและกำร
พัฒนำวิสำหกิจชุมชน (Specification for innovation and community) 

งบประมาณ 99.0900 8.0212 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

ล้าน
บาท 

40 20 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 6 9 

โครงกำรที่  1 : โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่   
กำรบิน และหุ่นยนต์ 

งบประมาณ 7.4900 7.4260 

กิจกรรมที่ 1 :สร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่การบินและหุ่นยนต์   
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 4 5 
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ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ยุทธศำสตร์
จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 

หน่วยนับ รวมท้ังสิ้น 
แผน ผล 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมยานยนตส์มัยใหม่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเขตนวัตกรรม เร่ือง 2 2 
โครงกำรที่  2 : โครงกำรสร้ำงสนำมทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground งบประมาณ 91.6000 0.5951 
กิจกรรมที่ 1 : สรา้งสนามทดสอบ CAV Proving Ground   

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ไดร้ับบริการทดสอบทางด้านระบบ CAV ราย 2 2 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ:จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมยานยนตส์มัยใหมท่ี่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเขตนวัตกรรม EECi เร่ือง 2 2 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : กำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนนุยุทธศำสตร์ งบประมาณ 34.4006 22.9865 
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

งบประมาณ 34.4006 22.9865 

แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : กำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนนุ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

งบประมาณ 34.4006 22.9865 

เป้ำหมำยแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : กำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

งบประมาณ 34.4006 22.9865 

ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนนุด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 34.4006 22.9865 
ยุทธศำสตร์จัดสรร : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 34.4006 22.9865 

แผนงำน : แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั งบประมาณ 34.4006 22.9865 
เป้ำหมำย : แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนนุด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 34.4006 22.9865 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ขนำดใหญ่ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 

งบประมาณ 34.4006 22.9865 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : รับรองระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำร ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรม รวมท้ังชุมชนที่แข่งขนัได้ในเวทีโลก (CABs) 

งบประมาณ 32.1911 21.9324 

ตัวช้ีวัด (CABs) * จ านวน 8 ตัว    

โครงกำรที่  1 : โครงกำรพัฒนำเกณฑ์ก ำหนดและมำตรฐำนเพ่ือรองรับคุณภำพผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 0.9229 0.8356 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์    
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชมุชนที่ได้รับการพัฒนา ฉบับ 3 5 
โครงกำรที่  2 : โครงกำรส่งเสริมกำรน ำ ววน. เพ่ือพัฒนำงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ   1.3326 1.2686 
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชด าร ิ   

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภณัฑ์พื้นถิ่น รายการ 450 1,424 
โครงกำรที่  3 : โครงกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพ่ือรองรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศ 

งบประมาณ 29.935
6 

19.8282 

กิจกรรมที่ 1 :พัฒนาศักยภาพหนว่ยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ   
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหนว่ยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสรมิสร้างความสามารถ ราย 30 30 

กิจกรรมที่ 2 : รับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ   
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลติภัณฑ์นวตักรรมที่ยื่นขอการรับรอง ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 

6 11 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : บริหำรจัดกำรกลไกและระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพ
ของประเทศ (System Integration) 

งบประมาณ 2.2095 1.0541 
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ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ยุทธศำสตร์
จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 

หน่วยนับ รวมท้ังสิ้น 
แผน ผล 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

ล้าน
บาท 

75 142.6610 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 110 171 

โครงกำรที1่:โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพของประเทศ งบประมาณ 2.2095 1.0541 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ   
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเครอืข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานดา้นคณุภาพของประเทศของ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเปา้หมาย ผลิตภณัฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

กลุ่มผลิต 
ภัณฑ ์

3 3 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : กำรด ำเนินภำรกิจพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์ งบประมาณ 127.5637 99.3004 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

งบประมาณ 127.5637 99.3004 

แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : กำรด ำเนินภำรกิจพ้ืนฐำนเพ่ือสนบัสนนุ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

งบประมาณ 127.5637 99.3004 

เป้ำหมำยแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ :กำรด ำเนินภำรกิจพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

งบประมาณ 127.5637 99.3004 

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 127.5637 99.3004 
ยุทธศำสตร์จัดสรร : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 127.5637 99.3004 

แผนงำน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 127.5637 99.3004 
เป้ำหมำย : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 127.5637 99.3004 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ มำตรฐำน เปิดโอกำสในกำรเข้ำถึงที่หลำกหลำย งบประมาณ 17.7263 11.9229 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เสริมสร้ำงศักยภำพก ำลังคนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพ
ของประเทศ (NQI Academy) 

งบประมาณ 17.7263 11.9229 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

คน 9,500 17,759 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรที่ท างาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 309 314 

ผลผลิตท่ี  1 : กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ 17.7263 11.9229 
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลติ
และบริการ  

ร้อยละ 90 97.5300 

กิจกรรมที่ 2 : รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล   
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระดับความส าเรจ็ในการขยายขอบข่าย/ พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถ
บุคลากร 

ระดับ 5 5 

กิจกรรมที่ 3 : ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน   
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ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ยุทธศำสตร์
จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 

หน่วยนับ รวมท้ังสิ้น 
แผน ผล 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ 
ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning) 

คน 1,000 1,116 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ขนำดใหญ่ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 

งบประมาณ 90.0651 82.9359 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : รับรองระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำร ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรม รวมท้ังชุมชนที่แข่งขนัได้ในเวทีโลก (CABs) 

งบประมาณ 81.3362 74.9451 

ตัวช้ีวัด (CABs) * จ านวน 8 ตัว    

ผลผลิตท่ี  1 : สินค้ำได้รับกำรตรวจสอบ สอบเทียบคุณภำพ งบประมาณ 81.3362 74.9451 

กิจกรรมที่ 1 : รับรองคณุภาพสินค้าและบริการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บรโิภค   
  

- ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 103.23 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรของประเทศ
(Accreditation & PT) 

งบประมาณ 8.7289 7.9908 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล 

รายการ 3,500 4,682 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสรา้งความสามารถ ราย 360 440 
ผลผลิตท่ี  1 : ห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรพัฒนำและรับรองควำมสำมำรถ งบประมาณ 8.7289 7.9908 
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความช านาญ    

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศไดร้ับการเสริมสร้างความสามารถ ราย 290 341 
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ       

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศไดร้ับการรับรองความสามารถ ราย 70 99 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี
ระบบจัดกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ และคุม้ค่ำต่อกำรลงทุนในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรวิจัย เพ่ือตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ 

งบประมาณ 19.7723 4.4416 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรคลังข้อมูลข่ำวสำร และกำรจัดกำร
องค์กำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล 

งบประมาณ 19.7723 4.4416 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคณุธรรมและความโปรง่ใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อว. ร้อยละ 87 89.29 
ผลผลิตท่ี  1 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรบริกำร สำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ให้มีประสิทธิภำพ 

งบประมาณ 19.7723 4.4416 

กิจกรรมที่ 1:พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและวสิาหกิจชุมชน   
  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  จ านวนรายการสารสนเทศท่ีส่งมอบภาคการผลิตและบริการ รายการ 4,200 5,721 
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบ/เทคโนโลยีที่น ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เร่ือง 2 3 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 85.2 
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ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ยุทธศำสตร์
จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 

หน่วยนับ รวมท้ังสิ้น 
แผน ผล 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : บุคลำกรภำครัฐ งบประมาณ 180.6281 180.0259 
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 180.6281 180.0259 

แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : บุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

งบประมาณ 180.6281 180.0259 

เป้ำหมำยแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : บุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

งบประมาณ 180.6281 180.0259 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 180.6281 180.0259 
ยุทธศำสตร์จัดสรร : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน งบประมาณ 180.6281 180.0259 
แผนงำน : แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ งบประมาณ 180.6281 180.0259 
เป้ำหมำย : แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ (ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั) งบประมาณ 180.6281 180.0259 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย และมี
งำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 

งบประมาณ 180.6281 180.0259 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : รับรองระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำร ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรม รวมท้ังชุมชนที่แข่งขนัได้ในเวทีโลก (CABs) 

งบประมาณ 180.6281 180.0259 

ตัวช้ีวัด (CABs) * จ านวน 8 ตัว    
ผลผลิตท่ี  1 : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

งบประมาณ 180.62
81 

180.0259 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม คน 309 314 
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  
  

ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม งบประมาณ 13.5008 12.2101 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : เศรษฐกิจฐำนรำก งบประมาณ 13.5008 12.2101 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย อาทิ เกษตรกร  
แรงงานท่ัวไป แรงงานนอกระบบ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณ 13.5008 12.2101 

แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : แผนแม่บทเฉพำะกิจกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเศรษฐกจิฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy) 

งบประมาณ 13.5008 12.2101 

เป้ำหมำยแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : สร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น งบประมาณ 13.5008 12.2101 
อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่ในแต่ละจังหวัดของประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

งบประมาณ 13.5008 12.2101 

ยุทธศำสตร์จัดสรร : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม งบประมาณ 13.5008 12.2101 

แผนงำน : แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก งบประมาณ 13.5008 12.2101 

เป้ำหมำย : แนวทำงย่อยยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ งบประมาณ 13.5008 12.2101 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต 

งบประมาณ 13.5008 12.2101 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน:ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกด้วย ววน. งบประมาณ 13.5008 12.2101 
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ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ยุทธศำสตร์
จัดสรร - แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร - กิจกรรม 

หน่วยนับ รวมท้ังสิ้น 
แผน ผล 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคณุภาพชีวิต ล้านบาท 33 36.0260 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

12 13 

โครงกำรที่  1 : โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สนิค้ำชุมชน งบประมาณ 13.5008 12.2101 
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับคณุภาพสนิค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน      

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลติภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ ์ 80 88 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน.เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/ท้องถ่ิน 12 13 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงป. 301 

 
2 . รำยกำรตัวชี้วัดตำมตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565              
ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

วศ. มีตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 29 ตัวชี้วัด       
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  

วศ.  

ล าดับ
ตัวชี้วัด  

อว.  

รายชื่อ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดผลผลิต 

1 5 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

2 2 จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 20 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

4 23 จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ 

5 18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานานชาติ 

6 26 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค
การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

7 27 จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชี
นวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

8 32 ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

9 34 จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
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ล าดับ
ตัวชี้วัด  

วศ.  

ล าดับ
ตัวชี้วัด  

อว.  

รายชื่อ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดผลผลิต 

10 35 จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

11 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

12 36 มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

13 38 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 

14  จ านวนรายการสารสนเทศท่ีส่งมอบภาคการผลิตและบริการ 

15  จ านวนระบบ/ เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

16  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

17  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ 

18  ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่าย/พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร 

19  หน่วยตรวจสอบ และรับรองของประเทศได้รับการเสริมสร้างความสามารถ 

20  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

21  จ านวนเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

22  จ านวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ยื่นขอการรับรอง 

23  จ านวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น 

24  จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ 

25  ขยายขอบข่ายการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทส าหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม่และ
การบิน ตามมาตรฐานสากล 

26  จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

27 49 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อว. 

28  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 

29  จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการทดสอบทางด้านระบบ CAV  
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3. รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565        
 
ตัวช้ีวัดที่ 1   จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง 
   เรียนรู้ ตลอดจนกำรเข้ำถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  
1. เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI Academy)         

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 

1/2565 
ไตรมำส 
2/2565 

ไตรมำส 
3/2565 

ไตรมำส 
4/2565 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 1,034,340 1,004,583 993,435 2,876,336 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 2,000 2,500 2,400 2,600 
ผลการด าเนินงาน 5,370       5,622 3,452 3,315 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning    17,759  คน ดังนี้ 
 ไตรมำส 1  แผนจ านวน    2,000    คน ผลจ านวน    5,370    คน 
 ไตรมำส 2  แผนจ านวน    2,500     คน ผลจ านวน     5,622       คน 
 ไตรมำส 3  แผนจ านวน    2,400     คน ผลจ านวน     3,452    คน 
 ไตรมำส 4  แผนจ านวน      2,600        คน ผลจ านวน     3,315       คน 

ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงำน 
ที่เข้ำร่วม 

จ ำนวน  
(คน) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ/วสิาหกิจชุมชน 
1 22-23 พ.ย. 64 อบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ   

ณ  ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
- 30 

2 23-26 พ.ย. 64 อบรมหลักสูตร การผลติเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ OTOP ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านถ่อน  ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ 
จ.หนองคาย 

- 40 

3 19-21 ต.ค. 64 อบรม เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติจากวัตถุดิบ 
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  ณ  กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล ต.โคกกลอง  
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

สป.อว. 20 



12 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงำน 
ที่เข้ำร่วม 

จ ำนวน  
(คน) 

4 22-24 ต.ค. 64 อบรม เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติจากวตัถุดิบ 
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  ณ  กลุ่มติ๊กศิริพรบาติกและผ้าเพ้นท์  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

สป.อว. 20 

5 19-22 ต.ค. 64 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ปัญหาด้านกระบวนการผลิต  
และส ารวจเนื้อดินขาวในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง 
ณ  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
ณ  บริษัท แอ็ดวานซ์ แมททีเรยีล ซัพพลาย จ ากัด  ต.น้ าโจ้ อ.แม่ทะ  

-  
11 

6 29 ต.ค. 64 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการอาหาร เรื่องการแปรรปูข้าว  
ณ  บ้านโนนพะยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

- 17 

7 9 พ.ย. 64 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับทีมถางใยรัก 
ณ  เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

- 5 

8 22-26 พ.ย.64 ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการและให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการอาหาร 
ณ  บ้านชาล าเพ็ง ต.ศาลาดา่น อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
ณ  กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่อนุรักษ์ผึ้งโพรงไทยบ้านในโตน  
     ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่เพาะเห็ดอนิทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่  
     ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่พืชผักเกษตรในชุมชน ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภเูก็ต 
ณ  วิสาหกิจชุมชนโกโกภู้เกต็ ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภเูก็ต 

- 14 

9 29 พ.ย. -  
2 ธ.ค. 64 

อบรมหลักสูตร การผลติเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ OTOP  ณ  มรภ.เลย  อ.เมือง จ.เลย 

- 35 

10 11-12 ธ.ค. 64 ลงพื้นที่ส ารวจข้อมลูของผู้ประกอบการผลิตภณัฑผ์้าย้อมสีธรรรมชาติ  
เพื่อพัฒนากระบวนการสกัดสีย้อมให้ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 
ณ  กลุ่มควนขันบาติก  ต.ควนขัน อ.เมือง  
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่สตูลบาติก  ต.พิมาน อ.เมือง  
ณ  กลุ่มปันหยาบาติก  ต.ละงู อ.ละงู  
ณ  วิสาหกิจชุมชนตดัเย็บบ้านบ่อหิน  ต.เซาขาว จ.ละงู    
ณ  กลุ่มดาหลาปาเตะ๊  ต.ควนสตอ อ.ควนโดน    
 

- 16 

11 14-16 ธ.ค. 64 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการอาหาร จ.หนองคาย 
ณ  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบ้านโคกป่าฝาง  ต.ปะโค อ.เมือง 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง  ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ  

- 20 

12 15-17 ธ.ค. 64 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกและตดิตามการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์น้ าสม้ควันไม้  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสน  
ต.นาหลวงเสน  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 

สป.อว. 10 



13 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงำน 
ที่เข้ำร่วม 

จ ำนวน  
(คน) 

13 20-21 ธ.ค. 64 อบรมหลักสูตร การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเช้ือราในผลิตภณัฑ์จกัสาน)  
ที่ท าการกลุ่มสตรีจักสานบา้นนาสะไมย์  ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร 

- 31 

14 20-21 ธ.ค. 64 อบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก  
ณ  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 
ณ  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า ต.เสริมซ้าย อ.เสรมิงาม จ.ล าปาง 

- 71 

15 21-22 ธ.ค. 64 อบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร (สบู่ก้อนสมุนไพร  
สบู่กลีเซอรีน ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว และเจลแอลกอฮอลล์้างมือ)  
ณ  มหา'ลยัแพะนานาชาติ (เกษตรกรผูเ้ลี้ยงแพะในจังหวดั)  
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี ่

- 33 

16 23 พ.ย. 64 ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมในการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 
เก็บตัวอย่างน้ าท้ิง/น้ าเสีย ขอผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว 
ณ  กลุ่มคณุธานี จันทร์น้อย อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม 
ณ  กลุ่มคณุดารณี บัวตุ๋ย  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
ณ  กลุ่มคณุธรรมนูญ หล าวรรณะ  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
ณ  กลุ่มคณุสมยศ หล าวรรณะ  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

- 7 

28 พ.ย. 64 ณ  กลุ่มคณุสายสมร ศรสีกลุ  อ.วัดเพลง จ.ราชบรุี 
ณ  กลุ่มบญุดาเจริญการค้า  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 
ณ  กลุ่มบ้านมะพร้าวรวยอารี  อ.วัดเพลง จ.ราชบรุี 

17 13-14 ธ.ค. 64 ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมในการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเก็บตัวอย่าง
น้ าท้ิง/น้ าเสีย ขอผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ 
ณ  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ดอนสวรรค์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธาน ี
ณ  กลุ่มทอผ้าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธาน ี
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่ผ้าฝ้ายบ้านสามทอ อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี 
ณ  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเชียงกลม หมู่ 14 อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธาน ี
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่ทอผ้ามดัหมี่น้ าไหล อ.ประจักษ์ศลิปาคม จ.อดุรธาน ี
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอเพชรแพรพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

- 12 

15-16 ธ.ค. 64 ณ  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
ณ  กลุ่มพัฒนาสัมมาชีพชุมชนบ้านสามหนอง หมู่ 9 อ.โซ่พิสยั  จ.บึงกาฬ 
ณ  กลุ่มผลติภณัฑ์จากผ้ายกดอกสาวภไูท อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
ณ  กลุ่มทอผ้าหมักโคลนจินดามณ ี อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
ณ  กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยเล็บมือ  อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
ณ  กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาร  อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

18 22-23 ธ.ค. 64 ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมในการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเก็บตัวอย่าง
น้ าท้ิง/น้ าเสีย ขอผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ จ.ร้อยเอ็ด 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่ทอผ้าไหมหมื่นกุลา อ.สุวรรณภมูิ 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่ทอผ้าไหมบ้านตาหยวก อ.สุวรรณภูม ิ

- 7 
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ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงำน 
ที่เข้ำร่วม 

จ ำนวน  
(คน) 

ณ  กลุ่มเมืองไม้บาติก (นายต่อศักดิ์ สุทธิสา)  อ.ธวัชบุรี 
ณ  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม ม.3 อ.ทุ่งเขาหลวง 
ณ  กลุ่มผ้าไหมบ้านหวายหลมึเบญจสาเกต อ.ทุ่งเขาหลวง 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่ทอผ้าฝ้ายบ้านขว้างใหญ่ ม.8 อ.ทุ่งเขาหลวง 
ณ  กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุม่แม่บ้านทอผ้าไหม  อ.สุวรรณภมู ิ

19 20-21 ม.ค. 65 อบรมหลักสูตร การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเช้ือราในผลิตภณัฑ์จกัสาน)  
ณ  กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองตะครอง  อ.ละหานทราย จ.บรุีรมัย์ 

- 30 

20 12-13 ม.ค. 65 อบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาต ิ
ณ  กลุ่มปันหยาบาติก  อ.ละงู จ.สตูล 

- 31 

21 22-23 ม.ค. 65 อบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่แปรรูปผ้าพื้นเมืองศรีวิชัย  อ.พรเจรญิ จ.บึงกาฬ 

- 30 

22 25-26 ม.ค. 65 อบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาต ิ
ณ  กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาร  อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

- 31 

23 14-15 ก.พ.65 อบรมหลักสูตร การบ าบดัน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสสี าหรับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทผ้าทอ  ณ  กลุม่ทอผ้ามัดหมี่น้ าไหล  อ.ประจักษ์ศิลปาคม    
จ.อุดรธาน ี

 
- 

23 

24 16-17 ก.พ.65 อบรมหลักสูตร การบ าบดัน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสสี าหรับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทผ้าทอ  ณ  กลุม่ทอผ้าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 

- 26 

25 18-19 ก.พ.65 อบรมหลักสูตร การบ าบดัน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสสี าหรับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทผ้าทอ ณ  ศูนย์การเรียนรู้ผา้ทอเพชรแพรพิณ  อ.เมือง จ.
อุดรธาน ี

- 24 

26 8-9 ก.พ. 65 อบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนว
ใหม่ : Molecular Gastronomy” 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

- 35 

27 9-10 ก.พ. 65 อบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร (สบู่ก้อนสมุนไพร 
สบู่กลีเซอรีน ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว และเจลแอลกอฮอลล์้างมือ) 
ณ  โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนซ์  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

- 30 

28 14-17 ก.พ. 65 อบรมหลักสูตร การผลติเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ OTOP   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่   
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

- 40 

29 20-23 ก.พ. 65 ลงพื้นที่ส ารวจข้อมลูปัญหาการผลติและให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุง
กระบวนการผลติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีท่ีดีในการผลิตอาหาร และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ณ  กลุ่มสตรบี้านทรัพย์เจริญ  อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่ขนมไทยบา้นคูเมือง  อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่อาหารคาว*หวานไทยบ้านท่าโพ  จ.อุทัยธาน ี

- 26 



15 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงำน 
ที่เข้ำร่วม 

จ ำนวน  
(คน) 

ณ  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบ้านหลงัเขา  อ.ห้วยคด  จ.อุทัยธานี 
ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุม่เพาะเห็ดภฐูาน (น.ส.ธนภร ดเีทียน)  จ.อุทัยธานี 

30 14-15 ก.พ. 65 อบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ 
ณ   ท่ีท าการกลุ่มทอผา้บ้านเนินมวง  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช 

- 34 

31 16-17 ก.พ. 65 อบรมหลักสูตร การมดัย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้น 
บนผ้าทอมือ  ณ  ที่ท าการกลุม่มัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง  อ.ลานสกา   
จ.นครศรีธรรมราช 

- 30 

32 28ก.พ.-3 มี.ค.
65 

อบรมหลักสูตร การผลติเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ OTOP  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน  อ.นาน้อย จ.น่าน 

- 40 

33 1-2 มี.ค. 65 อบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ 
ณ  ที่ท าการกลุ่มสตรีทอผ้าลายโบราณบ้านสระบัวกล่ า  จ.สุพรรณบรุี 

- 31 

34 8-9 มี.ค. 65 อบรมหลักสูตร เทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิ๊กเกอร์และตกแต่งผลิตภณัฑ์ 
ณ  ศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้ง   อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

- 20 

35 14-15 มี.ค 65 อบรมหลักสูตร การบ าบดัน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสสี าหรับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทผ้าทอ ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ  จ.บึงกาฬ 

- 26 

36 16-17 มี.ค 65 อบรมหลักสูตร การบ าบดัน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสสี าหรับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทผ้าทอ   ณ  กลุ่มพัฒนาสัมมาชีพชุมชนบ้านสามหนอง 

- 32 

37 18-19 มี.ค 65 อบรมหลักสูตร การบ าบดัน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสสี าหรับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทผ้าทอ  ณ  กลุม่ผลิตภณัฑ์จากผ้ายกดอกสาวภูไท จ.บึงกาฬ 

- 25 

38 14-18 มี.ค. 65 อบรม เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติจากวตัถุดิบที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น (การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับผ้ามดัย้อม) 
ณ  กลุ่มศริิพรบาติกและผ้าเพ้นท์  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา 
ณ  กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา 

