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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส่วนราชการในก�ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว. พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น 
กระทรวงใหม่ท่ีเกิดขึ้นมาจากการรวมกันของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักงาน 
กองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร มหีน้าทีแ่ละอ�านาจเกีย่วกับการให้บรกิาร 
ทางวิทยาศาสตร์ โดยก�ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถาน 
ปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งม่ันที่จะสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็ง 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศในระดับแนวหน้าของโลก ซ่ึงมีทิศทางการ
ด�าเนินงานที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในอุตสาหกรรมที่เป็นโอกาส
และความได้เปรียบของประเทศไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อขับเคล่ือนภารกิจที่ส�าคัญ  
เน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย

ค�ำน�ำ

กำรตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
เป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการของตลาด

กำรรบัรองระบบงำนห้องปฏบิตักิำร (Accreditation) โดยขยายจากการเป็นหน่วยรบัรองระบบงาน 
ห้องปฏิบัติการท่ีมีความเข้มแข็ง และเป็นองค์กรแรกของประเทศไทยที่สร้างการยอมรับในระดับโลก
และมคีวามตกลงยอมรบัร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองห้องปฏิบตักิาร (ILAC MRA) 
ด้านการรบัรองความสามารถผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17043 อนัเป็นส่วนหนึง่ของความส�าเร็จทีน่�าไปสูค่วามพร้อมต่อการเป็นแกนหลกัในการขยายขอบข่าย
ให้ครอบคลมุความต้องการทีร่องรบัการพฒันาภาคการผลติและบรกิารทุกด้าน โดยเฉพาะทีเ่ป็นโอกาส
ของประเทศไทย

พัฒนำก�ำลังคนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคุณภำพ เน้นการพัฒนาระบบงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
การทดสอบความช�านาญ การทดสอบและสอบเทียบทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสร้างความตระหนัก 
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

จัดท�ำคลังข้อมูลขนำดใหญ่ที่เชื่อมโยงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคุณภำพของประเทศ ทั้งด้าน 
การรบัรองระบบงาน มาตรฐานของประเทศและระดับสากล การตรวจสอบและรบัรอง เพือ่ใช้ประโยชน์
ในการเสนอแนะนโยบาย จัดท�ายุทธศาสตร์ และบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศ
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เป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรด้วยคุณภำพและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกล

ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองสินค้ำและบริกำรด้วยระบบ 
MSTQ วิจัยและพัฒนำ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้ประกอบกำร
ในภำคกำรผลิตและบริกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และ
วิสำหกิจชุมชน

1. ให้บริกำรทดสอบ สอบเทียบด้วยคุณภำพและมำตรฐำน
2. พัฒนำและรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร
3. วิจัยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี พัฒนำก�ำลังคน 
 และบริกำรสำรสนเทศ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ภำรกิจ
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ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�าปี 2562
(1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562)

นางอุมาพร สุขม่วง
Mrs.Umaporn Sukmoung
อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
Director General

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
Ms.Urawan Oengaew
รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
Deputy Director General

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
Dr.junpen Meka-apiruk
รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
Deputy Director General

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล 
Dr.Tepiwan Jitwatcharakomol
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนวิเครำะห์ทดสอบ 
(นักวิทยำศำสตร์) ทรงคุณวุฒิ
Scientist Advisory Level
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นางสาวนีระนาถ แจ้งทอง
Ms.Neeranart Chaengthong
ผู้อ�ำนวยกำรกองเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์อุปโภค
Director, Division of 
Chemicals and 
Consumer Products

ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำร
และรับรองห้องปฏิบัติกำร
Director, Bureau of
Laboratory Accreditation

ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�าปี 2562
(1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562)

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms.Nongnuch Mayteeyonpiriya
ผู้อ�ำนวยกำรกองผลิตภัณฑ์อำหำร
และวัสดุสัมผัสอำหำร 
Director, Division of Food Products 
and Food Contact Materials
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
Acting Director, Bureau Community 
Technology

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukumtana
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุด
และศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
Director, Bureau of Science 
and Technology Information
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นางสาวปัทมา นพรัตน์
Ms.Pattama Nopparat
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักพัฒนำศักยภำพ
นักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร
Acting Director, Bureau 
of Laboratory Personnel 
Development