สป.อว. 40 

39 24-25 มี.ค. 65 อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 
(ประเภทน้ าพริกและเครื่องแกง)  ณ  โรงแรมธาราฮิลล์  จ.อุทัยธานี 

- 33 

40 29-30 มี.ค. 65 อบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก 
ณ  ศูนย์ศิลปาชีพทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธวิาส 
ณ  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านรอตันบาตู  ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 
 

- 80 

E--learning 
1  การควบคุมคณุภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ  1379 
2  การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร  430 
3  เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร  956 
4  เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอรส์ าหรับห้องปฏิบัติการ  221 
5  เทคนิคการเตรียมสารละลาย  1425 
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ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงำน 
ที่เข้ำร่วม 

จ ำนวน  
(คน) 

6  เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา  976 
7  สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย  220 
8  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี   569 
9  การค านวณค่าสถิติ ส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1  239 
10  การค านวณค่าสถิตสิ าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2    82 
11   การประมาณคา่ความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน้ าหนัก   672 
12  การควบคุมคณุภาพส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ าด้านจุลชีววิทยา  250 
13  Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)  174 
14  หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลติอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

(Primary GMP) 
 

343 

15  การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภค
และบรโิภค 

 
140 

16  การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE)  170 
17  การใช้โปรแกรมน าเสนองานเบื้องต้น  286 
18  เทคนิคการใช้งาน MS WORD  417 
19  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/

แมสสเปกโทรเมตร ี
 

291 

20  การตรวจติดตามคณุภาพภายในตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 : 2017  412 
21  การท าความสะอาดและฆา่เช้ือส าหรบัห้องปฏิบัตกิารทดสอบอาหารทางจลุชีววิทยา  802 
22  เทคนิคการจดัเตรียมตัวอย่างน้ าผวิดิน ส าหรับการวิเคราะห์   300 
23  การตรวจสอบประสิทธิภาพของ ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร ์  321 
24  ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017  2847 
25  การจัดท าเอกสารในระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  31 
26   การตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉินจากการท างานในห้องปฏิบัติการเคมี  991 
27  ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  1719 
28  การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมเีพื่อความปลอดภยั  826 
ฝึกอบรมระยะสั้น 
1 พ.ย.64 การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 (ZOOM) (18 พ.ย. 2564)  57 
2 พ.ย.64 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 : 2017 (ZOOM) (25-26 พ.ย. 2564)  60 
3 พ.ย.64 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ZOOM) (25-26 

พ.ย. 2564) 
 

33 

4 พ.ย.64 สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ (ZOOM) (29-30 พ.ย.2564)  52 
5 ธ.ค. 64  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางสอบเทียบ (ZOOM) (30 พ.ย. 2564)  41 
6 ธ.ค. 64 ความสอบกลบัได้ของการวดั (ZOOM) (2 ธ.ค. 2564)  40 
7 ธ.ค. 64  การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย (ZOOM) (2 - 3 ธ.ค. 2564)  34 
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ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงำน 
ที่เข้ำร่วม 

จ ำนวน  
(คน) 

8 ธ.ค. 64 แนวทางการจัดการความเสี่ยงส าหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2017 (ZOOM) (22-23 ธ.ค. 2564) 

 
55 

9 ก.พ. 65  หลักสตูร หลักสูตร การจดัท าเอกสารในระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2017 (ZOOM)  วันท่ี 24 - 25  กุมภาพันธ ์ 2565 

 
43 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : 

 1. เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI Academy) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 
1/2565 

ไตรมำส 
2/2565 

ไตรมำส 
3/2565 

ไตรมำส 4/2565 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 2,530,000 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 309 
ผลการด าเนินงาน 311 300 303 314 

ผลการด าเนินงานสะสม  

มีบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 314 คน ดังนี้ 
 ไตรมำส 1 ผลจ านวน 311 คน             ไตรมำส 2  ผลจ านวน ......300.. คน 
 ไตรมำส 3 ผลจ านวน ...303..... คน ไตรมำส 4  ผลจ านวน ..314... คน 

หมายเหตุ : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานสะสม 

ที ่ ต ำแหน่ง 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และปฏิบัติงำนดำ้น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (คน) 

ผู้ไม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และปฏิบัติงำนดำ้น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (คน) 

 ข้ำรำชกำร 190 23 
1 นักบริหาร 1 1 
2 อ านวยการ 4 1 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 11 
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 8 0 
5 นักวิทยาศาสตร ์ 176 0 
6 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร ์ 1 10 
 พนักงำนรำชกำร 84 10 
1 นักวิทยาศาสตร ์ 81 0 
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ที ่ ต ำแหน่ง 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และปฏิบัติงำนดำ้น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (คน) 

ผู้ไม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และปฏิบัติงำนดำ้น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (คน) 

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 1 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2 
4 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร ์ 0 4 
5 เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร ์ 0 0 
6 นักวิชาการเผยแพร ่ 1 3 
 ลูกจ้ำงประจ ำ 0 7 
6 พนักงานห้องปฏิบัติการ 0 7 
 รวม 274 40 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตที่เกิดจำกกำรน ำผลงำนวิจัย และ

พัฒนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน  : 

 2. รับรองระบบงานที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชน ที่
แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs) 

    3. ก าหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและเงื่อนไขส าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
        (Specification for innovation and community) 
    5. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  
        (System Integration) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 

1/2565 
ไตรมำส 
2/2565 

ไตรมำส 
3/2565 

ไตรมำส 
4/2565 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 201 1,405 14,005 29,323 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 1 5 5 304 
ผลการด าเนินงาน 108.0543 201.3148 103.4560 97.3462 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
ประเมินเป็นเงิน ......... 510.18........ ล้านบาท ดังนี้ 
 ไตรมำส 1 จ านวน .. 108.0543...... ล้านบาท 
 ไตรมำส 2 จ านวน ..... 201.3148... ล้านบาท 
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 ไตรมำส 3 จ านวน ...103.4560..... ล้านบาท 
 ไตรมำส 4 จ านวน ....97.3462.... ล้านบาท 
 

ที ่ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรน ำไปใช้ประโยชน ์ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
เศรษฐกิจ สังคม คุณภำพ

ชีวิต 
1 - โครงการพัฒนา

ศักยภาพหน่วย
ตรวจสอบและรับรอง
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
1.1 อุตสาหกรรมยางแลผลติภณัฑย์าง 
1.2 ผลิตภณัฑ์พลาสติก 
1.3 เยื่อและกระดาษ 

275.44   

2 - โครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) และการ
พัฒนานักรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์
ใหม่ (Food Warrior) 
  -วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปกล้วย 
-วิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์แปรรูปเนื้อหม ู
-วิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์แปรรูปแมลง 

ขายผลติภณัฑ์อาหารที่เป็นผลจากงานวิจัยและ
พัฒนา สร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 

 

15.12 
 
 
 
 
 
 

  

3 - โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพและการ
ตรวจสอบทางการแพทย์ 

ให้ค าปรึกษาด้านคณุภาพแก้วบรรจุภัณฑย์าตาม
มาตรฐาน บริษัทขนาดเล็ก 4 ราย 

56.95   

4 โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(บูร SME)  4.1 ด้าน
กระดาษ 
- ทดสอบผลติภณัฑ์และ
ให้ค าปรึกษาการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตแกผู่้ประกอบการ 
SME ด้านเยื่อและ
ผลิตภณัฑ์กระดาษ 
 
 

 
 
 
 
- ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงกระบวนการผลติ
ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานและ
ด าเนินการทดสอบผลิตภณัฑ์เพื่อการันตีคณุภาพ 
ตลอดจนก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการซื้อขาย ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียจากการ
สั่งซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีไมไ่ด้คุณภาพ และช่วย
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ จ านวน 5 ราย คิด
เป็นมูลคา่ทางเศรษฐกิจประมาณ 9.9 ล้านบาท  

 
 
 

26.2 
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ที ่ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรน ำไปใช้ประโยชน ์ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
เศรษฐกิจ สังคม คุณภำพ

ชีวิต 
 
- การลงพื้นที่เพ่ือให้
ค าปรึกษาเชิงลึกในด้าน
กระบวนการผลติ พร้อม
ทั้งปรับตั้งและสอบเทียบ
เครื่องทดสอบกระดาษใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
 
 
 
 
 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจ านวน 2 
หลักสตูร คือ “การ
พัฒนาคุณภาพการผลิต
กล่องกระดาษลูกฟูก 
และ “การทดสอบและ
สอบเทียบเครื่องทดสอบ
กระดาษ”  
- การทดสอบแบบประจ า  
เพื่อตรวจตดิตามความ
ถูกต้องของเครื่อง
ทดสอบกระดาษ 
 
 

 
- ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์กระดาษใหม้คีุณภาพเป็นไป
ตามความต้องการของลูกค้า 
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งปรับตั้งและสอบ
เทียบเครื่องทดสอบด้านเยื่อและกระดาษ ให้มีความ
แม่นย า มีความนา่เชื่อถือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า สามารถ
พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  จ านวน 2 ราย คดิเป็นมลูค่าทาง
เศรษฐกิจประมาณ 3.0 ล้านบาท (มี.ค. จ านวน 2 
ราย มูลค่า 3.0 ลบ.) 
 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระดาษ มีองค์ความรู้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกล่องกระดาษลูกฟูก และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อีกท้ังบุคลากร
ในห้องปฏิบัติการมีความรู้ความเขา้ใจวิธีการทดสอบ
และสอบเทียบเครื่องทดสอบระดาษท่ีถูกต้องตาม
มาตรฐาน สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพผลติภณัฑ์ได้  
(มี.ค. จ านวน 11 ราย มูลค่า 12.0 ลบ.) 
- ด าเนินการทดสอบแบบประจ า  โดยการ
เปรียบเทยีบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ  
เพื่อตรวจตดิตามความถูกต้องของเครื่องทดสอบ
กระดาษ ท าใหเ้กดิความมั่นใจในความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการ และสร้างความน่าเชื่อถือในผลการ
ทดสอบ และเกิดการประสานงานร่วมมือกันของ
ห้องปฏิบัติการในสาขาเดยีวกัน จ านวน 1 ราย  
(เม.ย. จ านวน 1 ราย มลูค่า 1.0 ลบ.) 

 4.2 แก้ว ให้ค าปรึกษาด้านคณุภาพการทดสอบผลิตภัณฑ์แก้ว
และวัตถุดบิแก้ว  

51.0000  
 

 

  ยาง 
-ให้ค าปรึกษาเชิงลึกและ
การทดสอบผลติภณัฑ์
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

การปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบผลิตภณัฑ์เพื่อ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ตามทีม่าตรฐานก าหนด  
ผู้ประกอบการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลติ 
ทดสอบและพัฒนาหรือควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ 

45.4800   
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ที ่ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรน ำไปใช้ประโยชน ์ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
เศรษฐกิจ สังคม คุณภำพ

ชีวิต 
ผลิตภณัฑ์ให้
ผู้ประกอบการ SME 
- การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
2 หลักสูตร  
(1) หลักสูตรเทคโนการ
ผลิตและการออกสูตร
ยาง 
(2) หลักสูตรการควบคุม
คุณภาพผลติภณัฑ์ยาง
เพื่อการส่งออก  30-06-
65 

 4.4 RM  เพิ่มรายได้ จากการลดการน าเข้ารายการ RM และ 
QC 

7.3560 
 

  

5 5.1 งานสอบเทียบ
เครื่องมือวัดด้านมวลและ
เครื่องช่ัง 

ให้บริการถ่ายทอดความถูกต้องใหแ้ก่ตุ้มน้ าหนัก
มาตรฐาน และเครื่องช่ังน้ าหนัก 

13.0000   

 5.2 งานสอบเทียบ
เครื่องมือวัดด้านแรง-
ความแข็ง-ความดัน 

ให้บริการถ่ายทอดความถูกต้องใหแ้ก่เครื่องทดสอบ
แรงดึงและแรงกด เครื่องวัดความแข็ง ก้อนความ
แข็ง เกจวัดความดัน 

   

 5.3 การพัฒนาการสอบ
เทียบเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรมด้านมิต ิ

ควบคุมคุณภาพการผลติสินคา้และผลติภณัฑ์ใน
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

  
- 

 
- 

 5.4 การสร้างระบบสอบ
เทียบเทอร์โมมิเตอร์ชนิด
ของเหลวในแท่งแก้วแบบ
อัตโนมัต ิ

ควบคุมคุณภาพการผลติสินคา้และผลติภณัฑ์ใน
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
 

 
- 

 
- 

 5.5 การพัฒนาการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดด้าน
การแพทย์ 

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดด้านการแพทย์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

 
- 

 
- 

 
 

 5.6 การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการสอบทีย
บด้านปริมาตร 

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
สิ่งแวดล้อม เคมี และการแพทย์ เป้นต้น 

 
 

 
- 

 
- 
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ที ่ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรน ำไปใช้ประโยชน ์ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
เศรษฐกิจ สังคม คุณภำพ

ชีวิต 
6  พัฒนางานบริการ

ทดสอบวัสดุคอมโพสิท     
(EEC) 

งานวิจัยและพัฒนาการผลิตช้ินส่วนวัสดุคอมโพสิท  
เพื่อพัฒนาวัสดุคอมโพสิทสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(1.บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
2. บริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ ากัด 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ ำนวนเรื่องท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน ววน. ระหว่ำงประเทศ 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  
2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมรวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้

ในเวทีโลก (CABs) 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 

1/2565 
ไตรมำส 
2/2565 

ไตรมำส 
3/2565 

ไตรมำส 
4/2565 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 141 24 31 122 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 3 
ผลการด าเนินงาน - - - 3 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
มีเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมระหว่างประเทศ ..3  เรื่อง ดังนี้ 
 ไตรมำส 1 แผนจ านวน ....0.... เรื่อง ผลจ านวน .....0... เรื่อง 
 ไตรมำส 2 แผนจ านวน ...0..... เรื่อง ผลจ านวน ........ เรื่อง 
 ไตรมำส 3 แผนจ านวน ...0..... เรื่อง ผลจ านวน ........ เรื่อง 
 ไตรมำส 4 แผนจ านวน .....3... เรื่อง ผลจ านวน ....3.... เรื่อง 

ที ่ โครงกำร ประเภท * รำยละเอียด ประโยชน์ที่ได้รับ 
1 โครงการ 

“Sustainable 
integrated 
approach to 

Agreement 
 

 

หน่วยงำนของไทย : กองเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงำนต่ำงประเทศ : 

แลกเปลีย่นองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในงานวิจัยด้าน “การ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบ าบดัน้ าที่
ปนเปื้อนมลพิษจากการเพาะเลี้ยงสัตว์
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ที ่ โครงกำร ประเภท * รำยละเอียด ประโยชน์ที่ได้รับ 
achieve CECs and 
PTEs removal 
from 
contaminated 
waters. The 
aquaculture as 
case study 
(SusWater)”  

1. University of Torino 
(UNITO)  

2. Rey Juan Carlos University 
(URJC) 

3. Aalborg University (AAU)  

4. The Politecnico of Turin 
(POLITO)  

5. Metrohm Hispania  
     (MH)  

6. The San Biagio Agricultural 
Society (AASB) 

สำขำควำมร่วมมือ :  
ด้านสิ่งแวดล้อมและวัสดุศาสตร ์
สถำนะ : อยูร่ะหว่างการด าเนิน
โครงการ 

น้ าด้วยวัสดุทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม” 
ระหว่างนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์
บริการและประเทศในสหภาพยโุรปท่ี
อยู่ในโครงการ Suswater  
 
 

2 โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
มาตรวิทยาการสอบ
เทียบความยาว
มาตรฐาน                      
(ระดับทุตยิภูมิ) 

โครงการผลักดัน
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ไทยและ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

หน่วยงำนของไทย : กองสอบเทียบ
เครื่องมือวัด กรมวิทยาศาสตร์
บริการหน่วยงำนต่ำงประเทศ : 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (NIM, 
CHINA) 
สำขำควำมร่วมมือ : ด้านวิชาการ
มาตรวิทยา 
สถำนะ : โครงการส าเร็จแล้ว 

เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาว
มาตรฐานระดับทุติยภมูิของประเทศ
ไทยและพัฒนาเครือข่ายการร่วมมอื
ทางด้านงานวิจัย พัฒนาด้านมาตร
วิทยาด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3 โครงการพัฒนา
กระจกอัจฉรยิะ
ส าหรับประหยัด
พลังงานในอาคาร 

โครงการทวิภาคี              
(  Bilateral 
Cooperation 
Projects) ภายใต้
โครงการ 
คณะกรรมการ
ร่วม (คกร.) ไทย-
จีน สมัยที่ 22 
[ขยายระยะเวลา
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

หน่วยงำนของไทย : กองวัสดุ
วิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงำนต่ำงประเทศ : Wuhan 
University of Technology 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ) 
สำขำควำมร่วมมือ : ด้าน
เทคโนโลยีกระจกอัจฉริยะ และ
นวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน 
สถำนะ : โครงการส าเร็จแล้ว 

การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในงานวิจัยระหว่าง
นักวิจัยของประเทศไทยและ
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน การใหก้าร
สนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ และการทดสอบและ
วิเคราะหต์ัวอย่างในงานวิจัยกระจก
อนุรักษ์พลังงาน 
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ที ่ โครงกำร ประเภท * รำยละเอียด ประโยชน์ที่ได้รับ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19)] 

 

หมายเหตุ : * Contact Research/ Research Collaboration/ MOU/ Agreement 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำนชำติ 

เป้ำหมำยกำรให้ บริกำรหน่วยงำน   :  
2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมรวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้

ในเวทีโลก (CABs) 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม ....20 . เรื่อง จ าแนกเป็น 
 ไตรมำส 1 จ านวน .....-... เรื่อง (ระดับชาติ ..-... เรื่อง  ระดับนานาชาติ ...-.. เรื่อง) 
 ไตรมำส 2 จ านวน .....18... เรื่อง (ระดับชาติ ..... เรื่อง  ระดับนานาชาติ ...20.. เรื่อง) 
 ไตรมำส 3 จ านวน .....6... เรือ่ง (ระดับชาติ ..... เรื่อง  ระดับนานาชาติ .6.... เรื่อง) 
 ไตรมำส 4 จ านวน ........ เรื่อง (ระดับชาติ ..... เรื่อง  ระดับนานาชาติ ....19. เรื่อง) 
  1) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ .45.. เรื่อง ดังนี้ 

ที ่ ชื่อบทควำม - ผู้เขียน ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับท่ี 
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงกดอัดและการ

ปลดปล่อยฟลอู อไรด์ในซีเมนต์ทางทันตกรรมที่มีฟลูออไรด์เป็น
ส่วนประกอบ (THE STUDY OF CORRELATION BETWEEN 
COMPRESSIVE STRENGTH AND FLUORIDE RELEASE OF 
FLUORIDE CONTAINING DENTAL CEMENTS) : ณัฐฐาภรณ์ 
นาคพิน, ปิยะนารถ เอกวรพจน์, เอกรัฐ มีชูวาศ 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 
มกราคม-มิถุนายน 2564 

2 มาตรฐานหุ่นยนต์ในภาคบริการ และการตรวจสอบและรับรอง : 

นายกรธรรม สถิรกุล และ นายไกรวิชญ์ สุโภภาค  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /

ฉบับที่ 219  

3 นวัตกรรมการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือคุณภาพ

อาหารที่ดีกว่า : สุวิมล  บุญมี  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /

ฉบับที่ 219  

4 การปฏิบัติตนให้รอดพ้น   โควิด-19 และสภาวะหลังการระบาด : 

นารถ  พรหมรังสรรค์ 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /

ฉบับที่ 218 
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ที ่ ชื่อบทควำม - ผู้เขียน ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับท่ี 
5 ก้าวต่อไปในโลกใบเดิม : ปิยธิดา  บัญดิฐ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /

ฉบับที่ 218 

6 Digi-POS : แคชเชียร์อัตโนมัติแบบฮอโลแกรม : นุจรินทร์  พลหงษ์และ

วรุณรัตน์  บูรณะกุล 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /

ฉบับที่ 219 

7 วัสดุโครงข่ายอินทรีย์ (MOFs) ชนิด ZIF-8 และการประยุกต์ใชก้ับ

เทคโนโลยสีีเขียว : วชิรพันธุ์  พนัธุ์กระว ี
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /

ฉบับที่ 219 

8 7 เทคโนโลยีที่   น่าจับตามองในปีนี้ : วชิรพันธุ์  พนัธุ์กระว ี วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /

ฉบับที่ 219 

9 ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ และสมบัติทางเคมีกายภาพของสาย
พันธุ์พริกที่ใช้ในการผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้  (Capsicinoids 
Content and Physicochemical Characterization of Thai 
Chili Cultivars Used in Southern Sour Curry Paste: Kaeng 
Som) : ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์  ลลิตา  ชูแก้ว  เจนจิรา  สุขสวัสดิ์ 
และ สุทธชยา  ชื่นวัฒนา 

ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ Bulletin of Applied 
Sciences/2565 

10 ผลกระทบของระบบปรับตั้งต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งน้ าหนัก

อิเล็กทรอนิกส์  : จิตตกานต์ อินเที่ยง 

ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์

บริการ Bulletin of Applied 

Sciences/2565 

11 เตียงพลิกผู้ป่วยอัตโนมัติราคาประหยัด  : ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ า ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์

บริการ Bulletin of Applied 

Sciences/2565 

12  การทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดด้วยเพลเธียร์เทคนิค : 

วันชัย ชินชูศักดิ์ และ วีระชัย วาริยาตร์ 

ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์

บริการ Bulletin of Applied 

Sciences/2565 

13  Next Normal กับการเตรียมความพร้อมขอการรับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการ  : กิจติศักดิ์ ยศอินทร์ 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /

ฉบับที่ 218 

14  เทคนิคการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

: กาญจนา มัจจรี 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ / 

ฉบับที่ 219 

15 อาหารในชีวิตบนพื้นฐานยุควิถีใหม่  : จิราภรณ์  บุราคร, ปรานต์  
ปิ่นทอง และ ทรงพร  ไกรสิทธิ์ 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
/ ฉบับที่ 218 
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ที ่ ชื่อบทควำม - ผู้เขียน ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับท่ี 
16 การรับรองระบบงาน: การเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน : วลีพร พิบูลย์ผล 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ/
ฉบับที่ 220 

17 อาหารบนโต๊ะกับเทคนิคเชิงโมเมกุล : สวรินทร์  สินะวิวัฒน์ และ
นันทิดา  จิตแก้ว 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
/ ฉบับที่ 219 

18 Flexible gamma ray shielding based on natural 
Rubber/BaSO4 nanocomposites  : Nattha Plangpleng, 

Putthiporn Charoenphun, Duangporn Polpanich, Kartpan 
Sakulkaew, Nichapa Buasuwan, Orasa  Onjun, Krisanat 
Chuamsaamarkkee  

Radiation Physics and 
Chemistry 199 (2022) 

19 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเมทิลลีนบลู ในน้ าด้วยถ่านกัมมันต์ที่
มีรูพรุนเมโซพอร์จากเหง้ามันส าปะหลังที่เตรียมด้วยกระบวนการ 
ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันแบบหม้อเดียว : เจนจิรา  ภูรริักษ์พิติ

กร, กิตติยา ปลื้มใจ, วรินดา  เพื่องชูนุช และแหลมทอง  ช่ืนชม 

ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ Bulletin of Applied 
Sciences) ปีที่ 11 ฉบับที่ 11  ปี 
2022 

20 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะคาร์บอนนาโนสเฟียร์ที่มีรู
พรุนจากอนุพันธ์ชีวมวล : ฐิติพร  วัฒนกุล, ลลติา บึงกิจเจรญิ และ 

อาทิตย์  อัสวสุขี  

ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ Bulletin of Applied 
Sciences) ปีที่ 11 ฉบับที่ 11  ปี 
2022 

21 บทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
(SDGs) : สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ/ 
220   

22 การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบกระจายอย่างง่ายส าหรับการเฝ้า
ติดตามและแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์ : กรณีศึกษาการ
พัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC ส าหรับเฝ้า
ติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ปฏิบัติงานแบบ
เรียลไทม์ (Developing a simple distributed sensor system 
for automated online monitoring and alerting : Case 
Study of TVOC Sensor Network System Prototype 
Development for Real-Time Monitoring and Alerting of 
Air Quality in Operations) (นายชนก ท่วมจร) 

ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ (Bulletin of Applied 
Sciences) ปีที่ 11 ฉบับที่ 11  ปี 
2022 

23 การจัดท าตราสัญลักษณ์กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน 
: กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ/ 
ฉบับที่ 218 

24 ภาชนะทานได้จากแป้งข้าว : ปฏิญญา จิยิพงศ์ และลลิตา ชูแก้ว วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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ที ่ ชื่อบทควำม - ผู้เขียน ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับท่ี 
 /ฉบับที่ 219 

25 การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับชุมชน : จิตต์เรขา  ทอง
มณี  และปริยากร มิตรชอบ 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
/ ฉบับที่ 220 

26 การทดสอบหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
ทอดด้วยเทคนิคเมทริกซ์ โซลิด ดิสเพอชั่นและอัลตราไฮเพอร์
ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี 
: จุฑาทิพย์  ลาภวิบูลย์สุข และสมภพ  ลาภวิบูลย์สุข 

ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ Bulletin of Applied 
Sciences ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 

27 สีเซรามิกลดร้อน : ลดา พันธ์สุขุมธนา กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา 
(กลุ่ม วข.)และวิรัตน์ ปฐมชัยอัมพร 

วารสารเซรามิก (Ceramic Journal) 
มีนาคม 2565 ฉบับที่ 55 

28 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณซูคราโลสใน
เครื่องดื่ม โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
 : นันทิดา  จิตแก้ว และสวรินทร์  สินะวิวัฒน์ 

Bulletin of Applied Sciences ปี
ที่ 11 ฉบับที่ 11 

29 กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกับการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานการณ์โควิด-19 : 
ศันศนีย์ บุญสาลี 

รายงานประจ าปี 2564 ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ANNUAL 
Report 2021 

30 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน : วัฏจักรชีวภาพ : ดวงกมล เชาวน์ศรี
หมุด และ ปุณยวีร์  กฤตวิทย์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 

31 กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัส
อาหารจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ดวงกมล 
เชาวน์ศรีหมุด และ ปุณยวีร์  กฤตวิทย์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 
 

32 กระดาษทิชชู เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม : ก่อพงศ์ หงษ์ศรี วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /
ฉบับที่ 218  

33 การศึกษาสมบัติการป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสา  

: ก่อพงศ์  หงษ์ศรี ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์ 

Bulletin of Applied Sciences 
Vol. 11 No. 11 August 2022 

34 การเตรียมผงสีเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

: ปราณี จันทร์ลา  นิธิวัชร์ นวอัครฐานนท์ อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์  

Bulletin of Applied Sciences 
2022 

35 การพัฒนาชุดป้องกันการติดเชื้อส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานสากล : กนิษฐ์ ตะปะสา, สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา, สมพงษ์ 
คงวงเวียน และสุวรรณี   เทพบุตรดี 

Bulletin of Applied Sciences 
2022 

36 การพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์โดยกระบวนการวัลคาไนซ์ด้วยล า
อิเล็กตรอน : ภัณฑิลา  ภูมิระเบียบ, นิชาภา บัวสวุรรณ และ 
อรวรรณ ปิ่นประยูร 

Bulletin of Applied Sciences  
Vol. 11 No. 11, 2022 : 57-66 
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ที ่ ชื่อบทควำม - ผู้เขียน ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับท่ี 
37 Metaverse กับงานห้องสมุดในอนาคต : สมนึก จูมี  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ/

ฉบับที่ 219  
38 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ลดกระดาษ สื่อสารงานอย่าง

สร้างสรรค”์ : ปัทมา นิ่มเรือง  
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ /
ฉบับที่ 220  

39 แพลนต์เบสรักษาโลก : วงค์กนก  อยู่สงค์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
/ ฉบับที่ 220 

40 การพัฒนาเครื่องดื่มเวย์โปรตีนเพื่อสุขภาพ : จิราภรณ์  บุราคร 
ปรานต์  ปิ่นทอง และมนทกานติ์ เอ่ียมแก้ว 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 24 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 
2565 

41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสเพ่ือสุขภาพ : จิราภรณ์  บุราคร 
ปรานต์  ปิ่นทอง และมนทกานติ์ เอ่ียมแก้ว 

วารสารวิทยาศาสตร์ มข ปีที่ 49 ฉบับ
ที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 
2564 

 
 2) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ..4 เร่ือง ดังนี ้

ที่ ชื่อบทควำม - ผู้เขียน ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่ 

1 Ultrasonically acid-assisted milled cellulose nanocrystal 
incorporated with TiO2 for UV shielding application 
(ผู้เขียน : Russameeruk Noonuruk Chakkaphan 
Wattanawikkam  Weerachon Phoohinkong and Kittiya 
Plermjai )  นว.ปก. กิตติยา ปลื้มใจ กลุ่ม วข. 

Thai Journal of Nanoscience 
and Nanotechnology 
Vol. 6 No. 2 (2021): TJNN 
 

2 Enhanced Corrosion Resistance of Aluminium Alloy Using 
Hybrid Sol-Gel Coating : Usuma Naknikham, Itsari 
Youngthin and Kanit Tapasa 

Thai Journal of Nanoscience 
and Nanotechnology 
Vol. 6 No. 2 (2021): TJNN 

3 Relating Type of Mold Materials to Crystal Morphology 
and Properties of Glass-ceramics with YSZ Additions as a 
Dental Material  : Sukanda Angkulpipat, Thapanee 
Srichumpong, Sahadsaya Prasertwong, Ekarat 
Meechoowas, Krongkarn Sirinukunwattana , Greg Heness , 
Roberto Rosa, Kallaya Suputtamongkol and Duangrudee 
Chaysuwan 

Chiang Mai J. Sci. 2020; 47(6) : 
1283-1296 
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ที่ ชื่อบทควำม - ผู้เขียน ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่ 

4 Development of bioactive glass nanoparticles for medical 
applications, Ekarat Meechoowasa, Usuma Naknikham, 
Ornuma Tungsanguan, Suchanun martvijit, Cheevapat 
Pamok, Kanit Tapasa  

Materials Today: proceeding  
Volume 65, Part 4, 2022, 
Pages 2407-2411 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน ำไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ให้กับ

ภำคกำรผลิตและบริกำร และภำคธุรกิจ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  
2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมรวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้ ในเวทีโลก 
(CABs) 
 

   ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 3.00 4.63 8.38 26.75 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 12 
ผลการด าเนนิงาน - 11.63 18.60 20.93 

หมายเหตุ  ผลการด าเนนิงานสะสม 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
 มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ ..43. เรื่อง ได้น าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการ
ผลิตและบริการและภาคธุรกิจ .-..9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ...20.93 
 ไตรมำส 1 มีการน าผลงานฯ ไปใช้ ..... เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ........ 
 ไตรมำส 2 มีการน าผลงานฯ ไปใช้ ...5.. เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ...11.63..... 
 ไตรมำส 3 มีการน าผลงานฯ ไปใช้ ...3.. เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ..18.60......(สะสม) 
 ไตรมำส 4 มีการน าผลงานฯ ไปใช้ ..... เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ........ 
 

ที ่ ชื่อผลงำนวิจัย หน่วยงำนที่น ำไปใช้ กำรน ำไปใช้ประโยชน ์
1 โครงกาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน

เฝือกยางพารา 
บริษัท ไครโอสเต็มเซลล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ ์

2 โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) และการพัฒนา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ 
(Food Warrior) 

1. บริษัท สยามเทคฟาร์ม (ฟาร์มจิ้งหรีด) 
2. บริษัท ไทย โกลเด้น ซันชายน์ จ ากัด (ขนม
เปี๊ยะ) 
3. ขนมขวัญกวินท์ 
4.บริษัทเยียรบับ จ ากัด (กะทิผง) 

- พัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม ่
- พัฒนากระบวนการผลิต/ยืดอายุ
การเก็บรักษา 
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ที ่ ชื่อผลงำนวิจัย หน่วยงำนที่น ำไปใช้ กำรน ำไปใช้ประโยชน ์
5.บริษัท เยียระกานต์ จ ากัด (ครีมเทียมผง) 

3 โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์   
(บูรฯ EEC) 

1. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)) 
2. บริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ ากัด 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
4. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

งานวิจัยและพัฒนาการผลิต
ช้ินส่วนวัสดุคอมโพสิท  เพื่อ
พัฒนาวัสดุคอมโพสิทสู่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

4 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (กระดาษ) 

1. บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากดั 
2. บริษัท ฟอร์เวิร์ด อินโนเวช่ัน จ ากัด 
3. บริษัท เอ็ม จี. เพอร์มาเน้นท์ จ ากัด 
4. บริษัท เอ็ม.อาร์.เอส. คาโต้ จ ากัด 
5. บริษัท บิวตี้แพค จ ากัด 
6. วิสาหกิจชุมชนจินนาลักษณ์มัลเบอรี่สาเป
เปอร ์
7. บริษัท สยาม นอร์ทเทอร์น เปเปอร์ จ ากัด 
8. บริษัท กรีน คาร์ตอนบ๊อกซ์ จ ากัด 
9. บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
10. บริษัท นวมิตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
11. บริษัท ทีดับเบิ้ลยู แพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 
12. บริษัท ลานนาแพกเกจ จ ากัด 
13. บริษัท บางกอก เปเปอร์ พริ้นท์ จ ากัด 
14. บริษัท คามิ คาร์ตั้น จ ากัด 
15. บริษัท พงษ์พันธ์บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
16. บริษัท เอ.พี.รีไซเคลิ อินดัสเตรียล จ ากดั 
17. บริษัท ดี.เอ็ม.ที.คอนเทนเนอร์ จ ากัด 
18. บริษัท ไทยโปรดัคทเ์ปเปอรม์ลิล์ จ ากดั 

มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 24.9 
ล้านบาท 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยวิธีการให้
ค าปรึกษาเชิงลึก ทดสอบ
ผลิตภณัฑ์/สอบเทียบเครื่องมือ
ทดสอบ และจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ 

5 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ยาง) 

1. บริษัท แมท แอดวานซ์เทคโนโลยเีซอร์วิส 
จ ากัด  

2. บริษัท อัลลายด์ คอนสตรัคชั่น เคมิคอล 
จ ากัด 

3. บริษัท ไทยชวนรับเบอร์ จ ากดั 
บริษัท เจแทคโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด 

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์

6 การก าจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่โดย
ใช้อนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดุ
ที่มีรูพรุน 

 
พัฒนาต่อยอดเป็นระบบก าจดั
กลิ่นต้นแบบ ภายใต้โครงการวิจัย
ปี 2563 ภายใต้ช่ือโครงการการ
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ที ่ ชื่อผลงำนวิจัย หน่วยงำนที่น ำไปใช้ กำรน ำไปใช้ประโยชน ์
พัฒนาระบบก าจัดกลิ่นโรงเรือน
เลี้ยงไก่แบบปิดโดยใช้อนุภาค
โลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรู
พรุนโดยเป็นการลงทุนซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อรองรับงานวิจยัระดับ
ต้นแบบ 
 

7 การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
ห้องครัวในเรือลาดตระเวนในเรือ
ลาดตระเวน 

 

'ต่อยอดโดยยื่นแบบเสนอขอ
โครงการวิจัยใหม่ โครงการบ าบัด
น้ าเสียจากการแปรรูปมะพร้าว
ของวิสาหกิจชุมชนด้วยระบบ
ลูกผสมแบบไม่ใช้ออกซิเจนและใช้
ออกซิเจน  

8 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (กระดาษ) 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร ์จ ากัด 
2. บริษัท เทอริเนกซ์ สยาม จ ากัด 

ด าเนินการทดสอบแบบประจ า 
เปรียบเทยีบผลทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ และทดสอบ
ผลิตภณัฑ ์

9 พัฒนาศูนยบ์ริการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด แบบครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล  

วศ., หน่วยงานรัฐและเอกชน
ภายในประเทศไทย 

ให้บริการด้านการสอบเทียบใน
หลากหลายสาขา และ
ด าเนินการดา้นระบบคุณภาพ
เพื่อขอขยายการรับรอง
ความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับ
ทุติยภูมิให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025 

 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 : จ ำนวนผลงำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทำงปัญญำ/บัญชี

นวัตกรรมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส ำนักงบประมำณแล้ว 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  
2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชน 

ที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)     
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   ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 72 119 194 1,325 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 1 
ผลการด าเนนิงาน - - - 3 

 
   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/ บัญชีนวัตกรรมที่
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้
ส านักงบประมาณแล้ว ...1.. ผลงาน ดังนี้ 
 ไตรมำส 1 แผนจ านวน ........ ผลงาน  ผลจ านวน ........ ผลงาน  
 ไตรมำส 2 แผนจ านวน ........ ผลงาน  ผลจ านวน ........ ผลงาน 
 ไตรมำส 3 แผนจ านวน ........ ผลงาน  ผลจ านวน ........ ผลงาน 
 ไตรมำส 4 แผนจ านวน ....1.... ผลงาน  ผลจ านวน ......3.. ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงำน วันที่ยื่นขอจดทะเบียน 

1 ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิต
เครื่องดื่มเวย์ใสพร้อมดื่ม 

4 เม.ย.65 

2 ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิต
สาคูแท้ก่ึงส าเร็จรูป  

8 ส.ค.65 

3 ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิต
บะหมี่จิ้งหรีดกึ่งส าเร็จรูป  

8 ส.ค.65 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : ร้อยละของกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 3 :  สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 
 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  
2. รับรองระบบงานที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชน 

บริการหน่วยงานที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)     
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 3.14 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 5 
ผลการด าเนนิงาน - - - 103.13 

 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  ปี 2564 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...150,000.. รายการ และปี 2565 
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี... 340,838  ....รายการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา
ได้ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานฯ เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ .103.13 ... โดยมีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังนี้ 

ที่ รำยกำร ผู้รับบริกำร 
1 วัสดุก่อสร้าง ราชการ,รัฐวสิาหกิจ,สมอ.เอกชน,

ระหว่างกอง,ภายในกอง 
2 ผลิตภัณฑ์ยาง ราชการ,สมอ.,เอกชน 

3 ผลิตภัณฑ์พลาสติก เอกชน,ระหว่างกอง,ภายในกอง 

4 เยื่อและกระดาษ เอกชน 

5 แก้วและกระจก เอกชน,ระหว่างกอง,ภายในกอง 

6 วัสดุ วัสดุเซรามิกและวัสดุคอมโพสิท รัฐวิสาหกิจ,เอกชน,ระหว่างกอง 
7 ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  เพื่อการ

ส่งออก การขอขึน้ทะเบียน  การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ตรวจสอบคุณภาพทั่วไป    

ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม  
หน่วยงานราชการ 
ประชาชนทั่วไป 

8 ด้านวิเคราะห์/ทดสอบ  หน่วยงานเอกชน 
9 การรับรองห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเอกชน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มำใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  

โครงกำรที่ 1 :  โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรม   
อาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 

แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
โครงกำรที่ 1 :  โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ

หุ่นยนต์ 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  
2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชน 

ที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)     
3. ก าหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและเงื่อนไขส าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  

(Specification for innovation and community) 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - 3 3 185 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน  2  7 
ผลการด าเนนิงาน 2 8 0 4 

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีผู้ประกอบการเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ...14  ราย ดังนี้ 
 ไตรมำส 1 จ านวน ...2..... ราย 
 ไตรมำส 2 จ านวน ...8.... ราย 
 ไตรมำส 3 จ านวน ........ ราย 
 ไตรมำส 4 จ านวน ....4.... ราย 

ที ่ ผู้ประกอบกำร/บริษัท บริกำร/ประโยชน์ที่ได้รับจำกเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
1 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
ผู้ประกอบการมาใช้บริการการทดสอบความต้านแรงดึงของวัสดุ
คอมโพสิท ส าหรับงานก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน  โดยคาดการณผ์ลกระทบของเศรษฐกิจของวัสดุ
คอมโพสิทที่น ามาทดสอบ  ประมาณ 50-100 ล้านบาท/ปี 

2 บริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ ากัด ผู้ประกอบการมาใช้บริการการทดสอบความต้านแรงกระแทก
แบบ drop test ของวัสดคุอมโพสิท  ส าหรับงานวิจัยและ
พัฒนาการผลิตผนังรถพยาบาล 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

นักศึกษามาใช้บริการการทดสอบความต้านแรงดึง ของวัสดุ 
composite sandwich honeycomb  ใช้ส าหรับงานวิจัยและ
พัฒนาในงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และรถไฟฟ้า  

4 มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุร ี นักศึกษามาใช้บริการการทดสอบ 
1.ความต้านแรงดึงของวัสดุ คอมโพสิท ใช้ส าหรับงานวิจัยและ
พัฒนาในงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
2. ทดสอบความต้านแรงกระแทกแบบ drop test ใช้ส าหรับ
งานวิจัยและพัฒนาในงานผลิตผนงัยานยนต์สมัยใหม ่

5 บริษัท เยียรบับ จ ากัด วิจัยพัฒนาผลติภณัฑ์กะทผิงเจ 
6 บริษัท เยียระกานต์ จ ากดั วิจัยพัฒนาผลติภณัฑ์ครีมเทียมเจ 
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ที ่ ผู้ประกอบกำร/บริษัท บริกำร/ประโยชน์ที่ได้รับจำกเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
7 บริษัท กับโก้ ไดรด์ ฟู้ด จ ากัด  วิจัยและพัฒนาแป้งชุบทอดกรอบนานในผลิตภัณฑ์กล้วยอบ 
8 บริษัท ทีไทย สแน็ค ฟู้ดส์ จ ากัด วิจัยและพัฒนาเพื่อก าจดักลิ่นเหมน็และรสฝาดเฝื่อนของถั่วดาว

อินคา 
9 บริษัท ซี.ซี.ควิซีน จ ากัด พัฒนากระบวนการยดือายุและเกบ็รักษาน้ าจิ้มข้าวมันไก ่

10 ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. 

1.ใช้บริการรายการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM 
D3039/D3039M-17  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท าประกนั
คุณภาพระหว่างห้องปฏิบตัิการ หรือ การท า interlab 
เนื่องจาก สทอภ. จะด าเนนิการขอการรับรอง Nadcap 

11 บริษัท ปตท จ ากัด ผลงาน 2: การทดสอบระบบการน าทางรถกอล์ฟอัตโนมัติ
ด้วยแผนที่ HD map   

12 บริษัท คูโบตา ประเทศไทย จ ากัด ผลงาน 1: การทดสอบความแม่นย าของระบบ Assisted 
steering ส าหรับรถไถนาแบบควบคุมระยะไกลผ่าน 

13 บริษัท เจ็นเซิฟ จ ากัด  ผลงาน 1: การทดสอบความแม่นย าของระบบ Assisted 
steering ส าหรับรถไถนาแบบควบคุมระยะไกลผ่าน 

14 Huawei  ผลงาน 1: การทดสอบความแม่นย าของระบบ Assisted 
steering ส าหรับรถไถนาแบบควบคุมระยะไกลผ่าน 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : จ ำนวนรำยกำรวัดของห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรพัฒนำและรับรองระบบงำนตำม
มำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  

4. พัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศ (Accreditation & PT) 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 5,400 6,256 6,407 5,887 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 300 1,150 1,300 750 
ผลการด าเนนิงาน 317 1,679 1,542 1,144 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีรายการวดัของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 4,682 รายการ 
 ไตรมำส 1 จ านวน .... 317.... รายการ 
 ไตรมำส 2 จ านวน ....1679.... รายการ 
 ไตรมำส 3 จ านวน ...1,542..... รายการ 
 ไตรมำส 4 จ านวน ...1,144..... รายการ จ าแนกเป็น 
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1.จ านวนรายการวัด :  ห้องปฏิบัติการภายในและภายนอกที่ได้รับการพัฒนาด้านการควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ  3,013 รายการ 
 

ที ่ รำยกำร ห้องปฏิบัติกำร สถำน
ประกอบกำร 

1 (Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney 
viscosity) in Block rubber (round 1) 

88 88 

2 Aerobic plate count in starch 116 116 
3 Block rubber (round 2) (Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, 

Colour and Mooney viscosity) 
90 90 

4 Calibration of Burette 22 22 
5 Calibration of Caliper (Digital) 33 33 
6 calibration of Dial Gauge (Digital) 24 24 
7 Calibration of Dial Test Indicator (Lever type) 23 23 
8 Calibration of Electronic Balance 15 15 
9 Calibration of Electronic Balance (Round 2) 11 11 
10 Calibration of Micrometer  (Digital) 28 28 
11 Calibration of Ring gauge 14 14 
12 calibration of Thermo-Hygrometer 28 28 
13 Calibration of Volumetric Flask 48 48 
14 Carbon, Chromium, Copper, Manganese, Nickel, Phosphorus,  

Sulphur and Silicon in Carbon and Low Alloy Steel 
22 22 

15 Cd and Pb in Plastic (ASEAN PROGRAM) 22 22 
16 Chemical Oxygen Demand (COD) in water 290 290 
17 Dimensions (Thickness, Width and Length),  

Force at break, Tensile strength at break, Elongation at break  
and Watertightness of Medical glove  

14 14 

18 Dimensions (Thickness, Width and Length),  
Force at break, Tensile strength at break, Elongation at break  
and Watertightness of Medical glove 

14 14 

19 Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water 205 205 
20 Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, 

Elongation, Reduction of area of steel plate 
20 20 

21 Mercury (Hg) in water 67 67 
22 Minerals (Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P) in Feeding stuffs 57 57 
23 Moisture, Protein, Ash and pH - value in flour 125 125 
24 Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in Feeding stuffs 141 141 
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ที ่ รำยกำร ห้องปฏิบัติกำร สถำน
ประกอบกำร 

25 pH - value in water 448 448 
26 pH - value, Total nitrogen and Salt (as NaCl) in Fish sauce 26 26 
27 Physical Testing: Rubber Hardness (Type A) 7 7 
28 Residue substances of PP Plastic film from evaporated in 4% (v/v) 

acetic acid (ASEAN PROGRAM) (pilot study) 
10 10 

29 Standard solution: Hydrochloric acid (HCl) and 
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 

48 48 

30 Total Dissolved Solids (TDS) in water 348 348 
31 Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water 246 246 
32 Total Suspended Solids (TSS) in water 314 314 
33 Water - soluble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs 49 49 

 
2)  ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่ วศ. ส่งเสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  103 
สถานประกอบการ ..1,669..... รายการ ดังนี้  