นายเดช บัวคลี่ 
Mr.Det BuaKlee
รักษำกำรเลขำนุกำรกรม 
Acting, Secretary

ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�าปี 2562
(1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562)

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa
ผู้อ�ำนวยกำรกองวัสดุวิศวกรรม
Acting Director, Division of 
Engineering Materials

นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
Mrs.Wannee Aupaiboon
ผู้อ�ำนวยกำรกองควำมสำมำรถ
และรับรองผลิตภัณฑ์
Director, Division of 
Laboratory Competency 
and Product Certification
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อธิบดี

ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

กลุมตรวจสอบภายใน (ตน.)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

กลุมอำนวยการวิจัย (อจ.)

สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

สำนักบริหารและรับรอง
หองปฏิบัติการ (บร.)

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ (พศ.)

สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.)

กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค (คอ.)

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

กองผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

รองอธิบดี รองอธิบดี

กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ (สผ.)

โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมำยเหตุ: โครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. 2562
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อธิบดี

ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

กลุมตรวจสอบภายใน (ตน.)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

กลุมอำนวยการวิจัย (อจ.)

สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

สำนักบริหารและรับรอง
หองปฏิบัติการ (บร.)

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ (พศ.)

สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.)

กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค (คอ.)

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

กองผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

รองอธิบดี รองอธิบดี

กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ (สผ.)

 ล�ำดับ  ส�ำนัก/กอง ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน รวม
    ประจ�ำ รำชกำร 

 1 ส่วนกลาง  6 0 1 7

 2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  2 0 1 3

 3 ส�านักงานเลขานุการกรม (สล.)  53 27 31 111

 4 ส�านักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)  40 6 28 74

 5 ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) 18 0 5 23

 6 ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) 18 5 6 29

 7 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) 31 1 7 39

 8 กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) 41 2 25 68

 9 กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)  77 8 21 106

 10 กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) 28 2 27 57

 11 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.) 7 0 3 10

   รวมทั้งหมด 321 51 155 527

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปอัตราก�าลัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

1.พัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร
ตำมมำตรฐำนสำกล

2.เสริมสร้ำงห้องปฏิบัติกำร 
ของประเทศ ตำมมำตรฐำนสำกล

3.ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และสร้ำง
รำยได้ให้กับ SME และชุมชน

เป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรด้วยคุณภำพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกล

ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองสินค้ำและบริกำรด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำง มูลค่ำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้ประกอบกำรในภำค
กำรผลิตและบริกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และวิสำหกิจชุมชน

เป้ำหมำยที ่1. สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบและรบัรองในกำรผลติสนิค้ำและบรกิำร เพือ่ให้มคีณุภำพ
และควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เป้ำหมำยที ่2. วจิยัและพฒันำให้เกดินวตักรรมและควำมรูใ้หม่  
เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจชุมชน

(วท.5) มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกจิท่ีเกดิจำกกำรน�ำผลงำนวจิยัและพฒันำ 
ไปใช้ประโยชน์ 90 ล้ำนบำท
(วท.6) ร้อยละผลงำนวจิยัและเทคโนโลยพีร้อมใช้ทีถ่กูน�ำไปใช้ในกำรสร้ำง
มลูค่ำเชงิพำณชิย์ให้กบัภำคกำรผลติและบรกิำร และภำคธรุกจิ ร้อยละ 10
(วท.7) จ�ำนวนผลงำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมที่สำมำรถน�ำไปยื่นขอจด
ทรพัย์สนิทำงปัญญำ/บญัชนีวตักรรมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบติั
ผลงำนนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่ง 
ข้อมูลให้ส�ำนักงบประมำณแล้ว 1 เรื่อง (วท.8) จ�ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์
และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 42 เรื่อง
(วท.9) จ�ำนวนนักวิจัยที่มีกำรแลกเปลี่ยนกับต่ำงประเทศ 1 รำย
(วท.10) จ�ำนวนบุคลำกรทีท่�ำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 324 คน
(วท.11) จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3,500 คน