ที ่ รายการ สถานประกอบการ สถานประกอบการ 
1 ทดสอบทางฟิสิกส์ 1 กระดาษ 
2 ทดสอบทางเคมี 14 เคมีภัณฑ์ 
3 ทดสอบทางเคมี 41 สิ่งแวดล้อม 
4 ทดสอบทางเคมี 1 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
5 ทดสอบทางฟิสิกส์ 2 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
6 ทดสอบทางเคมี   36 อาหาร/อาหารสัตว์ 
7 ทดสอบทางจุลชีววิทยา 8 อาหาร/อาหารสัตว์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 11 : จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้รับกำร 
พัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
โครงกำรที่ 1 :  โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน   : 

 5. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (System Integration) 
 

   แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 56 94 131 539 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 0 10 20 80 
ผลการด าเนนิงาน 11 85 41 34 

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน .....171 ……… ราย ดังนี ้
 ไตรมำส 1 จ านวน ..11...... ราย 
 ไตรมำส 2 จ านวน ...85..... ราย 
 ไตรมำส 3 จ านวน ....41... ราย 
 ไตรมำส 4 จ านวน ....34.... ราย 

กิจกรรม รำยชื่อผู้ประกอบกำร Startup/SMEs ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

1) ส่งเสริม SMEs/Startup 
เข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(Frugal Innovation) 

  

2) พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและการด าเนินธุรกิจใหม้ี
ประสิทธิภาพ (Process 
Upgrading) 

ผู้ประกอบการด้าน แก้ว 
1. บริษัท เฌอร่า จ ากัด  
2. บริษัท แก้วปราการ จ ากัด  
3. บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั  
 
 

1. ตรวจสอบเชิงลึกถึงองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ ์
2. ใช้การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทาง
เคมีเพื่อใช้ควบคุมคณุภาพผลิตภณัฑ ์
3. การควบคุมคุมคณุภาพบรรจุภณัฑ์ยา
แก้ว 

 4. บริษัท ทรัยเร็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด  
5. บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั  
6. บริษัท เว้งกรุ๊ปเทรดดิ้ง จ ากดั  

1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแก้ว 

2. ตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์แก้ว 
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กิจกรรม รำยชื่อผู้ประกอบกำร Startup/SMEs ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

 7. บริษัท เบสิค โปรดักส์ จ ากดั  
8. บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด  

 

1. ตรวจสอบและควบคมุคุณภาพ
วัตถุดิบแก้ว 
2. ตรวจสอบคณุภาพทรายแก้ว 

 9. บริษัท ทอพ ซิลิกา จ ากัด  

10. บริษัท ไมโครไฟเบอร์อตุสาหกรรม จ ากดั  

11. บริษัท กระจกลวดลายไทย จ ากัด 
 

1. ตรวจสอบและควบคมุคุณภาพ
วัตถุดิบแก้วและผลิตภณัฑ์แก้ว 
2. ตรวจสอบคณุภาพทรายแก้ว 
3. ตรวจสอบคณุภาพเส้นใยแก้วจากการ
ผลิต 
4. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีอง
กระจกสเีพื่อควบคุมคณุภาพ 

 12.บริษัท สยามกลาสอินดสัทรี จ ากัด  
13. บริษัท ล ไลท์ติ้งกลาส จ ากัด  
 
 

1. ตรวจสอบและควบคมุคุณภาพ
วัตถุดิบแก้ว 
2. ตรวจสอบและควบคมุคุณภาพ
วัตถุดิบแก้วและผลิตภณัฑ์แก้ว 

 14. บริษัท ไทยธานีเคมี จ ากัด  
 

1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมแก้ว 

 15. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด  1.การตรวจสอบกากท่ีเหลือจากการเผา
ของเหลือท้ิง 

 16. โรงแต่งแร่ณรงค์  1.ตรวจสอบคุณภาพทรายแก้ว 

 17. บริษัท บางกอกคริสตัล จ ากดั 1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิต 

 18. บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด  

19. บริษัท ภักดีมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

1. ตรวจสอบคุณภาพโมลแก้วส าหรับ
ผลิตเลนส ์
2. ตรวจสอบคุณภาพทรายแก้ว
ส าหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก 

 20. บริษัท ศรีทรายแก้ว เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  1. ตรวจสอบคุณภาพทรายแก้ว
ส าหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก 

 21. บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย)  

22. บริษัท อุตสาหกรรมท าเครื่องแก้วไทย 

จ ากดั  

23. บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 

24. บริษัท กบินทร์บุรีกลา๊ส อินดัสทรี จ ากัด  

25. บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 

1. สัมมนาหลักสูตร การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมแก้วและกระจก 
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 ผู้ประกอบการด้าน ยาง 
1.บริษัท แมท แอดวานซ์เทคโนโลยีเซอร์วิส จ ากัด 
2.บริษัท อัลลายด์ คอนสตรัคชั่น เคมิคอล จ ากัด 
3.บริษัท ไทยชวนรับเบอร์ จ ากดั 
4. บริษัท เจแทคโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด 
5. บริษัท เจแทคโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด 
6.บริษัท กสิพันธารัต จ ากัด 
7.บริษัท แสงไทยผลิตยาง จ ากดั  
8.บริษัท คิว.ซี.โรล จ ากัด  
9.บริษัท ยู เอ โทมัส จ ากัด  
10.บริษัท Comex Group Co., Ltd  
11.บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จ ากัด  
12.บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จ ากัด  
13.บริษัท น าไกรยนูิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด  
14.บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด  
15.บริษัท สตาร์บไิรเซ์เซอร์ โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  
16.บริษัท แลนเน็กซ์ จ ากัด 
17.บริษัท ณัฐกรการยาง  
18.nf health care 
19.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ไลน์ เพาเวอร์ 
20.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จีเนยีส 168  
21.บจก กานดาแอสเสท 2020 
22.บริษัท เฮลท์อินโนเวชั่น แอนด์ดีไซน์ จ ากัด  
22.SR HOUSE  
23.บ.โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จ ากัด  
24.บริษัท สปอร์ต แอต อีสต์ จ ากัด  
25.บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด  
26.บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จ ากัด  
27.บริษัท บี เทค อินดัสตรี จ ากดั  
28.บริษัท เหลืองศิริการยาง จ ากัด  
29.บริษัท Richness Chemigran Co.,Ltd.  
30.บริษัท ทาโคเทค จ ากัด (ก.ค.65) 

ปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบ 
 
 
 
 
 
ปรึกษาเชิงลึกดา้นการทดสอบ 
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 
(1) เทคโนการผลิตและการออกสูตร
ยาง 29-06-65 และ (2)การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก  
30-06-65 
 

 ผู้ประกอบการด้าน กระดาษ  
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1. บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 
 

ให้ค าปรึกษา และให้บริการวเิคราะห์
ทดสอบ สารเรืองแสงในผลิตภัณฑเ์ส้น
ใยธรรมชาติ ตาม มอก. 182-2562 ท่ีใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ท าใหล้ดการสญูเสยีที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ    

 2. บริษัท ฟอร์เวิร์ด อินโนเวช่ัน จ ากัด ให้ค าปรึกษาเรื่องการทดสอบ ผลติภัณฑ์
กระดาษช าระ ตาม มอก. 214-2560 
และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม
ตารางคณุลักษณะที่ต้องการ เช่น มวล
มาตรฐาน การดูดซึมน้ า ปรมิาณเถ้า 
ความเป็นกรด-ด่าง ความตา้นแรงดึง 
และความยืด เป็นต้น 

 3. บริษัท เอ็ม จี. เพอร์มาเน้นท์ จ ากัด ให้ค าปรึกษาและด าเนินการทดสอบ
กระดาษสติกเกอร์ ทั้ง น้ าหนักกระดาษ
และความหนาแบบรวมแผ่นลอกหลัง 

 4.บริษัท เอ็ม.อาร์.เอส. คาโต้ จ ากดั 
 

ให้ค าปรึกษาปัญหาของผลิตภณัฑ์
กระดาษท าลอนลูกฟูก ที่ปรากฎจดุสี
ขาวกระจายตัวอยู่ท่ัวผลติภณัฑ์ และ
ด าเนินการทดสอบคณุภาพของกระดาษ
ผิวกล่องตามมาตรฐาน  ในด้านความ
ต้านแรงดึง ความตา้นแรงฉีกขาด ความ
ยืด ความเรียบ และความเป็นกรด-ด่าง 

 5.บริษัท บิวตี้แพค จ ากัด 
 

ให้ค าปรึกษาปัญหาการยุบตัวเมื่อเรียง
ซ้อนกันของกล่องกระดาษลูกฟูก และ
ด าเนินการทดสอบ ความต้านแรงกด
ลอนลูกฟูก ความตา้นแรงกดขอบ ความ
ต้านแรงดันทะลุ และมวลมาตรฐาน 

 6. วิสาหกิจชุมชนจินนาลักษณ์มัลเบอรี่สาเปเปอร ์ ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้าน
กระบวนการผลติ และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพเป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า 

 7. บริษัท สยาม นอร์ทเทอร์น เปเปอร์ จ ากัด ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้าน
กระบวนการผลติ และการจดัการ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับตั้งเครื่องมือท่ี
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ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อและ
ผลิตภณัฑ์กระดาษ 

 8. บริษัท กรีน คาร์ตอนบ๊อกซ์ จ ากัด 
9. บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
10. บริษัท นวมิตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
11. บริษัท ทีดับเบิ้ลยู แพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 
12. บริษัท ลานนาแพกเกจ จ ากัด 
13. บริษัท บางกอก เปเปอร์ พริ้นท์ จ ากัด 
14. บริษัท คามิ คาร์ตั้น จ ากัด 
15. บริษัท พงษ์พันธ์บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
16. บริษัท เอ.พี.รีไซเคลิ อินดัสเตรียล จ ากดั 
17. บริษัท ดี.เอ็ม.ที.คอนเทนเนอร์ จ ากัด 
18. บริษัท ไทยโปรดัคทเ์ปเปอรม์ลิล์ จ ากดั 

ด าเนินการ จดัฝึกอบรม สมัมนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสตูร “การ
พัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษกล่อง” 
และ “การทดสอบและสอบเทียบเครื่อง
ทดสอบกระดาษ” จ านวน 11 บริษัท 
 

 19. บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากัด  
20. บริษัท เทอริเนกซ์ สยาม จ ากัด 

ทดสอบแบบประจ า เปรียบเทียบ
ผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อ
ตรวจตดิตามความถูกต้องของเครือ่ง
ทดสอบกระดาษ 
ให้ค าปรึกษาปัญหาของผลิตภณัฑ์
กระดาษเชด็ปาก รีไซเคลิสีน้ าตาล โดย
ทางบริษัท ส่งมาทดสอบทุกรายการ 
ตั้งแต่ มวลมาตรฐาน ความสะอาด การ
ดูดซึมน้ า ปริมาณเถ้า ความเป็นกรด-
ด่าง ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึง
เมื่อเปียก และความยืด 

 21. บริษัท เอพริล เรน พริ้นติ้ง จ ากัด 
 

ให้ค าปรึกษาเชิงลึกและได้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ กระดาษ
สติกเกอร์ ไดด้ าเนินการทดสอบ ตาม
มอก. 923-2533 และทดสอบมวล
มาตรฐานรวมแผ่นรองหลังตาม
มาตรฐาน ISO 536 และความหนารวม
แผ่นรองหลังตามมาตรฐาน ISO 534 

3) สนับสนุน SMEs/Startup 
น า ICT มาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ 
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4) พัฒนาผลิตภณัฑ/์เพิ่มมลูค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ 
(Product Upgrading) 

ผู้ประกอบการแก้ว 
1. บริษัท  ไทยมาลายากลาส จ ากดั  
2 . บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด  

 
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อผลิต
แก้วบรรจุภณัฑย์า 
2. พัฒนาผลิตภณัฑ์แก้วที่ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม 

 ผู้ประกอบการอาหาร 
 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนโศศิษฐาฟารม์ 
 

1 ต้องการพัฒนาแป้งสาคูในรูปแบบ
ไข่มุก และวิธีการผสมแป้งสาคูแบบครบ
สูตร 

5) ส่งเสริมสินค้าและบริการของ 
SMEs/Startup ใหไ้ด้คณุภาพ
และมาตรฐาน 

1.บริษัทโกชู โคซัน จ ากัด (สมุทรปราการ) 
2.บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด 
3.บริษัทเอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
4.บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากดั 
5.บริษัทวิศวกรรมเคมี จ ากัด 
6.บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
(ชลบุรี) 
7.บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
8.บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
9.บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
10.บริษัทอินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.บริษัทอาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
12.บริษัทโกลบอล ยูทลิิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
(หน่วยงานลาดกระบัง) 
13.บริษัทโกลบอล ยูทลิิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขา
แหลมฉบัง) 
14.บริษัทเอส ที เอส กรีน จ ากัด 
15.บริษัทเอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอช่ัน จ ากัด 
16.บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (ระยอง) 
17.บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จ ากัด 
18.บริษัทบีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากัด 
19.บริษัทแซน อี.68 แลบ จ ากัด 
20.บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
21.บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
(สาขากบินทร์บรุี) 

ผปก.SME เข้าร่วม PT มีผลการประเมิน
สมรรถนะห้องปฏิบตัิการทางสถติ ิ(z 
score) ในปีท่ีผ่านมา"ไมผ่่าน" มีคา่ z 
score มากกว่า 2 และมาเข้าร่วม PT 
ในปีนี้ ได้ผลการประเมิน "ผ่าน" z 
score น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
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22.บริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
23.บริษัทโกลบอล ยูทลิิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขา
สมุทรสาคร) 
24.บริษัทโกลบอล ยูทลิิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
(หน่วยงานมาบตาพุด) 
25.บริษัทโกลบอล ยูทลิิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขา
บางพลี) 
26.บริษัททูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ ากัด 
27.บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มาบตาพุด) 
28.บริษัทเซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
29.บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รเีสริช แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 
30.บริษัทเอเช่ียนเคมิคลั จ ากัด 
31.บริษัทโกลบอล ยูทลิิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
(หน่วยงานสุวรรณภมูิ) 
32.บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาพี
ทีอี) 
33.บริษัทรีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
34.บริษัทนอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
35.บริษัทเอ็นไวแล็บ จ ากดั 
36.บริษัทเซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 
37.บริษัทอีโคเทค วอเตอร์ซสิเตม็ส์ จ ากัด 
38.บริษัทแปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด 
39.บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากดั 
40.บริษัทเอ็นไวแล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
41.บริษัทวิคตอรี คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
42.ริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคลัส์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง 
จ ากัด (ภูเก็ต) 
43.บริษัททรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
44.บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสตัว์ จ ากัด 
45.บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจ
เม้นท์ จ ากัด 
46.บริษัทโปร เนเชอรลั ฟู้ดส์ จ ากดั 
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กิจกรรม รำยชื่อผู้ประกอบกำร Startup/SMEs ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

47.บริษัทป่ินทองกรุ๊ป แมนเนจเมน้ท์ แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
48.บริษัทไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จ ากัด 
49.บริษัทบลูฟาโล่ จ ากดั 
50.บริษัทแพนรับเบอร์ อินดัสตรสี ์จ ากัด 
51.บริษัทสินทองไทยรับเบอร์ จ ากัด 
52.บริษัททองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จ ากัด 
53.บริษัทพี เจ รับเบอร์ จ ากัด 
54.บริษัทมารวย เอสทีอาร์ จ ากัด 
55.บริษัทนาคิเทค จ ากัด 
56.บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด 
(Science Park) 
57.บริษัทซีคอท จ ากัด 
58.บริษัทเฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
59.บริษัทลิควิด เพียวริฟเิกช่ัน เอ็นจิเนียริ่ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
60.บริษัทโกลบอล ยูทลิิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
(หน่วยงานล าพูน) 
61.บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด (Food Services) 
62.บริษัทอีเอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 
63.บริษัทอินทิเกรทเต็ด รเีสริ์ซ เซน็เตอร์ จ ากัด 
64.บริษัทศุภณัฐ เทรด เซอร์วสิ จ ากัด 
65.บริษัทอดินพ จ ากัด 
66.บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
67.บริษัทจิ้วฮวด จ ากัด 
68.บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
69.ริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขา
ลพบุรี) 
70.บริษัทกรุงเทพสตาชอินดัสเทรีย่ล จ ากัด 
71.บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด 
72.บริษัทสยามฟลาวค้าแป้ง จ ากดั 
73.บริษัทไอ.เอ.เคมคีอลส์ จ ากัด 
74.บริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จ ากัด 
75.บริษัทปภพ จ ากัด 
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กิจกรรม รำยชื่อผู้ประกอบกำร Startup/SMEs ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

76.บริษัทเอ็ม กรีน กรุ๊ป จ ากัด 
77.ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
78.บริษัทเชาวน์ดี โมดิฟาย สตารช์ จ ากัด 
79.บริษัทเอ็ม วอเตอร์ จ ากัด (โรงงานวังน้อย) 
80.บริษัทเฟรนด์ชิพ คอร์น สตารช์ จ ากัด 
81.บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาท่ี 00001 
82.บริษัทยูไนเตด็ฟีดมลิล์ จ ากดั 
83.บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 
84.บริษัทมงคลสมยั จ ากัด 
85.บริษัทกรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด 
86 บริษัทสิทธินันท์ จ ากัด 
87 บริษัทฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จ ากัด 

 ผู้ประกอบการอาหาร 
1. ร้านครัวทองอินทร์ 
2. บริษัท ซี.ซี. ควิซีน จ ากัด 
3. วุ้นมะพร้าวน้ าหอมยายจันทร ์

 
- ตรวจวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และยืดอายุ
การเก็บรักษาผลติภณัฑ์ ขนมเทียนได้
นานข้ึน ได้ 5 วัน 
ที่อุณหภูมิห้อง 
- ตรวจวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และยืดอายุ
การเก็บรักษาผลติภณัฑ์ ท่ีอุณหภมูิห้อง
ได้ เก็บรักษาได้ 6 สัปดาห์ กลิ่นรสยัง
สามารถอยู่ในเกณฑ์ทีผู่้บรโิภคยอมรับได ้
- ตรวจวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และยืดอายุ
ผลิตภณัฑ์วุ้นมะพร้าวบรรจุในกะลาให้
สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น สะดวกใน
การจัดเก็บ ขนส่งถึงผู้บริโภค   

6) ส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้ง
รูปแบบธุรกิจใหม่ (New 
Business Model) ในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อยกระดบั
ความสามารถ 
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กิจกรรม รำยชื่อผู้ประกอบกำร Startup/SMEs ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

7) สนับสนุนให้ SMEs/Startup 
ท าวิจัยและพัฒนาเอง เพื่อ
แก้ปัญหา core process 
technology 

  

8) สนับสนุน SMEs/Startup มี
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถดา้น วทน. และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ได ้

  

9) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : มูลค่ำผลกระทบทำงสังคม ชุมชน และคุณภำพชีวิต 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  

6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน. 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - 20 336 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 33 
ผลการด าเนนิงาน - 7.326 27.350 1.35 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต .....36.026 ล้านบาท ดังนี้ 
 ไตรมำส 1 จ านวน .... -.... ล้านบาท 
 ไตรมำส 2 จ านวน .....7.326... ล้านบาท 
 ไตรมำส 3 จ านวน ...27.350..... ล้านบาท 
 ไตรมำส 4 จ านวน ......1.35.. ล้านบาท 
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ที่ ผลงำน กำรน ำไปใชป้ระโยชน ์
มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

เศรษฐกิจ สังคม คุณภำพ
ชีวิต 

1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยสี
ธรรมชาติ  

น าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผ์้าทอด้วยการ
การย้อมสีธรรมชาติ ให้ได้สีที่มีความ
หลากหลาย และเป็นที่ต้องการของตลาด 
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลติภัณฑ์ และ
ท าให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

- - 7.326 

2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กระบวนการผลิตปลา
ส้ม  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ปลาส้ม ท าให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมี
คุณภาพที่ดีข้ึนและผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

- - 0.400 

3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กระบวนการผลิตปลา
ส้ม  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ปลาส้ม ท าให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมี
คุณภาพที่ดีข้ึนและผ่านการรับรอง
มาตรฐาน มผช. และช่วงที่มีการ
ระบาดของโรคโควิด-19ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท าให้มีรายได้จากการ
ขายเพ่ิมข้ึน 

- - 0.750 

4 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กระบวนการผลิต 
เซรามิก  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกการ
เตรียมดินและการข้ึนรูป ท าให้ 
กระบวนการผลิตดีขึ้น ผลิตชิ้นงานได้
เร็วมีขนาดที่เท่ากัน และคุณภาพดีขึ้น 
สามารถเพ่ิมมูลค่าได้มากข้ึน 

- - 14.500 

5 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กระบวนการผลิต 
ปลาส้ม  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ปลาส้ม ท าให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมี
คุณภาพที่ดีข้ึนและผ่านการรับรอง
มาตรฐาน มผช. 
สามารถเพ่ิมมูลค่าได้มากข้ึน 

- - 1.400 
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ที่ ผลงำน กำรน ำไปใชป้ระโยชน ์
มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

เศรษฐกิจ สังคม คุณภำพ
ชีวิต 

6 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กระบวนการผลิต 
ปลาส้ม  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ปลาส้ม ท าให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมี
คุณภาพที่ดีข้ึนและผ่านการรับรอง
มาตรฐาน มผช. 
สามารถเพ่ิมมูลค่าได้มากข้ึน 

- - 10.000 

7 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กระบวนการผลิต 
ปลาส้ม  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ปลาส้ม ท าให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมี
คุณภาพที่ดีข้ึนและผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

- - 0.300 

8 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาเครื่องกรอง
น้ าอ่อน  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน และเป็นการลดค่าใช้จ่าย
จากการซื้อน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการ
ผลิต 

- - 0.675 

9 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสบู่กลีเซอรีน/
สเปร์ยปรับอากาศชนิด
เหลว  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสมนุไพร ท าให้ 
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  

- - 0.075 

10 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสบู่ก้อน/
แชมพู ครีมนวด /สบู่
เหลว /ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดผิวหนา้  

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสมนุไพร ท าให้
ผลิตภัณฑ์เก่ามีคุณภาพ และมผีลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค สามารถขยายชอ่งทาง
การตลาดได้มากข้ึน 

- - 0.600 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 : จ ำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้ำไปช่วยพัฒนำ 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก  
โครงกำรที่ 1 :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน   :  
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน. 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 101 199 215 2,686 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 4 4 4 0 
ผลการด าเนนิงาน 4 9 0 0 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ...13  ชุมชน/ทอ้งถิ่น ดังนี้ 
 ไตรมำส 1 จ านวน ...4..... ชมุชน/ท้องถิ่น 
 ไตรมำส 2 จ านวน 9    ชุมชน/ท้องถิ่น 
 ไตรมำส 3 จ านวน ....0.... ชมุชน/ท้องถิ่น 
 ไตรมำส 4 จ านวน ........ ชุมชน/ท้องถิ่น 

ที ่ ชุมชน/ท้องถิ่น เทคโนโลยี/นวัตกรรมของ อววน. 
1 กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล  อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พังงา การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่

หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน ี การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ  
3 กลุ่มผา้บาติกสีธรรมชาติจากยางกล้วย จ.สงขลา การสกัดสีย้อมจากธรรมชาต ิ
4 ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไมไ้ผ ่อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี การย้อมจักสานจากไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาต ิ
5 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแมต่  า อ.เสริมงาม จ.ล าปาง การพัฒนารูปแบบกระถางลายล้านนา  

(หม้อดอกบูรณฆฎะ) เคลือบด้วยสอีอกไซด์ 
6 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้  อ.เมืองปาน จ.ล าปาง การพัฒนาเคลือบสีออกไซต์และเคลือบสสีะเตน 

ส าหรับเนื้อดินพอร์ซเลน 
7 กลุ่มบ้านสวนบุลสถาพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ ์ การพัฒนาผลิตภณัฑส์บู่ก้อนจากสมุนไพรธรรมชาต ิ

8 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน  
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี

เทคโนโลยีการผลติข้าวแผ่นกรอบปรุงรส 

9 ชุมชนกลุ่มบ้านโนนพะยอม  
อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

เทคโนโลยีการผลติข้าวแผ่นกรอบปรุงรสผสมโปรตีนจาก
จิ้งหรีด 

10 กลุ่ม  Bake the story  
(น.ส.มัทนาวดี สิรินันท์ธนกุล) 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่หรอืวิทยาศาสตร์โมเลกลุ
อาหาร (Molecular Gastronomy; MG) โดยใช้เทคโนโลยี



51 
 

ที ่ ชุมชน/ท้องถิ่น เทคโนโลยี/นวัตกรรมของ อววน. 
การขึ้นรูปโดยใช้ไฮโดรคอลลอยดอ์ (สารที่ท าให้เกิดเจล) 
และเทคนิคการตกผลึกน้ าตาล 

11 กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อโคขุนโควาก ิ  
ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อในกระบวนการผลติ
ผลิตภณัฑ์ OTOP 

12 วัดศรีสว่างเทพอรณุ  อ.เมือง จ.เลย การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อในกระบวนการผลติ
ผลิตภณัฑ์ OTOP 

13 กลุ่มสตรีจักสานบ้านนาสะไมย์  
อ.เมือง จ.ยโสธร 

การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเช้ือราในผลติภณัฑ ์
จักสาน 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 14 : จ ำนวนรำยกำรสำรสนเทศที่ส่งมอบภำคกำรผลิตและบริกำร 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ผลผลิตที่ 1 :  การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ให้มีประะสิทธิภาพ 

 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเปำ้หมำยตัวชี้วัด :   
            

รำยกำร ไตรมำส 
1/2565 

ไตรมำส 
2/2565 

ไตรมำส 
3/2565 

ไตรมำส 
4/2565 

ผลผลิต : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 1,050 350 350 350 

ผลการด าเนนิงาน 1,642 256 582 697 

          จ ำนวนรำยกำรสำรสนเทศที่ส่งมอบภำคกำรผลิตและบริกำร 5,721 รำยกำร 
           ไตรมำส 1 จ านวน ...1,050.....รายการ ผล......1,642..........รายการ  
 ไตรมำส 2 จ านวน ...350.....รายการ ผล........256........รายการ     
 ไตรมำส 3 จ านวน ....350....รายการ ผล....582............รายการ 
 ไตรมำส 4 จ านวน..350......รายการ ผล.......697.........รายการ 
   

   1. จ านวนรายการสารสนเทศท่ีส่งมอบภาคการผลิตและบริการ 5721 รายการ 

ที่ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำน  
จ ำนวน 

(รำยกำร) 
1 เอกสารมาตรฐาน 5,030 
2. หนังสือ วารสาร งานวิจัย 691 
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ตัวช้ีวัดที่ 15 : จ ำนวนระบบ/ เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่น ำมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ผลผลิตที่ 1 :  การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ให้มีประะสิทธิภาพ 

  ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (2 เรื่อง) - - - 2 
1.แผน (2 เรื่อง)  
ผลผลติ : การบริหารจดัการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

- - - 2 

1.ผลการด าเนินงาน     3 
 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีระบบ/เทคโนโลยี/ชุดข้อมูล ที่น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม.....3...... เรื่อง ดังนี้ 
 ไตรมำส 1 แผนจ านวน ........ เรื่อง ผลจ านวน ........ เรื่อง 
 ไตรมำส 2 แผนจ านวน ........ เรื่อง ผลจ านวน ........ เรื่อง 
 ไตรมำส 3 แผนจ านวน ........ เรื่อง ผลจ านวน ........ เรื่อง 
 ไตรมำส 4 แผนจ านวน .....2... เรื่อง ผลจ านวน .....3... เรื่อง 

2. จ านวนระบบ/เทคโนโลยี/ชุดช้อมูล ที่น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3 ระบบ 
ที่ เรื่อง  รำยละเอียด 

1. ระบบจองเครื่องมือ วศ. 
 

1. พัฒนาระบบ 
2. พัฒนาระบบครบทุกฟังก์ชัน 
3. ทดสอบระบบ และปรับปรุงแก้ไขหาก

เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ  
4. จัดท าคู่มือการใช้งาน และจัด

ฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน 
6. ติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายส าหรับ

การใช้งานจริง และเปิดการใช้งานระบบ  
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ที่ เรื่อง  รำยละเอียด 
2. ระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ วศ.  

3. ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการตามภารกิจของ วศ.  

 

ตัวช้ีวัดที่ 16 : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ผลผลิตที่ 1 :  การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

  ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (ร้อยละ 80) - - - 80 
1. แผน (ร้อยละ 80)  
ผลผลติ : การบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

   80 

1.ผลการด าเนินงาน     85.20 
 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ.....85.20......  ดังนี ้
 ไตรมำส 1 แผนร้อยละ ........  ผลร้อยละ ........ 
 ไตรมำส 2 แผนร้อยละ ........  ผลร้อยละ ........ 
 ไตรมำส 3 แผนร้อยละ ........  ผลร้อยละ ........ 
 ไตรมำส 4 แผนร้อยละ ...80.....  ผลร้อยละ ...85.20.....  
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 17 : ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในภำคกำรผลิตและบริกำร 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ผลผลิตที่ 2 :  กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโลยีและนวัตกรรม    
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  ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (ร้อยละ 90)     
1.แผน (ร้อยละ 90)  
ผลผลติ : ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนา   

90 90 90 90 

1.ผลการด าเนินงาน  97.21 98.86 96.40 97.94 
 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ...96.47........  ดังนี้  

ไตรมำส 1 แผนร้อยละ .. 90.00......  ผลร้อยละ .. 97.21...... 
 ไตรมำส 2 แผนร้อยละ .. 90.00......  ผลร้อยละ 98.86 
 ไตรมำส 3 แผนร้อยละ .. 90.00......  ผลร้อยละ ..96.40...... 
 ไตรมำส 4 แผนร้อยละ .. 90.00......  ผลร้อยละ ..97.94...... 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
1 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
1. จัดฝึกอบรมออนไลน์ แบบ ZOOM  จ านวน 9

หลักสูตร 
จัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 28 
หลักสูตร 
2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง  
1.1 จัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 

28 หลักสูตร 
1.2 จัดฝึกอบรมออนไลน์ แบบ ZOOM  จ านวน 9 

หลักสูตร 
3. ร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ ร้อยละ 96.47 
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ตัวช้ีวัดที่ 18 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรขยำยขอบข่ำย/พัฒนำสำขำกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกร 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ผลผลิตที่ 2 :  กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโลยีและนวัตกรรม         
 

   แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (ระดับ 5)     
1.แผน (ระดับ 5) (พศ)    
ผลผลติ : ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนา   

1 2 2 5 

1.ผลการด าเนินงาน  1 2 3 5 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีความส าเร็จในการขยายขอบข่าย/ พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากรระดับ...5........  ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผนระดับ..1....   ผลระดับ..1..... 
 ไตรมำส 2 แผนระดับ....2....            ผลระดับ...2..... 
 ไตรมำส 3 แผนระดับ....2....   ผลระดับ..3...... 
 ไตรมำส 4 แผนระดับ....5....   ผลระดับ....5.... 

ที่ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
1 ด าเนินการรักษาระบบบุคลากรตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17024 และวางแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2565และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

1.1 วางแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ในด้าน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
1.2 วางแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องงบประมาณที่ได้รับจดัสรร
และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565และ
วางแผนการจัดสรรด้านการเงินใหส้อดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานท่ีต้องปฏิบัต ิ
1.3 วางแผนการตรวจติดตามคณุภาพภายในตามระบบ
มาตรฐานสากลการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 
และด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
1.4 วางแผนและด าเนินงานเพื่อทบทวนปรับปรุงสาขาการ
รับรอง “การควบคุมและจดัการสารเคมีในห้องปฏิบตัิการ” 
1.5 ด าเนินการตรวจติดตามคณุภาพภายในตามระบบ
มาตรฐานสากลการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 
1.6 ด าเนินการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management 
Review) 
1.7 ด าเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถบุคลากร
“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” รอบ 
1/2563 
1.8 รับการตรวจประเมินการรับรองระบบงาน หนว่ย
รับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 จาก สมอ. 
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ที่ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
1.9 ให้การรับรองความสามารถบุคลากร“การควบคุมและ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” รอบ 1/2564 
1.10 จัดเตรียมการด าเนินการการรับรองความสามารถ
บุคลากร“การควบคุมและจดัการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” 
รอบ 1/2565 

2 วางแผน/ทบทวน/ปรับปรุงเอกสารระบบคณุภาพ เพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงระบบคณุภาพการรับรอง
ความสามารถบุคลากรอยา่งต่อเนือ่ง 

2.1 ทบทวนเอกสารระบบคณุภาพต่างๆทั้งหมด ทบทวน
เอกสารคณุภาพ เพื่อทวนสอบระบบการเป็นหน่วยรับรอง
บุคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 อย่างต่อเนื่อง 
2.2 ทบทวนเอกสาร หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรอง
ความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุมและจดัการสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการ” การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีความสมัพันธ์กัน ขอบข่าย/สาขา “การควบคุม
และจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ”  
2.2 ตรวจสอบตดิตามข้อมลูและเว็บไซต์ และท าการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจอยา่งตอ่เนื่อง 
2.3 เผยแพร่เอกสารข้อมลูการรับรองความสามารถบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผ่านทางช่องต่างๆ ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์ของกรมและ
กระทรวงฯ เว็บไซต์ งานสมัมนา และท าการปรับปรุงเว็บไซต์
ให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจอยา่งตอ่เนื่อง 

2.4 ด าเนินการประเมินความสามารถบุคลากร สอบข้อเขียน 
รอบ 1-2564 จ านวน 44 ราย  
2.5 ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลผูม้ีสิทธ์ิรบัการตดิตามการ
รับรองความสามารถบุคลากร แกผู่้ไดร้ับการรับรอง
ความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1-2563 จ านวน 6 คน ผ่านสื่อช่องทาง
ต่าง ๆ ทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรศัพท์ 
2.6 ด าเนินการประเมินความสามารถบุคลากร สอบสัมภาษณ์
เชิงปฏิบัติการรอบ 1-2564 จ านวน 36 ราย  
2.7 แจ้งผลติดตามการรับรองความสามารถบุคลากร แก่ผูไ้ดร้ับ
การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคมุและจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1-2563 จ านวน 6 คน 
2.8 ให้การรับรองความสามารถบคุลากร สาขาการควบคุมและ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการรอบ 1-2564 จ านวน 11 ราย 
2.9 จัดเตรียมการด าเนินการการรบัรองความสามารถบุคลากร
“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” รอบ 
1/2565 
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ที่ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
2.10 ทบทวน ปรับปรุง และจัดท าเอกสารระบบคณุภาพ เช่น 
คู่มือคุณภาพ เอกสารเผยแพร่ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

3 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ในเรื่อง หลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีทบทวนปรับปรุง
การรับรองความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุม
และจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” หรือหัวข้ออื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จัดสัมมนา/ เสวนา/ ประชาพิจารณ์ หรือช่องทางอื่นๆ 
ที่เหมาะสม  

3.1 รับฟังความคิดเห็นเรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรอง
ความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการ” จากคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถ
บุ คลากรสาขา  “การควบคุ มและจั ดการสาร เคมี ใ น
ห้องปฏิบัติการ”  
3.2 ทบทวนเอกสาร หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรอง
ความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการ”  
3.3 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่ างหน่วยรับรอง
ความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ์กัน ขอบข่าย/สาขา “การควบคุม
และจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ”  
3.4 ตรวจสอบติดตามข้อมูลและเว็บไซต์ และท าการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง 
3.5 เผยแพร่เอกสารข้อมูลการรับรองความสามารถบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผ่านทางช่องต่างๆ ได้แก่ จดหมายประชาสัมพันธ์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ จุดประชาสัมพันธ์ของกอง และเว็บไซต์  
3.6 ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง 
 

4 ตรวจสอบความใช้ได้ของเครื่องมือวัคความสามารถกับ
กลุ่มเป้าหมายตามหลักการศึกษาและหลักการทางสถิติ 
สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
ที่พัฒนาใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของเนื้อหา
เ ชิงสาระ (content validation)  จากผู้ เ ช่ียวชาญ
เรียบร้อยแล้ว และ/หรือ สรรหาผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อ
ด า เนินการพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถ ที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่ทบทวนปรับปรุงการ
รับรองความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุมและ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” เพิ่มเติมเก็บไว้ใน
คลังข้อสอบ เพื่อน ามาใช้หมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17124  

4.1 ตรวจสอบความใช้ได้ของเครือ่งมือวัดความสามารถท่ี
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีทบทวนปรับปรุงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท เอก 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
4.2 สรรหาผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อด าเนินการพัฒนาเครื่องมือ
วัดความสามารถ  
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ที่ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
5 ด าเนินการเปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากรตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ทบทวนปรับปรุง สาขา “การ
ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” 
 

5.1 เปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ทบทวนปรับปรุง สาขา “การควบคุมและจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ครั้งท่ี 1/2565  
5.2 สรุปรายงานการด าเนินการรับรองความสามารถบุคลากร
ต่อคณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : หน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ผลผลิตที่ 5 :  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 

  ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
    

ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (360 ราย)     
ผลผลติ : ห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการพัฒนาและรับรอง
ความสามารถ 

40 50 100 170 

2.ผลการด าเนินงาน  72 37 251 80 
 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน (โปรดระบุรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำสและยกตัวอย่ำง) 
  หน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศได้รับการเสริมสรา้งความสามารถ....440.......ราย  ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน.....40... ราย ผล.... 72.... ราย 
 ไตรมำส 2 แผน.....50... ราย ผล.......37. ราย 
 ไตรมำส 3 แผน....100.... ราย ผล....251.... ราย 
 ไตรมำส 4 แผน....170.... ราย ผล...80..... ราย 

ล ำดับ สำขำ 
จ ำนวน

ผู้ประกอบกำร 
(รำย) 

1 Aerobic plate count in Starch (2020) 1 

2 Aerobic plate count in Starch (2021) 2 

3 Biochemical Oxygen Demand (BOD5)  in water (2021) 1 

4 Block rubber (round 1) (Dirt, Ash, Nitrogen) 2022  8 
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ล ำดับ สำขำ 
จ ำนวน

ผู้ประกอบกำร 
(รำย) 

5 Block rubber (round 2) (Dirt, Ash, Nitrogen) (2 ชุด) 3 

6 Block rubber (round 2) (Dirt, Ash, Nitrogen) (4 ชุด) 1 

7 Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding stuffs (2019) 1 

8 Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding stuffs (2020) 14 

9 Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding stuffs (2021) 7 

10 Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding stuffs (2022) 4 

11 Chemical Oxygen Demand (COD)  in water (2021) 4 

12 Chemical Oxygen Demand (COD) in water (2021) 2 

13 Chemical Oxygen Demand (COD) in water (2022) 1 

14 Dirt, Ash and Nitrogen in block rubber (round 2) (2021) 6 

15 Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water (2021) 3 

16 Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water (2022) 6 

17 Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in standard 
solution (2021) 

1 

18 Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in standard 
solution (2022) 

2 

19 Moisture in Flour (2021) 135 

20 Moisture in Flour (2022) 2 

21 Moisture, Protein, Ash and pH-value in Flour (2020) 3 

22 Moisture, Protein, Ash and pH-value in Flour (2021) 13 

23 Moisture, Protein, Ash and pH-value in Flour (2022) 9 

24 Moisture, Protein, Crude fat and Ash in Feeding stuffs (2019) 11 

25 Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in Feeding stuffs (2020) 33 

26 Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in Feeding stuffs (2021) 38 

27 Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in Feeding stuffs (2022) 12 

28 Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in Feeding stuffs (2121) 1 

29 pH - value in water (2021) 4 
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ล ำดับ สำขำ 
จ ำนวน

ผู้ประกอบกำร 
(รำย) 

30 pH - value in water (2022) 5 

31 pH - value, Total nitrogen and Salt (as NaCl) in Fish sauce (2021) 2 

32 Total Dissolved Solids  in water (TDS) (2022) 3 

33 Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water (2021) 1 

34 Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water (2022) 2 

35 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) in water (2021) 3 

36 Total Suspended Solids (TSS) in water (2021) 5 

37 Total Suspended Solids (TSS) in water (2022) 4 

38 Total Total Dissolved Solids  in water (TDS) (2021) 1 

39 Total Total Dissolved Solids  in water (TDS) (2022) 1 

40 Total Total Dissolved Solids (TDS) in water (2021) 5 

41 Water - soloble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs (2018) 24 

42 Water - soloble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs (2019) 27 

43 Water - soloble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs (2020) 2 

44 Water - soloble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs (2021) 2 

45 Water - soloble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs (2022) 25 

 

ตัวช้ีวัดที ่20 : เกณฑ์ก ำหนดและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
โครงกำรที่ 1 :  โครงการพัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพ่ือรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 

   ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (3 ฉบับ)     
1.แผน (3 ฉบับ) (คอ) 
โครงการพัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคณุภาพ
ผลิตภณัฑ ์

0 0 0 3 

1. ผลการด าเนินงาน (คอ) 0 0 0 5 
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   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับการพัฒนา.....5......ฉบับ  ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน........ ฉบับ  ผล........ ฉบับ  
 ไตรมำส 2 แผน........ ฉบับ  ผล........ ฉบับ 
 ไตรมำส 3 แผน........ ฉบับ  ผล........ ฉบับ 
 ไตรมำส 4 แผน........ ฉบับ  ผล....5.... ฉบับ 

ที่ เกณฑ์ก ำหนดและมำตรฐำนผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
1 ถ่านกัมมันต์ส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป แล้วเสร็จ 
2 กระจกส าหรับอาคาร: กระจกที่มีสมบัติท าความสะอาดตัวเองชนิดแผ่น

เรียบ 
แล้วเสร็จ 

3 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 25 วธิีทดสอบการเปลีย่นแปลงความยาวของ
มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสัมผัสกับสารละลายโซเดียมซัลเฟต** 

รายการอยูร่ะหว่างการเวียนร่าง
มาตรฐานฉบบั CDV และคาดว่าจะ
ด าเนินการแกไ้ขเป็นร่างมาตรฐานฉบับ 
FDNS ส่งให้ สมอ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

4 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 26 วธิีทดสอบการเปลีย่นแปลงความยาวของ
ซีเมนต์เพสต์มอร์ตาร์และคอนกรีตในสภาพแข็ง** 

รายการอยูร่ะหว่างการเวียนร่าง
มาตรฐานฉบบั CDV และคาดว่าจะ
ด าเนินการแกไ้ขเป็นร่างมาตรฐานฉบับ 
FDNS ส่งให้ สมอ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

5 สารสกัดกระท่อมใบกระท่อม ชนิดผง (Kratom Extract)** รายการอยูร่ะหว่างการเวียนร่าง
มาตรฐานฉบบั CDV และคาดว่าจะ
ด าเนินการแกไ้ขเป็นร่างมาตรฐานฉบับ 
FDNS ส่งให้ สมอ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 21 : เครือข่ำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

เป้ำหมำย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

โครงกำรที่ 2 :  โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 
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   แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (3 กลุ่มผลิตภณัฑ์)      
1.แผน (3 กลุ่มผลิตภณัฑ์) (สท) 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครอืข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพของประเทศ  

   3 

1. ผลการด าเนินงาน (สท)    3 

 
   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  เครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์
ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม.....3......กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน........ กลุ่มผลติภัณฑ์  ผล........ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 ไตรมำส 2 แผน........ กลุ่มผลติภัณฑ์  ผล........ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 ไตรมำส 3 แผน........ กลุ่มผลติภัณฑ์  ผล........ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 ไตรมำส 4 แผน....3.... กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผล......3.. กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 

   เครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ( 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์) 

ที่ กลุ่มผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง        

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ      
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 

- ข้อมูลการก าหนดมาตรฐานและมาตรฐาน จ านวน 
118 รายการ  

- ข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรอง จ านวน 471 
รายการ  

- ข้อมูลหน่วยงานด้าน NQI (หน่วยงานรับรองระบบ 
หน่วยงานก ากับและดูแลตลาด) จ านวน 45 รายการ  

- ข้อมูลผู้ประกอบการ จ านวน 461 รายการ  
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ตัวช้ีวัดที่ 22 : จ ำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ย่ืนขอกำรรับรอง 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

โครงกำรที่ 4 :  โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (6 ผลิตภัณฑ์นวตักรรม)     
1. แผน (6 ผลิตภณัฑ์นวัตกรรม) (สผ) 
โครงการรับรองผลิตภัณฑ์นวตักรรมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
และเศรษฐกิจของประเทศ  

   6 

1. ผลการด าเนินงาน (สผ)   3 8 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  เครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์
ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม...11........ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน........ ผลิตภณัฑ์นวัตกรรม ผล........ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
 ไตรมำส 2 แผน........ ผลิตภณัฑ์นวัตกรรม ผล........ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
 ไตรมำส 3 แผน........ ผลิตภณัฑ์นวัตกรรม ผล.....3... ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
 ไตรมำส 4 แผน...6.... ผลิตภณัฑ์นวัตกรรม ผล......8.. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอการรับรอง ( 11 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม) 

ที่ ผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
1 ภาชนะสัมผสัอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก 

 
จ านวนผลิตภัณฑ์/จ านวนโมเดลที่ยื่นขอการรับรอง 

1.วิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก 2 โมเดล 

2.วิสาหกิจชุมชนพรุควนเคร็ง 11 โมเดล 

3. วิสาหกิจชุมชนห้างฉัตร 10 โมเดล 

4.บริษัท คลีนโปรดักชัน 24 จ ากัด 9 โมเดล 
จบกระบวนการ 9 โมเดล 

2 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร 
 

จ านวนผลิตภัณฑ์/จ านวนโมเดลที่ยื่นขอการรับรอง 
1.บริษัท เซรามิก เอส ที ซี จ ากัด  4 โมเดล 

2.เฮือนปฏิมา อาร์ท แกลอรี่ 2  โมเดล 

3.บริษัทเอส พีพี เซรามิค จ ากัด  2  โมเดล 

4.บริษัท เซอราส อิมพลาย จ ากัด 2 โมเดล 
จบกระบวนการ 2  โมเดล 
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ตัวช้ีวัดที่ 23 : จ ำนวนรำยกำรทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

โครงกำรที่ 3 :  โครงการส่งเสริมการน า ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชด าริ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (450 รายการ)     
โครงการส่งเสริมการน า ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการ
พระราชด าร ิ

0 0 0 450 

1. ผลการด าเนินงาน  
โครงการย่อย: อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อว) 
โครงการย่อย: ศูนย์ศิลปาชีพในพระราชด าริฯ (ทช.) 