3.1 ผลักดันให้มีกำรวิจัยพัฒนำที่สอดรับกับแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด 
และควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
3.2 ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้เกิดกำรพัฒนำสินค้ำ OTOP และ
กำรใช้ประโยชน์ในภูมิภำค

(วท.1) ร้อยละของกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
(วท.2) จ�ำนวนห้องปฏิบัติกำรรัฐและเอกชนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มขึ้น 5 ห้อง
(วท.3) จ�ำนวนรำยกำรวดัของห้องปฏบัิติกำรท่ีได้รบักำรพฒันำและรบัรองระบบงำนตำมมำตรฐำนสำกล 3,000 รำยกำร 
(วท.4) จ�ำนวนเรื่องที่เกิดจำกกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงประเทศ 5 เรื่อง

1.1 เพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบและสอบเทียบ
1.2 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรควบคุมคุณภำพ รับรอง สินค้ำ และ 
 คุ้มครองผู้บริโภค
1.3 เร่งรัดกำรจัดท�ำระบบ MSTQ เพื่อรองรับกำรบริกำรในภำคอุตสำหกรรม

1.1 เพ่ิมศักยภำพกำรให้
บริกำรด้ำนกำรทดสอบ
และสอบเทียบ
1.2 สร้ำงควำมร่วมมือ 
กบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
ในกำรควบคุมคุณภำพ 
รับรอง สินค้ำ และ
คุ้มครองผู้บริโภค
1.3 เร่งรัดกำรจัดท�ำ
ระบบ MSTQ เพื่อ
รองรับกำรบริกำรใน
ภำคอุตสำหกรรม

ผลผลติ : ห้องปฏิบตักิำร
ที่ได้รับกำรพัฒนำและ
รับรองควำมสำมำรถ

• จ��ำนวนผูู้ประกอบกำรทีี่่ 
ได้รัับกำรรัับรองตำม
มำตรฐำนสำกล 
(125 รำย)
• จ��ำนวนผูู้ประกอบกำรน��ำ
วััสดุุอ้ำงอิิงไปใช้ประโยชน์
ในกำรควบคุุมคุุณภำพ
(250 รำย) 
• ควำมพึึงพอใจของ
ผูู้รัับบริิกำร (ร้อยละ 80)

ผลผลิต : 
สินค้ำได้รับกำร
ตรวจสอบ 
สอบเทยีบคณุภำพ

ค.วิจัย และ 
นวัตกรรม
เพือ่ตอบโจทย์ 
กำรสร้ำง
ควำมมั่งคั่ง
ทำงเศรษฐกิจ

• จ��ำนวน 
เทคโนโลยีี/ 
นวััตกรรม
ท่ี่ีน��ำไปใช้
ประโยชน์ใน
อุุตสำหกรรม
/คลััสเตอร์
เป้ำหมำย 
(1 เทคโนโลยี/ี 
นวัตักรรม)

• ร้อยละของ
กำรให้บริิกำร 
โครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงด้ำน
วิิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีี 
เพิ่มขึ้้ึน 
(ร้อยละ 5)
• ควำมพึึงพอใจ
ของผูู้รัับบริิกำร 
(ร้อยละ 80)

ค.พัฒนำ
ศูนย์บริกำร 
ทดสอบสินค้ำ 
แบบครบวงจร

ค.วิจัย และ
พัฒนำ
นวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหำ
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง
ด้ำนสังคม 
ชุมชนและ
ควำมมั่นคง

• จ��ำนวน 
เทคโนโลยีี/ 
นวััตกรรม
ทีี่น��ำไปใช้
ประโยชน์ใน
กำรพััฒนำ
สัังคม/ชุุมชน
(1 เทคโนโลยี/ี 
นวััตกรรม)

• ผูู้ประกอบกำร
ที่ี่ได้รัับกำรพัฒันำ 
(10 รำย)
• ผูู้ประกอบกำร
ท่ีี่ได้รับักำรรับัรอง
คุณุภำพผลติภัณัฑ์ 
(5 รำย)
• ศูนูย์บริกิำร one 
stop service 
ในภููมิิภำคเพิ่มขึึ้้น
(1 ศูนูย์)

ค.พัฒนำ 
มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม
เพื่อยกระดับ
คุณภำพสินค้ำ