0 556 868 0 

 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  จ านวนรายการทดสอบพชือนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พืน้ถิ่น....... 1,424........รายการ ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน........ รายการ ผล........ รายการ 
 ไตรมำส 2 แผน........ รายการ ผล....556.... รายการ 
 ไตรมำส 3 แผน........ รายการ ผล...868.. รายการ 
 ไตรมำส 4 แผน..450  รายการ ผล......0.. รายการ 
1. โครงกำรย่อย: อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ (อว) 

มีจ ำนวนรำยกำรทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น...1,264....รำยกำร 
2. โครงกำรย่อย: ศูนย์ศิลปำชีพในพระรำชด ำริฯ จ ำนวนรำยกำรทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์

พื้นถิ่น...160....รำยกำร 
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ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
ศูนย์ศิลปำชีพฯ รำยกำรทดสอบ จ ำนวน 

1 ศปช.บ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร ควำมทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน 
1. ถ้วยกาแฟลายดิน 
2. จานรองถ้วยกาแฟลายดิน 
3. แก้วมัคลายฟ้าครามพร้อมฝาปิด 
4. จานรองแก้วมัคลายฟ้าคราม 
5. กาน้ าชา 
6. ถ้วยน้ าชา 

3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 

2 ศปช.บ้านทุ่งจี้ จ.ล าปาง 
 

ควำมทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน 
1. ถ้วยกาแฟใบบัว 
2. จารองถ้วยกาแฟใบบัว 
3. ถ้วยใบบัวปั้ม ขนาด 6 นิ้ว 
4. จานกระทงใหญ่ 
5. ถ้วยใบบัวปั้ม ขนาด 9 นิ้ว 
6. ถ้วยใบบัวหลวงเล็กมีฐาน 
7. จานสี่เหลี่ยมใบบัวไม่ค่ันกลาง 
8. ด้วยดอกบัวหยัก 4 นิ้ว (พอร์ซเลน) 
9. ด้วยดอกบัวหยัก 4 นิ้ว (ดินกิ่วลม) 

3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 

ควำมทนทำนต่อกำรให้ควำมร้อนด้วยเตำไมโครเวฟ 
1. ถ้วยดอกบัวหยัก 4 นิ้ว (ดินกิ่วลม) 
2. ถ้วยใบบัวปั้ม 9 นิ้ว  
3. ถ้วยดอกบัวหยัก 4 นิ้ว (ดินพอร์ซเลน) 

4 รายการ 
3 รายการ 
4 รายการ 

3 ศปช.บ้านแม่ต  า จ.ล าปาง ควำมทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน 
1. ถ้วยน้ าพริกใบบัว 
2. จานใบสตรอเบอรรี่ 
3. ถ้วยกาแฟใบสักสีเขียว 
4. จานรองถ้วยกาแฟใบสักสีเขียว 
5. ถ้วยกาแฟใบสักสีน้ าเงิน-ขาว 
6. จานรองถ้วยกาแฟใบสักสีน้ าเงิน-ขาว 
 
 

3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
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4 ศปช.สีบัวทอง จ.อ่างทอง ควำมทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน 
1. จานคาว 
2. จานคาวลึก 
3. จานสลัด 
4. ชามก๋วยเตี ยว 
5. ถ้วยข้าว 
6. ถ้วยกาแฟ 
7. จานรองถ้วยกาแฟ 
8. ถ้วยน้ าจิ้มเล็ก 
9. จานรองถ้วยน้ าจิ้มเล็ก 

3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 

ควำมทนทำนต่อกำรให้ควำมร้อนด้วยเตำไมโครเวฟ 
1. ถ้วยน้ าจิ้มเล็ก  
2. จานรองถ้วยน้ าจิ้มเล็ก 
3. ถ้วยกาแฟ 
4. จานรองถ้วยกาแฟ 
5. จานคาวลึก 
6. จานสลัด 
7. ชามก๋วยเตี ยว 
8. ถ้วยข้าว 

3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 

5 ศปช.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี ควำมทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน 
1. จานลายผักกาด 
2. ชามก๋วยเตี ยวลายผักกาด 
3. จานรองชามก๋วยเตี ยวลายผักกาด 
4. แก้วลายผักกาด 
5. จานรองแก้วลายผักกาด 

3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 
3 รายการ 

ควำมทนทำนต่อกำรให้ควำมร้อนด้วยเตำไมโครเวฟ 
1. จานลายผักกาด 
2. ชามก๋วยเตี ยวลายผักกาด 
3. จานรองชามก๋วยเตี ยวลายผักกาด 
4. แก้วลายผัดกาด 
5. จานรองแก้วลายผัดกาด 

4 รายการ 
4 รายการ 
4 รายการ 
4 รายการ 
4 รายการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ ำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน       :  

4. พัฒนำและรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรของประเทศ (Accreditation & PT) 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

โครงกำรที่ 4 :  โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  

โครงกำรที่ 2 :  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ 

   ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
    

ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (40 ราย)     
1. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
2.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการ
ตรวจสอบทางการแพทย์ (บูร อุต) 

0 0 0 40 

ผลการด าเนินงาน 1 2 0 43 
 

 
   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน (โปรดระบุรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำสและยกตัวอย่ำง) 
  จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ......44.....ราย ดังนี ้

ไตรมำส 1 แผน........ ราย ผล.....1... ราย 
 ไตรมำส 2 แผน........ ราย ผล....2.... ราย 
 ไตรมำส 3 แผน........ ราย ผล........ ราย 
 ไตรมำส 4 แผน.....40... รายผล.....43... ราย 
1. โครงกำรย่อย พัฒนำศักยภำพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 
จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ 30 ราย ดังนี้  

ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) 

1. 
 
 
 

(กลุ่มวัสดุก่อสร้าง) 
บริษัท ไวท์คลาวน์ จ ากัด 
 
 
 

 
ส ารวจความพร้อมของห้องปฏิบัตกิารและให้
ค าปรึกษาในการพัฒนาห้องปฏิบตัิการในการขอรับ
รองมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 9 
มาตรฐาน ได้แก่ มอก.2701-2559 มอก. 598-2560 
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2. 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั 
 
 
 
 
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด 

มอก. 1776-2560 มอก. 3056-2563 มอก. 2703-
2559 มอก. 2701-2559 มอก. 3057-2563 มอก. 
2706-2559 และ มอก. 2735-2559 
 
- ใหค้  ำปรกึษำในกำรพฒันำหอ้งปฏิบตัิกำร
ทดสอบผลติภณัฑใ์นกำรขอรบัรอง
ผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม ตำมมำตรฐำน จ ำนวน 3 
มำตรฐำน 
 
- ใหค้  ำปรกึษำในกำรพฒันำหอ้งปฏิบตัิกำร
ทดสอบผลติภณัฑใ์นกำรขอรบัรอง
ผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม ตำมมำตรฐำน จ ำนวน 3 
มำตรฐำน ไดแ้ก่ มอก. 15-2562 มอก. 2594-2556 
และ มอก. 80-2550 
 

 
4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 

(กลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์) 
บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด 
 
 
บริษัท บางกอกกลาส จ ากัด 
 
 
 
บริษัท ไทยมาลายากลาส จ ากดั 
 
 
 
บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
 
 
 
บริษัท แก้วปราการ จ ากดั 
 

 
- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบเพื่อควบคุม-
คุณภาพวัตถดุิบและผลิตภัณฑ ์
 
- เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติเพื่อ
ใช้ประเมินการตรวจสอบห้องปฏบิัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 
- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกการทดสอบเพื่อเพิ่มความ
ทนทานต่อสภาวะอาการของบรรจุภัณฑ์แก้ว และ
การทดสอบแก้วบรรจภุัณฑย์าตามมาตรฐาน 
 
- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกการทดสอบเพื่อเพิ่มความ
ทนทานต่อสภาวะอาการของบรรจุภัณฑ์แก้ว และ
การทดสอบแก้วบรรจภุัณฑย์าวตามมาตรฐาน 
 
- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบเพื่อควบคุม
คุณภาพวัตถดุิบและผลิตภัณฑ ์
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ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
9. ห้องปฏิบัติการบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ให้ปรึกษาเชิงลึกกับห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
เยื่อและกระดาษให้ไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 ด้านระบบคุณภาพ ประเด็น
ดังนี ้
    -เครื่องมือท่ีต้องการสอบเทียบ ช่วงค่าที่ต้องการ
สอบเทียบ และค่าความไม่แน่นอนการวัด 
2.เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลกัสูตร "การพัฒนา
คุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" และ "การ
ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือทดสอบด้าน
กระดาษ" วันท่ี 10-11 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการสอบเทียบและ
บ ารุงรักษาเครื่องทดสอบ 
3.เข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
กระดาษระหว่างห้องปฏิบตัิการ เดือน มกราคม และ
มิถุนายน/2565 จ านวน 3 รายการทดสอบ ดังนี ้
   -น้ าหนักมาตรฐาน 
   -ความต้านแรงดันทะล ุ
   -ความหนาของกระดาษ 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 

10 ห้องปฏิบัติการบริษัท สยาม มอดฟิายด์ สตาร์ช จ ากัด 
 

1.ให้ปรึกษาเชิงลึกกับห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
เยื่อและกระดาษให้ไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 ด้านระบบคุณภาพ ประเด็น
ดังนี ้
    -การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบ การควบคมุ
สภาวะแวดล้อม (อณุหภูมิและความชื้น) ให้อยู่
ในช่วงทีก่ าหนด 

11 ห้องปฏิบัติการบริษัท เอลีท คราฟเปเปอร์ จ ากัด 
 

1.เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลกัสูตร "การพัฒนา
คุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" และ "การ
ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือทดสอบด้าน
กระดาษ" วันท่ี 10-11 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการสอบเทียบและ
บ ารุงรักษาเครื่องทดสอบ 

12 ห้องปฏิบัติการบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเทอร์ จ ากัด 
 

1.เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลกัสูตร "การพัฒนา
คุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" และ "การ
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ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือทดสอบด้าน
กระดาษ" วันท่ี 10-11 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาทางวิชาการด้านการทดสอบกล่อง
กระดาษ 

13 ห้องปฏิบัติการบริษัท เอเอสเอ คอร์รูเกท คอนเทนเนอร์ จ ากดั 
 

1.เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลกัสูตร "การพัฒนา
คุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" และ "การ
ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือทดสอบด้าน
กระดาษ" วันท่ี 10-11 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาทางวิชาการด้านการปรบัปรุงคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์

14 ห้องปฏิบัติการบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล้ กรุงเทพ จ ากัด 
 

1.เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลกัสูตร "การพัฒนา
คุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" และ "การ
ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือทดสอบด้าน
กระดาษ" วนัท่ี 10-11 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาทางวิชาการด้านการปรบัปรุงวิธีทดสอบ
แบบ In-house Method 

15 ห้องปฏิบัติการบริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จ ากัด 
 

1.เข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
กระดาษระหว่างห้องปฏิบตัิการ เดือน มกราคม และ
มิถุนายน/2565 จ านวน 7 รายการทดสอบ ดังนี ้
    -น้ าหนักมาตรฐาน 
    -ความต้านแรงดันทะล ุ
    -ความหนาของกระดาษ 
    -ความต้านการดูดซึมน้ าแบบ Cobb 
    -ความต้านการดูดซึมน้ าแบบหยดน้ า 
    -ความต้านแรงกดวงแหวน 
    -ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก  
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 

16 ห้องปฏิบัติการบริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 1.เข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
กระดาษระหว่างห้องปฏิบตัิการ เดือน มกราคม และ
มิถุนายน/2565 จ านวน 9 รายการทดสอบ ดังนี ้
   -น้ าหนักมาตรฐาน 
   -ความต้านแรงดันทะล ุ
   -ความหนาของกระดาษ 
   -ความต้านแรงฉีกขาด 
   -ความต้านการดดูซึมน้ าแบบ Cobb  
   -ความต้านการดดูซึมน้ าแบบหยดน้ า 
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ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
   -ความต้านแรงกดวงแหวน 
   -ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก 
   -ความต้านแรงดึง 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 

17 ห้องปฏิบัติการบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด 1.เข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
กระดาษระหว่างห้องปฏิบตัิการ เดือน มกราคม และ
มิถุนายน/2565 จ านวน 6 รายการทดสอบ ดังนี ้
   -น้ าหนักมาตรฐาน 
   -ความต้านแรงดันทะล ุ
   -ความหนาของกระดาษ 
   -ความต้านแรงฉีกขาด 
   -ความต้านแรงกดวงแหวน 
   -แรงยึดระหว่างช้ันของกระดาษ 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 

18 
 

ห้องปฏิบัติการบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  1.ลงพื้นที่และให้ค าปรึกษาเชิงลึก ในช่วงเดือน
มิถุนายน 2565  เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านเยื่อและกระดาษให้ไดร้ับการพัฒนาตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ด้านระบบ
คุณภาพ ประเด็นดังนี ้
   -การปรับกระบวนการจัดท าผลเปรียบเทยีบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-lab Comparison)
จ านวน 16 รายการทดสอบ ให้ครอบคลุมช่วงที่ยื่น
ขอการรับรอง 
   -การเตรียมการเพื่อยื่นขอการขอรับรองรายการ
ทดสอบที่เป็นวิธีมาตรฐาน (Standard Method) ซึ่ง
จากเดิมไดร้ับการรับรองเป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นเอง 
(In-house Method)  
   รวมทั้งเยี่ยมชมบริษัทฯ และสรา้งเครื่อข่าย พร้อม
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการอื่นๆ 
2.เข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
กระดาษระหว่างห้องปฏิบตัิการ เดือน มกราคม และ
มิถุนายน/2565 จ านวน 4 รายการทดสอบ ดังนี ้
   -น้ าหนักมาตรฐาน 
   -ความทรงรูป 
   -ความขาวสว่าง 
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ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
   -ความหยาบ (Bendtsen) 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 

19 ห้องปฏิบัติการ บริษัท ยเูนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ ากดั 1.เข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
กระดาษระหว่างห้องปฏิบตัิการ เดือน มกราคม และ
มิถุนายน/2565 จ านวน 7 รายการทดสอบ ดังนี ้
    -น้ าหนักมาตรฐาน 
    -ความต้านแรงดันทะล ุ
    -ความหนาของกระดาษ 
    -ความต้านการดูดซึมน้ าแบบ Cobb 
    -ความต้านการดูดซึมน้ าแบบหยดน้ า 
    -ความต้านแรงกดวงแหวน 
    -ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก  
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 

20 ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากัด 1.เข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
กระดาษระหว่างห้องปฏิบตัิการ เดือน มกราคม และ
มิถุนายน/2565 จ านวน 7 รายการทดสอบ ดังนี ้
    -น้ าหนักมาตรฐาน 
    -ความต้านแรงดันทะล ุ
    -ความหนาของกระดาษ 
    -ความต้านการดูดซึมน้ าแบบ Cobb 
    -ความต้านการดูดซึมน้ าแบบหยดน้ า 
    -ความต้านแรงกดวงแหวน 
    -ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก  
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 

21 ห้องปฏิบัติการบริษัท ดี.เอ็ม.ที.คอนเทนเนอร์ จ ากัด 

1.เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลกัสูตร "การพัฒนา
คุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" ในวันท่ี 10 
มีนาคม 2565 
2. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การ
ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือทดสอบด้าน
กระดาษ" วันท่ี 11 มีนาคม 2565 

22 ห้องปฏิบัติการบริษัท ทีดับเบิ้ลยู แพ็คเก็จจิ้ง จ ากัด 
23 ห้องปฏิบัติการบริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพ อุตสาหกรรม 

จ ากัด 
24 ห้องปฏิบัติการบริษัท เค.เอ็ม. แพก็เกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
25 ห้องปฏิบัติการบริษัท บางกอก เปเปอร์ พริ้นท์ จ ากัด 
26 ห้องปฏิบัติการบริษัท กรีนคารต์อนบ๊อกซ์ จ ากัด 
27 ห้องปฏิบัติการบริษัท ลานนาแพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 
28 ห้องปฏิบัติการบริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
29 ห้องปฏิบัติการบริษัท เอ.พี.รีไซเคลิ อินดัสเตรียล 



73 
 

ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
30 ห้องปฏิบัติการบริษัท ไทยโปรดัคท์เปเปอร์มลิล์ จ ากดั 

   
 2.โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพและกำรตรวจสอบทำงกำรแพทย์ (บูร อุต) 
              จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ 16 ราย 

ที่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
1 บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จ ากัด  ให้ค าปรึกษาเชิงลึกดา้นการทดสอบชุด PPE เพื่อ

ขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
2 สถาบนัวิจัย โลหะ และ วสัดุ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ให้ค าปรึกษาเชิงลึกดา้นการทดสอบหน้ากากตาม

มาตรฐาน  
3 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ให้ค าปรึกษาเชิงลึกการทดสอบการต้านทานการ

ซึมผ่านของเลือดส าหรับชุด PPE  
4 บริษัท แนบโซลูท จ ากัด ให้ค าปรึกษาเชิงลึกและสร้างความร่วมมือการ

ทดสอบการต้านทานการซึมผ่านของไวรัสส าหรับ
ชุด PPE  

5 ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ (TCELS) อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

6 สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

8 สถาบนัพลาสติก อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

10 สถาบนัไฟฟา้และอิเล็กทรอนิก อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 
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ที่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
11 สถาบนัยานยนต ์ อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

12 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

13 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

14 บริษัท ไทยมาลายากลาส จ ากัด อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

15 องค์การเภสัชกรรม อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

16 สถาบนัไทย-เยอรมัน อบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

 

ตัวช้ีวัดที่ 25 : จ ำนวนผลงำนด้ำนนวัตกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 

แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  

โครงกำรที่ 1 :  โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ
หุ่นยนต์ 

โครงกำรที่ 2 : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground 

   ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้หมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (4 เรื่อง)     
1.โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอตุสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์  (บูร EEC) 
2.โครงการพัฒนาโครงการสร้างสนามทดสอบ CAV Proving 
Ground  (บูร EEC) 

0 0 0 4 

ผลการด าเนินงาน 0 0 0 4 
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   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  ขยายขอบข่ายการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน         
ตามมาตรฐานสากล...........รายการ ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน........ รายการ ผล........ รายการ 
 ไตรมำส 2 แผน........ รายการ ผล........ รายการ 
 ไตรมำส 3 แผน........ รายการ ผล........ รายการ 
 ไตรมำส 4 แผน....4.... รายการ ผล.....4... รายการ 
 

ที่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  รถกอล์ฟไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ ส าหรับใช้งาน

ในพ้ืนที่ EECi  
 

จัดท าระบบรถฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบ ณ สนาม
ทดสอบ CAV Proving ground 

2.  รถ Shuttle ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบ 
autonomous feeder system ส าหรับใช้งาน
ในพ้ืนที่ EECi  

 

ชิ้นงานส่วน Chassis และระบบช่วงล่าง 
รวมทั้งติดตั้งระบบ steering และระบบ 
ขับเคลื่อนเสร็จเรียบร้อย เตรียมติดตั้ง
ระบบ drive by wire system  
 

3.  
 
 
 
4. 

ผลงาน 1: การทดสอบความแม่นย าของระบบ 
Assisted steering ส าหรับรถไถนาแบบควบคุม
ระยะไกลผ่าน สัญญาณ 5G (บริษัท คูโบตา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด, Huawei, บ เจ็นเซิฟ จ ากัด)  
ผลงาน 2: การทดสอบระบบการน าทางรถกอล์ฟ
อัตโนมัติด้วยแผนที่ HD map  (บริษัท ปตท จ ากัด, 
EECi วังจันทร์ วัลเลย,์ สวทช.)  
 
 
 

1. แก้ไขเอกสารคู่มือการปฏิบัติการ 
รายการทดสอบแรงดึง (tensile strength) 
ตามมาตรฐาน ASTM D 3039 ส าหรับวัสดุ
คอมโพสิท  
2. สอบเทียบเครื่องมือที่เก่ียวข้องเพื่อ
เตรียมความพร้อมขอการรับรองมาตรฐาน 
ก าหนดแผนงานเตรียม internal audit เดือน 
มกราคม ส าหรับขอการรับรองห้องปฎิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 รายการ
ทดสอบแรงดึง (tensile strength) ของวัสดุ
คอมโพสิท 
3. มีการฝึกปฎิบัติการใช้เคร่ือง Universal 
testing Machine (UTM) ยี่ห้อ Zwick/Roell 
จาก ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เอสซีเอส อินสทรู
เมนต์ จ ากัด ในการทดสอบแรงดึง (tensile 
strength)  ให้กับบุคลากร กลุ่มวัสดุขั้นสูง 
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ที่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 ข้อ 
6.2.5  
4. ผ่านการตรวจติดตามภายใน (internal 
audit) รายการการทดสอบแรงดึง (tensile 
strength) ในวันที่ 12-13 มกราคม 2565 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 26 : จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก  

โครงกำรที่ 1 :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
    

ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (80 ผลติภัณฑ์)     
1. แผน (80 ผลิตภณัฑ์) (ทช) 
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน  

 10 30 40 

1. ผลการด าเนินงาน (ทช) 5 17 53 13 
 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน (โปรดระบุรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำสและยกตัวอย่ำง) 
  จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา    88    ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน         ผลิตภณัฑ์  ผล    5    ผลิตภัณฑ์ 
 ไตรมำส 2 แผน   10   ผลิตภัณฑ์  ผล    17   ผลิตภัณฑ์ 
 ไตรมำส 3 แผน   30   ผลิตภัณฑ์  ผล    53   ผลิตภัณฑ์ 
 ไตรมำส 4 แผน   40   ผลิตภัณฑ์  ผล    13    ผลิตภัณฑ์ 
 

ที่ รำยกำรผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
1 ผ้ามัดหมี่คลุมไหลล่ายพญานาค 

 
วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑผ์้ามัดหมี่คลุมไหล่และผ้าพืน้
ทอมือ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ืองการย้อมเส้นไหมด้วยสธีรรมชาติ
และความคงทนของสีเพื่อทดแทนการย้อมด้วยสีเคมี  ให้กับ ผปก. 
อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน ี

2 ผ้าพื้นทอมือ   
 

3 กระเป๋าจักสานเส้นใย   วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กระเปา๋จักสานด้วยเสน้ใยโดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ืองการเตรียมเส้นใยป่านสอนนารายณ์ก่อนการ
ย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้ติดสีได้ดขีึ้น ให้กับ ผปก.  จ.เพชรบุรี 
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ที่ รำยกำรผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
4 กล่องจักสานจากไมไ้ผ่   

 
วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กล่องจักสานจากไมไ้ผ่ เร่ือง
การย้อมสีธรรมชาติจากเสน้ตอกไม้ไผ่ ให้กับ ผปก. อ.พนัดนิคม จ.ชลบุร ี

5 ผ้าบาติกยางกล้วย วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑผ์้าบาติกยางกล้วย จากการน า
วัสดุเหลือทิ้งที่หาไดง้่ายในท้องถิ่นมาผสมยางกล้วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดให้กับ ผปก. จ.สงขลา 

6 น้ าพริกแกงกะท ิ วศ. เข้าไปช่วยพฒันาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ น้ าพริกแกงกะทิ และ
น้ าพริกแกงเผ็ด ให้ผู้ ผปก. จ.พทัลุง  ท าให้ผู้ประกอบการได้รบัการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.129/2556) ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์  

7 น้ าพริกแกงเผ็ด  

8 ข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์ร่ี  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขา้วแผ่นกรอบ
ไรซ์เบอร์ร่ี ให้กับ ผปก. จ.สุพรรณบุรี ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ขา้วแผน่กรอบ
ไรซ์เบอร์ร่ีที่กรอบและรสชาติดขีึ้น 

9 ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตนีจากจิง้หรีด 
 

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขา้วแผ่นกรอบ
ผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด ให้กับ ผปก. จ.ขอนแก่น โดยการใช้ปลายข้าว
หรือข้าวหักเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป ผสมกับแป้งมนัส าปะหลงั งาด า 
และโปรตนีจากจิง้หรีด ในอัตราส่วนที่เหมาะสม น าไปทอดกรอบ ได้เปน็
ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด โดย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการผลิตสนิค้าที่มีคุณภาพและเปน็ที่ต้องการของผู้บรโิภค 

10 สแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑส์แนค็บาร์ข้าว
ผสมธัญชาติ ให้กับ ผปก. จ.ขอนแก่น โดยการใช้ขา้วพองเป็นวตัถุดิบใน
การแปรรูป ผสมกับธญัชาติ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลติสินค้าที่มี
คุณภาพและเปน็ที่ต้องการของผู้บริโภค 

11 กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก. 
จ.ชุมพร  ท าให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) กล้วยอบ (มผช.112/2558) 

12 การพัฒนาเคลือบสีออกไซต์และ
เคลือบสีสะเตนส าหรับเนื้อดิน 
พอร์ซเลน 

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.ล าปาง  โดยทดลองหาสูตรเคลือบออกไซต์และเคลือบสะเตนให้
เหมาะสมกับเนื้อดินพอร์ซเลน และแนะน าให้สมาชิกเผาเนื้อดนิพอร์
ซเลนจนถึงจุดสุกตัว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อดิน รวมถึงเลือกใช้
เคลือบให้เหมาะสมกับเนื้อดินพอร์ซเลนเพื่อลดปัญหาการราน การ
แตกร้าว ลดของเสียจากกระบวนการผลิต ซึง่จะท าให้ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะ
อาหาร มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากข้ึน 

13 การพัฒนารูปแบบกระถางลาย
ล้านนา (หม้อดอกบูรณฆฎะ)  
เคลือบด้วยสีออกไซด์  

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.ล าปาง  โดยการเตรียมเคลือบสีออกไซด์ส าหรับตกแต่งกระถาง การท า
ต้นแบบปูนปลาสเตอร์รูปแบบกระถาง (วิธีการกลึง) การตกแต่งลวดลาย
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ที่ รำยกำรผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
ล้านนา (หม้อดอกบูรณฆฎะ) บนต้นแบบปนูปลาสเตอร์ เพื่อพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์ ท าให้ศูนย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 

14 ผลิตภัณฑ์จักสานกระติบ๊ข้าว 
จากไม้ไผ่  

วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก. จ.ยโสธร   
ท าให้ผู้ประกอบการสามารถย้อมเส้นตอกไม้ไผ่ดว้ยสีธรรมชาติได้เอง  
และสามารถแก้ปัญหาการเกิดเชื้อราได้ 15 ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าจากไม้ไผ่  

16 ผ้าบาติกสีเพ้นท์ธรรมชาติ  วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก. จ.สตูล  ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถน าองค์ความรู้การสกัดสีธรรมชาติจากวตัถุดิบที่หา
ได้ง่ายในท้องถิ่นมาพัฒนากระบวนการท าผ้าบาติกให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสวยงามและสีที่คงทน 

17 ตลับจักสานจากดอกไม้ไผ่  วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก. จ.ชลบุร ี ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากระบวนการผลิตการย้อมเส้นตอกไม้ไผ่
ย้อมสีธรรมชาติจากแก่นฝาง  และสามารถออกแบบผลิตภัณฑท์ี่ทันสมัย
และเป็นทีต่้องการของตลาดได ้

18 กระเป๋าคลัชลายดอกพิกุล  

19 กระเป๋าจักสานไมไ้ผ่ย้อมสีขมิ้น  
 

วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก. จ.ชลบุร ี ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากระบวนการผลิตการย้อมตอกไมไ้ผ่ด้วยสี
ธรรมชาติจากผงขมิ้น และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด 

20 กระเป๋าถอืจักสานไม้ไผย่้อมส ี
จากแก่นฝาง  วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก. จ.ชลบุร ี ท าให้

ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากระบวนการผลิตการย้อมเส้นตอกไม้ไผ่
ย้อมสีธรรมชาติจากแก่นฝาง  และสามารถออกแบบผลิตภัณฑท์ี่ทันสมัย
และเป็นทีต่้องการของตลาดได ้

21 กระเป๋าจักสานย้อมสีธรรมชาต ิ
สานลายปลา  

22 กระเป๋าสตางค์จักสานจากไม้ไผ ่ 
 

23 ผลิตภัณฑล์้างหนา้  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก.  
จ.ปทุมธานี โดยการให้ค าปรึกษาเชิงลึก และน าตัวอย่างผลิตภณัฑ์มา
ทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ ท าให้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้ามีคา่ความเป็น
กรด-ด่าง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

24 เจลว่านหางจระเข้  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก.  
จ.ปทุมธานี  โดยการให้ค าปรึกษาเชิงลึก และน าตัวอย่างผลิตภณัฑ์มา
ทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ ท าให้ผลิตภัณฑ์เจลว่านหางจระเข้  
มีปริมาณเชื้อจุลนิทรีย์ไม่เกินที่มาตรฐานก าหนด 

25 ครีมบ ารุงผิวหนา้  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก.  
จ.ปทุมธานี  โดยการให้ค าปรึกษาเชิงลึกในเรื่องของการปรับสตูร
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ที่ รำยกำรผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวให้มีเนื้อครีมตามที่ผู้บริโภคต้องการ ท าให้ได้
ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวที่มีลักษณะเหมาะสม ตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 

26 สบู่แฟนซี  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก.  
จ.บุรีรัมย์  โดยการพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑส์บู่ก้อนแฟนซีให้มีเนื้อ
สัมผัสที่ดีและมีความสวยงาม ท าให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการ
ยื่นขอจดแจ้ง อย. 

27 ผลิตภัณฑบ์ ารุงผมซิลค์กี้แฮร์โคท๊
น้ ามันมะพร้าว  

วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก. จ.ชุมพร  โดย
การให้ค าปรึกษาเร่ืองสารเคมี และน้ าหอมที่ใช้ในการท าผลิตภณัฑ์ ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้รบัมาตรฐาน มผช. 346/2553 และสามารถน า
ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรดาวกับกรมพัฒนาชุมชนได้ 

28 สบู่ก้อนสมนุไพร   วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก.  
จ.เพชรบูรณ์  โดยการพัฒนาปรบัปรุงสูตรผลิตภัณฑส์บู่ก้อนสมนุไพร  
ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมตอ่การยื่นขอการรับรอง มาตรฐาน มผช.  

29 ยาหม่องสมุนไพร  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก.  
จ.กรุงเทพฯ  โดยการให้ค าปรึกษาเร่ืองกระบวนการผลิต ขั้นตอนการ
ผลิต และการตรวจวิเคราะห์จุลนิทรีย์ในผลิตภัณฑ์  ท าให้กระบวนการ
ผลิตมีคุณภาพมากข้ึน และผลิตภัณฑ์มีปริมาณเชื้อจุลนิทรียไ์ม่เกินที่
มาตรฐานก าหนด 

30 แก้วมัค  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก.  
จ.นราธิวาส  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพฒันาการขึ้นรูปจิก๊เกอร์
แก้วมัค การซ่อมเตาเผาเบื้องต้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่
สมบูรณ์ของเตาเผา ช่วยลดของเสียจากกระบวนการผลิต ซึง่จะท าให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากข้ึน สามารถเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ต่อไป 

31 ชุดใส่เครื่องปรุงรูปแบบเรือกอและ  
 

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.นราธิวาส  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพฒันาการท าแบบพิมพ์ปนู
ปลาสเตอร์ดอกบัวหลวง และแบบพิมพ์ซลิิโคนเพื่อสามารถใช้งานได้นาน
คงทน  การเตรียมน้ าดินส าหรับหล่อแบบพิมพ์เรือกอและ และเขียน
ตกแต่งลวดลายด้วยสีใต้เคลือบสามารถน าความรูไ้ปพฒันาผลติภัณฑ์ของ
ศูนย์ฯ และสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึน 

32 แก้วมัค  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.ราชบุรี  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ศักยภาพกระบวนการ
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ผลิตให้แก่สมาชิกศูนย์ศลิปาชีพฯ ในเร่ืองเทคนิคการข้ึนรูปด้วยจิ๊กเกอร์
และการตกแต่งผลติภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบทีห่ลากหลาย 

33 ปลาส้มชิน้  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต  ให้กับ ผปก.  
จ.มหาสารคาม  โดยการน าองค์ความรู้และเทคนิคการลดเชื้อจุลินทรีย์ไป
ประยุกต์ใช้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่
ผลิตปลาส้มให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อยา่งมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐาน และเปน็ที่ต้องการของผู้บริโภค 

34 น้ าซุปปลาชนิดผง  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.หนองคาย  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพฒันาผลิตภัณฑป์ระเภท
ซุปกึ่งส าเร็จรูป โดยการใช้เศษปลาที่เหลือจากกระบวนการผลติร่วมกับ
การใช้ผักและเครื่องเทศ เพื่อลดการใช้สารสังเคราะห์ ทั้งผงชูรส หรือสาร
ปรุงแต่งกลิ่นรส ลักษณะเดน่ของผลิตภัณฑ์ คือ สะดวกพร้อมรับประทาน
ตามวิถีของผู้บริโภคในยุคปัจจุบนั และสามารถเก็บรักษาได้นาน 
นอกจากจะช่วยเพิ่มมลูค่าให้กับวัตถุดิบเหลือใช้แล้ว ยังเป็นการลดปัญหา
การก าจัดของเสีย รวมทั้งยกระดับผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าสูง ช่วยสรา้งงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มมากข้ึน 

35 เครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูป 
ผสมน้ าตาลอ้อย  

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.เลย  โดยการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนา  ผู้ประกอบการต้องการ
พัฒนาสูตรและกระบวนการผลติเครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาล
อ้อย เพื่อทดลองผลิตออกจ าหน่าย ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

36 เครื่องดื่มน้ าสมุนไพรผสมชนิดผง 
 
 

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.หนองคาย  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพฒันาสูตรและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มน้ าสมนุไพรผสมชนิดผง เพื่อให้
บริษัท เอเชีย เฮอร์บัล (ไทยแลนด์) จ ากัด สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนติดตามและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นทีต่้องการของผู้บริโภค  

37 กล้วยม้วนอบแห้ง วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.สุพรรณบุรี  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑก์ล้วย
แปรรูปและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม พบว่าผลิตภัณฑ์มลีักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รส และความชืน้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน มผช. 
ก าหนด 

38 กล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรส  

39 ผลิตภัณฑน์้ าพริกไข่เค็มปลาปน่ 
 

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.อุทัยธานี  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
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40 ผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ด  กระบวนการผลิตน้ าพริกและเครื่องแกง ให้ได้มาตรฐานตลอดจนสามารถ

ลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และยืดอายุการเก็บให้นานขึ้น 
41 อโล ไฮยา วิทซี เฟส อนิเทนซีฟ เซรั่ม วศ.เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก.จ.นครศรีธรรมราช   

โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รบัไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้รบั
การรบัรองมาตรฐาน มผช. 

42 โคโคนัท ลิป บาล์ม  วศ.เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก.จ.นครศรีธรรมราช   
โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รบัไปพัฒนาสูตรการผลิตลปิบาล์มให้มีคุณภาพ 
และผลิตภัณฑ์ไดย้ื่นขอจดแจ้งสตูรการผลิต กับ อย. แล้ว 

43 ฮันนี่ มิกซ์แมงโก้สทนี โซป  วศ.เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก.จ.นครศรีธรรมราช  
โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รบัไปพัฒนาสูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีนน้ าผึ้ง
ผสมมังคุดให้มีคุณภาพ และผลติภัณฑ์ได้ยืน่ขอจดแจ้งสูตรการผลิต กับ 
อย. แล้ว 

44 สบู่น้ าผึ้งมะขาม วศ.เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก.จ.นครศรีธรรมราช  
โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รบัไปพัฒนาสูตรการผลิตสบู่ให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน และผลติภัณฑ์ได้ยืน่ขอจดแจ้งสูตรการผลิต กบั อย. แล้ว 

45 น้ าจิ้มสุกี้  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก. จ.เลย  
โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า ท าให้ 
ผปก. สามารถผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนที่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค
และมีคุณภาพดี น ามาใช้ในกระบวนการผลิตสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้ และยังสามารถบ ารุงรกัษาระบบกรองน้ าได้ด้วยตัวเอง 

46 ผ้ามัดย้อมจากสีเคมี  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.นครศรีธรรมราช  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพน้ า ท าให้ ผปก. สามารถผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนที่สะอาด
ปลอดภัยต่อการบริโภค และมีคา่ pH เป็นกลาง น ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชมุชนได้ และยงัสามารถบ ารุงรักษาระบบ
กรองน้ าได้ด้วยตวัเอง   

47 ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากพชืพืน้ถิ่น 
 

48 ผ้าซิ่น  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.นครศรีธรรมราช  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพน้ า ท าให้ ผปก. สามารถผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนที่สะอาด
ปลอดภัยต่อการบริโภค และมีคา่ pH เป็นกลาง น ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชมุชนได้ และยงัสามารถบ ารุงรักษาระบบ
กรองน้ าได้ด้วยตวัเอง   

49 ผ้าเมตร  
50 ถุงย่าม  
51 ผ้าขาวมา้  
52 ผ้าคลุมไหล่  

53 ชาล าเพ็ง  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.กระบี่  โดยการน าองค์ความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า 54 ปลาแดดเดียว  
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55 กะปิ  ท าให้ ผปก. สามารถผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนที่สะอาดปลอดภัยต่อการ

บริโภค น ามาใช้ในกระบวนการผลิตสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชมุชนได้ 
และยังสามารถบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าไดด้้วยตัวเอง และยงัมีการ
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย 

56 แยมมะขาม  

57 น้ าส้มควนัไม ้ วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.นครศรีธรรมราช โดยการลงพืน้ที่ให้ค าปรึกษาเชงิลึก เรื่องระบบ
ควบแน่นเพื่อเก็บน้ าส้มควันไม้จากท่อใยหิน เป็นระบบควบแน่นแบบมี
การไหลเวียนของน้ าโดยท่อดา้นในท าจากสแตนเลส  และมีการติดตั้งตัว
วัดอุณหภูมิของควันไฟที่ปล่อยออกมาเพื่อใช้ในการศึกษาช่วงอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการเก็บน้ าส้มควันไม้ ส าหรับการควบคุมคุณภาพน้ าส้มควัน
ไม้  และออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์น้ าส้มควันไม้ 

58 แชมพูส าหรับสัตว์เลี้ยง  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.นครศรีธรรมราช โดยการลงพืน้ที่ให้ค าปรึกษาเชงิลึก เรื่องการพัฒนา
สูตรแชมพูส าหรับสัตว์เลี้ยง และตู้อบพลังงานแสงอาทติย์ส าหรับอบ
วัตถุดิบส าหรับใช้ท าแชมพู ผปก. สามารถพัฒนาสูตรผลิตภัณฑแ์ชมพูที่มี
ส่วนผสมของน้ าส้มควันไม้ ส าหรับท าความสะอาดสุนัขและแมว โดยใช้
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบวัตถุดิบ นอกจากนีย้ังมีการปรับปรุง
คุณภาพน้ า ท าให้ ผปก. สามารถผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนที่สะอาด
ปลอดภัยต่อการบริโภค น ามาใช้ในกระบวนการผลติสินคา้หรือผลิตภัณฑ์
ของชุมชนได้ และยงัสามารถบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้ดว้ยตวัเอง 

59 ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับ ผปก.  
จ.บุรีรัมย์ โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ย้อมเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาการเกิดเชื้อรา 

60 กระเป๋าคล้องข้อมือย้อมสีธรรมชาต ิ
 

วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก. จ.พังงา  โดยการ
น าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในการพัฒนาเทคนิคการสกัดสีย้อมธรรมชาติ
จากวัตถุดิบในท้องถิน่ การเลือกใช้วัตถุดิบในการน ามาสกัดสีย้อม 
กระบวนการย้อมผา้ด้วยสีธรรมชาติให้มีความคงทนของสี การทดสอบ
คุณภาพผ้าบาติกและผา้มัดย้อมเบื้องต้นตาม มผช. และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติรูปแบบใหม่ 

61 ผ้าปโูต๊ะบาติกเพ้นท์สีธรรมชาติ 
 

62 กล่องใส่ทิชชู่มัดย้อมครามธรรมชาติ 
 

63 เสื้อผู้หญิงมัดย้อมสีธรรมชาติ  
64 หมวกมัดย้อมสีธรรมชาติ  วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้กับ ผปก. จ.พังงา ท าให้ 

ผปก. เข้าใจในเร่ืองของการสกัดสีย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติ และ
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติให้มีความคงทน รวมถึงความรู้ในเร่ืองของ
การดูลักษณะเนื้อผา้ การคัดเลอืกวัตถุดิบ การเลือกใช้สารช่วยติดสี การ

65 กระเป๋ามัดย้อมสีธรรมชาติ  
66 ผ้าคลุมไหลมัดย้อมสีธรรมชาต ิ
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ที่ รำยกำรผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
67 ผ้านุง่มัดย้อมสีธรรมชาติ  วัดค่าความเปน็กรด-ด่างของน้ าที่ใช้สกัดย้อม และทดสอบคุณภาพผ้ามดั

ย้อมและผ้าบาติกตาม มผช.  68 เสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติ  
69 ผ้าฝา้ยทอมือมัดย้อมครามปักลาย

ปลาหลาดจากเส้นไหมย้อมสี
ธรรมชาติ  

วศ. เข้าไปช่วยพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ให้กับผูป้ระกอบการ 
จ.นครศรีธรรมราช  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพฒันา
กระบวนการสกัดสีย้อมจากวัตถดุิบธรรมชาติในท้องถิ่น และ 
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติให้คงทน เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ลดต้นทนุการผลิต นอกจากนีย้ังได้ท าการทดลองผลิตผา้มัดย้อมปักลาย
จากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ เปน็การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑอี์กด้วย 

70 ผ้าปักลายดอกไม้จากเส้นดา้ยยอ้มสี
ธรรมชาติ  

71 ผ้าฝา้ยทอมือมัดย้อมปักลายนะโม
จากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ  

72 ผ้าไหมบา้นทอมือปักลายดอกไม้ด้วย
เส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ  

73 ผ้าไหมพืน้เรียบทอมือปักลายดอกไม้
จากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาต ิ

74 ผ้ายีนส์ย้อมครามทอมือปักลายช่อ
ราชพฤกษ์ด้วยเส้นไหมย้อมคราม
ธรรมชาติ  

75 ผ้าคลุมตู้ถักขอบปักลายขอเจ้าฟ้าฯ 
ประยุกต์ จากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาต ิ

76 ลูกหยีสามรสไม่มีเมล็ด วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
จ.พัทลุง  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิต ท าให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

77 ลูกหยีสามรสมีเมล็ด  
78 กล้วยไข่กรอบแก้วรสหวาน  
79 สบู่กลีเซอรีนผสมใยกัญชา  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 

จ.ตาก ท าให้ ผปก.สามารถพัฒนาสูตรการผลิต และเตรียมจดแจ้งสูตร
กับ อย.ต่อไป 

80 ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว (โลชัน่ทานาคา
โปรตีนไหม)  

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
จ.ตาก ท าให้ ผปก.สามารถพัฒนาสูตร และผลิตออกจ าหน่ายได้ 

81 ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมมะกรูด  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
จ.ตาก ท าให้ ผปก. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสกัดมะกรูดเพื่อน ามาผลิต
แชมพู และเตรียมจดแจ้งสูตรกับ อย.ต่อไป 

82 ผลิตภัณฑบ์ ารุงผม  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
จ.เชียงใหม่ ท าให้ ผปก.สามารถพัฒนาสูตรการผลิต และเตรียมจดแจ้ง
สูตรกับ อย.ต่อไป 

83 ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิว  
(ป้องกันแดด) 
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ที่ รำยกำรผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
84 เจลล้างหนา้สมนุไพร วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 

จ.เชียงใหม่ ท าให้ ผปก. เข้าใจเรื่องสารเคมีที่ใช้ในการผลิต และขั้นตอน
การผลิต ท าให้ผลิตภัณฑไ์ม่ขุ่นและไม่มีตะกอนเกิดขึ้น 

85 สบู่เหลวข้าวหอมมะลิ  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
จ.เชียงใหม่ ท าให้ ผปก. เข้าใจเร่ืองสารเคมีที่ใช้ในการสกัดข้าวหอมมะลิ 
และอัตราส่วนที่ใช้ในการสกัดข้าวหอมมะล ิ

86 ผลิตภัณฑส์บู่ก้อนกลีเซอรีน  
 

วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
จ.เชียงใหม่ ท าให้ ผปก. เข้าใจเร่ืองสารเคมี วัตถุดิบ และสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิต และรู้แหล่งจ าหนา่ยวัตถุดิบ และสารเคมี ที่มีคุณภาพ 

87 แชมพูสมุนไพรขงิ  วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
จ.ร้อยเอ็ด ท าให้ ผปก.เข้าใจเรื่องวิธีการสกัดขิง วิธีการสกัดปรมิาณตัวท า
ละลายในการสกัดขิงเพื่อน ามาผลิตแชมพูขิง 

88 ผลิตภัณฑผ์งมะกอกป่า วศ. เข้าไปช่วยพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
จ.บุรีรัมย์ ท าให้ ผปก. เข้าใจวิธีการแปรรูปผลมะกอกปา่ให้เป็นผง
มะกอกป่า ส าหรับใช้ในการปรุงอาหาร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ 
และสามารถยืดอายุการเก็บให้นานยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 27 : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด ำเนินงำนของ วศ. 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน  :  
7. พัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลข่าวสาร และการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 

 

   ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

    
ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (87 คะแนน)     
1. แผน (86 คะแนน) (บค) 
เป้าบริการ : พัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมลู
ข่าวสาร และการจดัการองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

0 0 0 87 

1. ผลการด าเนินงาน (บค) 0 0 0 89.29 
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 รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีผลคะแนนเฉลี่ยระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร้อยละ ....89.29.... มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม กำรด ำเนินงำน 
1 เตรียมด าเนินการตามข้ันตอนและ

ด าเนินการตามช่วงเวลาปฏิทินของ
ส านักงาน ป.ป.ช.  
 

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
เป็นขั้นตอนการประเมิน และน าเข้าข้อมูล
ประกอบการประเมิน โดยอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอ
การมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ 

2 ลงทะเบียนและเตรียมการด าเนินการ
ในการเปิดระบบ ภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนด  

ด าเนินการลงทะเบียนและด าเนินการเปิดระบบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วยเสียภายนอก / ภายใน เพื่อลง
ระบบให้ครบถ้วน  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
ภายนอก / ภายใน ในการลงระบบให้ครบถ้วนแล้ว
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4 ประสานผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบ 
IIT และ EIT ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด าเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบ IIT 
และ EIT ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

5 ประสานผู้เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลแบบ 
OIT ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ประสานผู้เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลแบบ OIT ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

 

ตัวช้ีวัดที่ 28 : เกณฑ์ก ำหนดและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  

โครงกำรที่ 2 :  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
    

ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (1 มาตรฐาน)     
1.แผน (1 มาตรฐาน) (วว) 
 โครงการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านคุณภาพและ
การตรวจสอบทางการแพทย์ (บูร อุต)  

0 0 0 1 

1. ผลการด าเนินงาน (วว) 0 0 0 1 
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   รำยละเอยีดผลกำรด ำเนินงำน  
  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา........1...ฉบับ ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน........ ฉบับ ผล........ ฉบับ 
 ไตรมำส 2 แผน........ ฉบับ ผล........ ฉบับ 
 ไตรมำส 3 แผน........ ฉบับ ผล........ ฉบับ 
 ไตรมำส 4 แผน...1..... ฉบับ ผล...1..... ฉบับ 

ที่ เกณฑ์ก ำหนดและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
1 เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากาก

อนามัย และหนา้กาก N95 แบบอัตโนมัต ิ
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 

 

ตัวช้ีวัดที่ 29 : จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับบริกำรทดสอบทำงด้ำนระบบ CAV 

แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  

โครงกำรที่ 2 : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
    

ค่าเป้าหมายแผนของ วศ. (2 ราย)     
1.แผน (1 มาตรฐาน) (วว) 
 โครงการสร้างสนามทดสอบ CAV Proving 
Ground (บูร EEC) 

0 0 0 2 

1. ผลการด าเนินงาน (วว) 0 0 0 2 
 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการทดสอบทางด้านระบบ CAV  ....2.......ราย ดังนี้ 

ไตรมำส 1 แผน........ ราย ผล........ ราย 
 ไตรมำส 2 แผน........ ราย ผล........ ราย 
 ไตรมำส 3 แผน........ ราย ผล........ ราย 
 ไตรมำส 4 แผน....2.... ราย ผล....2.... ราย 

ที่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
 1) รถกอล์ฟไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ ส าหรับใช้งาน

ในพ้ืนที่ EECi  
 

จัดท าระบบรถฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบ ณ 
สนามทดสอบ CAV Proving 
ground 
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ที่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
 2 )รถ Shuttle ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบ 

autonomous feeder system ส าหรับใช้งาน
ในพ้ืนที่ EECi  

 

ชิ้นงานส่วน Chassis และระบบช่วง
ล่าง รวมทั้งติดตั้งระบบ steering 
และระบบ ขับเคลื่อนเสร็จเรียบร้อย 
เตรียมติดตั้งระบบ drive by wire 
system  

   

ปัญหำอุปสรรค     
1. โครงการพัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพ่ือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  :  ขั้นตอนในการปรับปรุงร่าง

มาตรฐานค่อนข้างใช้ระยะเวลา เนื่องจากจ าเป็นต้องวางแผนการทดลองเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน

ก่อนน าไปประมวลผลและสรุปเป็นเกณฑ์ก าหนดคุณภาพให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งบาง

รายการยังไม่เคยมีวิธีการทดสอบมาก่อน จ าเป็นต้องพัฒนาวิธี หรือประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีในปัจจุบันให้

ใช้ได้กับคุณลักษณะที่ต้องการ ไม่มี 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพและตรวจสอบทางการแพทย์ :  งบประมาณโครงการได้รับ

จัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกิจกรรม 

3. โครงการสร้างสนามทดสอบ CAV Proving Ground : เนื่องจากเป็นโครงการใหม่และมีขนาดใหญ่ท าให้

ต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนและข้อปฏิบัติราชการอย่างรัดกุม เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด จ าเป็นต้องขอ

ค าปรึกษาจากหน่วยงานให้ทุนและหน่วยงานสนับสนุนหลายหน่วยงาน ท าให้การด าเนินการล่าช้าไปบ้าง 

รวมทั้งผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานโครงการติดเชื้อโควิด 19ต้องพักรักษาตัว ท าให้งานล่าช้า 

4. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ : เนื่องจากเป็น

การจัดจ้างข้ามปีงบประมาณท าให้ยังไม่สามารถกรอกข้อมูลลงระบบที่พัฒนาได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ได้

แก้ไขโดยการจัดระเบียบข้อมูลและเตรียมฟิลล์ข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือเมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วจะ

สามารถ Import ข้อมูลเข้าได้อย่างรวดเร็ว 

5. โครงการส่งเสริมการน า ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชด าริ : เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาด 

Covid-19 ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส1จนถึงไตรมาส 4  เป็นต้นมา โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 

1-3 ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว ของ COVID-19 Omicron สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ในพ้ืนที่ทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการติดเชื้อและต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน ส่งผลให้การ

ด าเนินการในบางกิจกรรมเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เช่น กิจกรรมการทดสอบที่ต้อง

ด าเนินการที่ห้องปฏิบัติการ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมสนับสนุนเครือข่าย อพ.สธ กับ

หน่วยงานในจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งประสบปัญหาการแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องเลื่อน

ก าหนดการลงพ้ืนที่ออกไปโดยไม่มีก าหนด เป็นต้น 
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6. โครงการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด แต่ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีปริมาณมาก ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองให้สอดคล้องกับความต้องการได้ และสถานการณ์โรคโควิด 19 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะ 

  1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพและตรวจสอบทางการแพทย์     

       ใช้งบประมาณโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 

2. โครงการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติม หรือจัดท าสื่อการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือเปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ได้ทุกที่      

ทุกเวลา 

2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ แบบ Zoom 

 
 

4. รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)  
ตัวช้ีวัดที่ (30) 1 ความส าเร็จในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขัน ด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD] 
หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

(**รายงานในภาพรวมกระทรวง) 

ตัวช้ีวัดที ่(30.1) 1.1 : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตาม

การจัดอันดับของ IMD (ภาพรวม) 

ตัวช้ีวัดที่ (30.2) 1.2 : ความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอแนวทางการผลักดัน อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย 
ค ำอธิบำย 

 พิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ในปี 2022 ซึ่ง 

ประกาศผลประมาณเดือนมิถุนายน 2565 ในส่วนของอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านโครงสร้าง
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พ้ืนฐาน (Infrastructure) หมวดย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) 

(วัดอันดับในภาพรวม) ทั้งนี้ ขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ของ

ประเทศไทยจากรายงาน IMD 2021 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จ านวน 22 ตัว  

 การรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้มีการเริ่มส ารวจมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1989 ถึง 2021 โดยปัจจุบันส ารวจจากประเทศต่าง ๆ 64 ประเทศท่ัวโลกและมีการประกาศผล ช่วง

กลางปีของทุกปี ส าหรับประเทศไทยมีสมาคมการจัดการธุรกิจ (Thailand Management Association : 

TMA) เป็น Partnership  

ก าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างทุกส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน 
ตัวช้ีวัดที่ (30.1) 1.1 : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตาม

การจัดอันดับของ IMD (ภาพรวม) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น 
(50.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง 
(100.00 คะแนน) 

เป้าหมาย อันดับ 38 อันดับ 37 อันดับ 36 
 

ผลกำรด ำเนินงำน : อันดับ 38 

* ตัวช้ีวัดนี้จะเปิดให้รำยงำนเฉพำะหน่วยงำนเจ้ำภำพ 

ตัวชี้วัดที ่(30.2) 1.2 : ความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอแนวทางการผลักดัน อันดับความสามารถทางการแข่งขัน 

ด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น 
(50.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง 
(100.00 คะแนน) 
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เป้ำหมำย มีรายงานการวิเคราะห์แนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือผลักดัน
อันดับความสามารถทางการ

แข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับของ IMD ใน
ภาพรวม เพื่อใช้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส าหรับปี ค.ศ. 2023 

รายงานข้อเสนอแนวทางการ
ผลักดันอันดับความสามารถ

ทางการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับของ IMD ใน
ภาพรวม เพื่อใช้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส าหรับปี ค.ศ. 2023 
ผ่านความเห็นชอบจากปลัด อว. 

และ รมว.อว. 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ในการน าข้อเสนอ 

แนวทางการผลักดันอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน

ด้าน Scientific Infrastructure 
ของประเทศไทย ไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านความเห็นชอบจากปลัด อว. 

เพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำน : ด าเนินการส าเร็จทั้ง ๓ ผลผลิต 

* ตัวชี้วัดนี้จะเปิดให้รำยงำนเฉพำะหน่วยงำนเจ้ำภำพ 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ (31) 2 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกลุ่มก ำลังคนศักยภำพสูง 

หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(**รายงานในภาพรวมกระทรวง) 

ค ำอธิบำย 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดผลอันพึง

ประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวม ด้านแรงงานและทรัพยากร

มนุษย์ ได้แก่ การมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลก าลังคนศักยภาพสูง (National Talent Pool) ที่เป็นระบบที่

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มคน Talent ทุกช่วงวัย  ที่รวมคนไทยทักษะสูงที่อาศัยอยู่ในและนอก

ประเทศ 

 เป้าหมายตัวชี้วัด “การมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มก าลังคนศักยภาพสูง” ที่ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องพร้อมให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนจากกลุ่ม

ทักษะสูง 

 อว ใช้ STDB เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรวบรวม หรือเชื่อมโยงข้อมูล โดยการเชื่อมโยงข้อมูล มี 2 วิธี 

ประกอบด้วย 1) API 2) Database Connect 
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 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 2. อุตสาหกรรม

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advanced Agriculture and Biotechnology) 3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bioenergy and Biochemicals) 4. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for 

the Future) 5. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotic) 6. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future 

Mobility)  7. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ( Intelligent Electronics)  8. อุตสาหกรรมดิจิทัล 

(Digital) 9. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth & 

Medical Tourism) 10. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistic) 

5 กลุ่มการวิจัยขั้นแนวหน้า ได้แก่ 1. Advanced Materials 2. Space Technology 3. Food for the Future 4. 

Quantum Technology 5. High-Energy Physics 

ตัวชี้วัดที ่(32) 3 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนา

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(**รายงานในภาพรวมกระทรวง) 

ค ำอธิบำย 

- มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน าผลงานวิจั ย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์  

ค ำนวณจำก 

รายได้ของหน่วยงานในสังกัด อว. + มูลค่าเพ่ิมของผู้รับบริการ + มูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน 

ขอบเขตกำรประเมิน : ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมถึง 

1) ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อันเกิดจากการด าเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2) ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่หน่วยงานในสังกัด อว. ได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ 

3) ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อันเกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัด อว. โดยหน่วยงานไม่ได้วิจัยเอง 

    - ใช้ผลงานย้อนหลังได้ 3-5 ปี โดยในการคิดมูลค่าเพ่ิม จะคิดเฉพาะปีนั้นๆ 

    - ประเมินเฉพาะสิ่งที่เกิดข้ึนแล้วจริงเท่านั้น 

    - คิดมูลค่าเพ่ิมของทั้งโครงการวิจัย โดยคิดทั้งมูลค่าเพ่ิมที่ได้ต่อ อว. และหน่วยงานที่รับผลงานวิจัย 

นิยำมของกำรค ำนวณมูลค่ำเพิ่มทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

1. รำยได้ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



92 
 

   1) ค่าธรรมเนียม = การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

   2) รายได้จากการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา = รายได้จากการรับจ้าง/การร่วมวิจัยและพัฒนา การให้

ค าปรึกษา การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ การรับจ้างผลิต และการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การวิจัยและ

พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย 

2. มูลค่ำเพิ่มของผู้รับบริกำร 

    1) การลดต้นทุน = ต้นทุนที่ลดลงของผู้รับบริการ/บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากหน่วยงานของ อว. เช่น กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา 

ประหยัดวัตถุดิบ ลดการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ค่าจ้างแรงงานลดลง และลดการสูญเสียจากการผลิต เป็นต้น 

    2) ก าไรเพิ่มข้ึน = ก าไรที่เพ่ิมข้ึนของผู้รับบริการ/บริษัทเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้มาจากการรับการวิจัยและ

พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานของ อว. (หากจะรายงานด้วยยอดขายที่เพ่ิมข้ึน ควรหักลบด้วยต้นทุน

การผลิตที่ใช้ไปด้วย เพราะบางผลงานวิจัยท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากรายงานก าไรที่

เพ่ิมข้ึนจึงจะเป็นการรายงานด้วยมูลค่าเพ่ิมอย่างแท้จริง) 

    3) การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = การลดมูลค่าการน าเข้าอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนา ในกรณีที่

การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า 

           - การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = (จ านวนหน่วยสินค้าที่น าเข้าต่อปี x ราคาสินค้าน าเข้า) - (จ านวน

วัตถุดิบน าเข้าเพ่ือผลิตสินค้าทดแทน x ราคาวัตถุดิบน าเข้า) 

     4) การป้องกันการสูญเสียภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในสินค้า 

3. มูลค่ำเพิ่มจำกกำรลงทุน 

     1) การจ้างงานเพ่ิม = การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการจ้างงานอันเป็นผลมาจากการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี โดยนับเฉพาะกรณีท่ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพ และการจ้าง

งานที่เกิดจากการเกิดธุรกิจใหม่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

           - การจ้างงานเพ่ิม = จ านวนคน x ค่าจ้างท่ีได้รับเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนที่เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนา

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ จ านวนคนที่จ้างเพ่ิมข้ึนอันเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาx ค่าจ้าง (ทั้งนี้ แล้วแต่

กรณี) 

       2) การลงทุนเพ่ิม = การลงทุนในสินค้าทุน เช่น ซื้อวัตถุดิบ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพ่ือ

รับการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปท าการขยายการผลิตและปรับปรุงการผลิต 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น 
(50.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง 
(100.00 คะแนน) 
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ผลกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) : 66,820.4500 

* ตัวชี้วัดนี้จะเปิดให้รำยงำนเฉพำะหน่วยงำนเจ้ำภำพ 

 
ตัวช้ีวัดที่ (33) 4 จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล 
หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค ำอธิบำย 

 การรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายถึง กระบวนการประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรอง 

(Conformity Assessment Body: CAB) ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างอิสระ เพ่ือให้มั่นใจใน

ความเป็นกลางและความสามารถของหน่วยดังกล่าว เพ่ือให้รัฐบาล ผู้ซื้อและผู้บริโภคสามารถเชื่อม่ันในผล

การสอบเทียบและทดสอบ (calibration and test result) รายงานการตรวจ (inspection report) และ

ใบรับรอง (certification) ที่ออกโดยหน่วยตรวจสอบและรับรอง องค์กรรับรองระบบงาน (Accreditation 

Body, AB) 

 ISO/IEC 17025 เป็นการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ด้านฟิสิกส์ เคมี 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

รายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล หมายถึง รายการวัดของ

ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของกรม

วิทยาศาสตร์ โดยการประเมินผลนับจ านวนรายการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การรับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รายงานผลตัวชี้วัดติดตามความก้าวหน้า (รอบ 12 เดือน) 

จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
 ................2,950.................รายการ  

หมายเหตุ. :  

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
รายการวัดของห้องปฏิบัติการที่
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น าแ ล ะ รั บ ร อ ง

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
ท าให้ไม่สามารถเดินทางเข้าตรวจ

- 

เป้าหมาย 61,144.8348 ล้านบาท 61,300.7902 ล้านบาท 61,456.7456 ล้านบาท 
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ระบบงานตามมาตรฐานสากล โดย
ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถจาก บร. 

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ สถาน
ที่ตั้งได ้

 

 

ตัวช้ีวัดที่ (34) 5 ความส าเร็จของการจัดท าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) 

หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค ำอธิบำย 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับการจดทะเบียนจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) ให้เป็น องค์กรก าหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง ตามทะเบียนเลขที่ SDO ส-012 ลงวันที่ 21 

สิงหาคม 2562 ในสาขามาตรฐาน 13 สาขา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

ซีเมนต์และวัสดุงานก่อ เซรามิกและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เคมี พลาสติก กระดาษและ

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งทอ โภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 ความส าเร็จของการจัดท าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) หมายถึง ร่างมาตรฐานฯ 

ต้องเป็นร่างมาตรฐานฉบับ Final Draft National Standard (2) (FDNS (2)) เพ่ือเตรียมน าเสนอต่อ

คณะกรรมการมาตรฐานชาติ (มอก.) 

 ปี 2564 วศ. มีแผนจะจัดท าร่างมาตรฐานฯ จ านวน 9 ฉบับ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 
ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น 
(50.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง 
(100.00 คะแนน) 

เป้ำหมำย 6 ฉบับ 7 ฉบับ 8 ฉบับ 

ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำร่ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมระดับชำติ (มอก.) 

ผลกำรด ำเนินงำน (ฉบับ) 

.............8......................................... ฉบับ 

หมำยเหตุ 

เป็นร่างมาตรฐานฉบับ FDNS (1) จ านวน 2 ฉบับ และร่างมาตรฐานฉบับ CDV จ านวน 6 ฉบับ 
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ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน อุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 

1. ร่างมาตรฐานฉบับ FDNS (1) ที่จัดท าแล้วเสร็จ และส่งให้ สมอ. แล้ว จ านวน 2 
มาตรฐาน ได้แก ่

1) ถ่านกัมมันต ์

2) กระจกส ำหรับอำคำร: กระจกที่มีสมบัติท ำควำมสะอำดตัวเองชนดิแผ่นเรียบ 
2. ร่างมาตรฐานฉบับ CDV ที่อยู่ระหว่างการเวียนร่างฯ และรอสรุปผลจากข้อคดิเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 6 มาตรฐาน ได้แก ่

1) วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เลม่ 25 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของมอร์ตาร์
ปูนซีเมนต์  ไฮดรอลิกสัมผัสกับสารละลายโซเดยีมซลัเฟต 

2) วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เลม่ 26 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของซีเมนต์เพสต์
มอร์ตาร์และคอนกรีตในสภาพแขง็ 

3) เฮมป์ครีต 

4) สารสกัดใบกระท่อมชนิดผง 

5) มอก. 283-25xx กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์ 

6) มอก. 2505-25xx ถุงมือยางท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

ร่างมาตรฐานบางฉบับ
เมื่อด าเนินการไปแล้ว
พบว่าข้อมูลยังไม่
ครบถ้วน หรือมี
ข้อสังเกตเพิ่มเติมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จึง
จ าเป็นต้องท าการศึกษา
เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
ท าให้ล่าช้ากว่าแผนท่ี
วางไว ้

ร่างมาตรฐานฉบับ 
CDV คาดว่าจะ
สามารถจัดท าเป็น
ร่างมาตรฐานฉบับ 
FDNS (1) ส่งให้ 
สมอ. ได้ทัน
ภายใน
ปีงบประมาณ 
2565 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ (35) 6 กำรพัฒนำองค์กำรสู่ดิจิทัล : การยกระดับระบบงานบริการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 

หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค ำอธิบำย 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ

ผ่าน ระบบดิจิทัล คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่าน

ระบบดิจิทัล โดย ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนในการ

เข้าถึงและตรวจสอบเอกสารส าคัญทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานเดียวกัน และ 

สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งานบริการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการเป็นงานที่ วศ. ด าเนินการในฐานะเป็นหน่วยงานพัฒนา

คุณภาพห้องปฏิบัติการโดยการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
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ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและท าให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณภาพ ซึ่งการทดสอบความข านาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และเป็นบันไดส าคัญส าหรับการ

เตรียมความพร้อมเข้าไปสู่กระบวนการระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลต่อไป วศ. ให้บริการ

ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ โดยงานดังกล่าวเป็นกระบวนงานที่มีการจัดท าเป็นคู่มือส าหรับ

ประชาชนซึ่งปรากฏอยู่ในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน (www.info.go.th) โดยมีจ านวนธุรกรรม

เฉลี่ยต่อปี โดยประมาณ 3188 รายการ 

 เป้าหมายการยกระดับงานบริการ ปี 2565 คือ ยกระดับจาก Level 2 เป็น Level 3 งานบริการที่ยื่นค า

ขอ ช าระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุมัติ/ใบอนุญาต/เอกสารทางราชการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการ

อนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมำยเหตุ 

1. กรณีผู้รับบริการในปีนั้น น้อยกว่า 100 ราย เป้าหมายขั้นสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. กรณีผู้รับบริการในปีนั้น  100-500 ราย เป้าหมายขั้นสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3. กรณีผู้รับบริการในปีนั้น มากกว่า 500 ราย เป้าหมายขั้นสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 
ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น 
(50.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำน 

(75.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง 
(100.00 คะแนน) 

เป้ำหมำย 
ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Licence/e-Certificate/e-Document) ผ่านทาง 
Mobile หรือ เว็บไซต์ 

- - 

ออกเอกสำรเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Licence/e-Certificate/e-Document) ผ่ำนทำง Mobile หรือ 

เว็บไซต์ 

ส าเร็จ 

 ไม่ส าเร็จ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ระดับ ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น 
(50.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง 
(100.00 คะแนน) 

เป้ำหมำย - 

ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Licence/e-Certificate/e-Document) ตาม

มาตรฐาน ETDA ผ่านMobile หรือ เว็บไซต์ และ
ผู้รับบริการสามารถ Print out เอกสารได้ 

- 

 

ออกเอกสำรเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Licence/e-Certificate/e-Document) ตำมมำตรฐำน ETDA 

ผ่ำนMobile หรือ เว็บไซต์ และผู้รับบริกำรสำมำรถ Print out เอกสำรได้ 

ส าเร็จ 

 ไม่ส าเร็จ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น 

(50.00 คะแนน) 
ค่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำน 

(75.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง 
(100.00 คะแนน) 

เป้ำหมำย - - 

ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Licence/e-Certificate/e-Document) ตาม

มาตรฐาน ETDA ผ่านMobile หรือ เว็บไซต์ และ
ผู้รับบริการสามารถ Print out เอกสารได้ และ
สามารถเริ่มให้บริการได้ และมีจ านวนผู้ใช้งาน

ผ่านระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 21.54 ของจ านวน
ผู้ใช้บริการทั้งหมด 

 

ออกเอกสำรเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Licence/e-Certificate/e-Document) ตำมมำตรฐำน ETDA 
ผ่ำนMobile หรือ เว็บไซต์ และผู้รับบริกำรสำมำรถ Print out เอกสำรได้ และสำมำรถเริ่มให้บริกำรได้ และมี
จ ำนวนผู้ใช้งำนผ่ำนระบบไม่น้อยกว่ำร้อยละ XX ของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรทั้งหมด 

ส าเร็จ 

 ไม่ส าเร็จ 

หมำยเหตุ 

…………… มีผู้ใช้งานระบบ 203ราย……… 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
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พัฒนาระบบ PT Services ส าหรับให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ ยืนยัน/ขอแก้ไข 
Interim Report ดาวน์โหลดเอกสาร 
Summary Report และ Final 
Report ผ่านเว็บไซต์ที่ URLs: 
https://www.dss.go.th/ptservices/  
และเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน
เป็นต้นมา ทั้งนี้ ระบบสามารถออก
เอกสารรายงานในรูปแบบ PDF/A3 
ตามมาตรฐาน ETDA 

  

 

ตัวช้ีวัดที่ (36) 7 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค ำอธิบำย 

 PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

แนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการ

ภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน 

 พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบ

ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดีขึ้นจากผลคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยใน

ภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 

3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ

ความรู้  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การ

ด าเนินการ 

 เกณฑ์กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ระดับ 
ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น 
(50.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75.00 คะแนน) 

ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง 
(100.00 คะแนน) 

เป้ำหมำย 275.00 - 350.00 

 

 ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

 440.15 คะแนน 
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คณะผู้จัดท ำ 

    1.  นายเดช บัวคลี ่ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

    2.  นางสาวพัชรี แก้วนพรัตน์ 

3. นางสาวนวลอนงค์ เกษมสวัสดิ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

4.  นางสาวพิมพ์นิต วันเพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5.  นางสาววริษฐา นานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6.  นางสาวรุจิรา กิจเกียรติ์ นักจัดการงานทั่วไป 

7.  นายกฤษณพล มีชัย นักจัดการงานทั่วไป 

 