ค.วิจัย และ 
นวัตกรรม
เพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้
พื้นฐำนของ 
ประเทศและ
ขีดควำม
สำมำรถทำง
เทคโนโลยี

• จ��ำนวนเทคโนโลยีี/นวััตกรรม
ท่่ีีสำมำรถก��ำหนดแนวทำงน��ำ
ไปต่อยอดเชิิงลึึกหรืือน��ำไปใช้
แก้ปััญหำกำรด��ำเนิินงำนของ
หน่วยงำน 
(1 เทคโนโลยีี/นวััตกรรม)

• พััฒนำ
ร่ำงมำตรฐำน
ผลิิตภััณฑ์
อุุตสำหกรรม
ระดัับชำติ ิ (มอก.) 
ท่ี่ีสอดคล้องกัับ
ควำมต้องกำรของ
ภำคอุุตสำหกรรม
(4 ร่ำง)

ค.พัฒนำ 
โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนสอบ
เทียบ รองรับ 
อุตสำหกรรม 
แปรรูปอำหำร

ค.พัฒนำ 
โครงสร้ำง 
พื้นฐำน
ทำงคุณภำพ

• ร้อยละของ 
จ��ำนวนผูู้รัับ
บริิกำรท่ี่ีเพิ่ม
ขึ้้ึน (ร้อยละ 5)

• ร้อยละของ
กำรให้บริิกำร 
โครงสร้ำง
พื้ื้นฐำนทำง
ด้ำนวิิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีี 
เพิ่มขึ้้ึน 
(ร้อยละ 5)

ค.ยกระดับ
คุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบยำง
ให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน

ค.ถ่ำยทอด 
เทคโนโลยี
ให้แก่ 
ผู้ประกอบกำร 
ชุมชน

• จ��ำนวน
ผูู้เข้ำรัับกำร 
ถ่ำยทอด 
ควำมรูู้และ 
เรีียนรูู้ด้ำน 
วิิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีี 
และนวััตกรรม 
3,500 คน
• ควำมพึึง 
พอใจของ 
ผูู้รัับบริิกำร 
(ร้อยละ 80)

• ห้องปฏิิบััติิกำร 
ทดสอบยำงแท่ง 
ได้รัับกำรรัับรอง 
(5 รำย)
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แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

4.เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรในภำคกำรผลิต

6.บริหำรจัดกำรองค์กร
ตำมหลักธรรมำภิบำล

5.พัฒนำให้เป็นศูนย์สำรสนเทศเฉพำะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศในรูปแบบดิจิทัล

3.ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และสร้ำง
รำยได้ให้กับ SME และชุมชน

เป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรด้วยคุณภำพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกล

ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองสินค้ำและบริกำรด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำง มูลค่ำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้ประกอบกำรในภำค
กำรผลิตและบริกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และวิสำหกิจชุมชน

เป้ำหมำยท่ี 3. ส่งเสรมิผูป้ระกอบกำรให้สำมำรถน�ำวทิยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิต
และคุณภำพผลิตภัณฑ์

เป้ำหมำยที่ 4. พัฒนำบุคลำกรและสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตและบริกำร

(วท.12) มูลค่ำผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม 90 ล้ำนบำท 
(วท.13) จ�ำนวนผู้ประกอบกำรวิสำหกจิชมุชนทีไ่ด้รบักำรพฒันำ และยกระดบั 
คุณภำพผลิตภัณฑ์ 200 รำย
(วท.14) จ�ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
200 รำย
(วท.15) จ�ำนวนชมุชน/ท้องถิน่ที ่วทน. เข้ำไปช่วยพฒันำ 20 ชมุชน/ท้องถิน่
(วท.16) จ�ำนวนผู้ประกอบกำรที่มำใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 15 รำย
(วท.17) จ�ำนวนผลงำนด้ำนนวตักรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่ขตนวตักรรม 1 เรือ่ง

(วท.11) จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3,000 คน 
(วท.1) ร้อยละของกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
(วท.18) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด�ำเนินงำนของ วท. ร้อยละ 83

4.1 เร่งรัดกำรพัฒนำ
หลักสูตรตำมควำมต้อง
กำรของภำคกำรผลิต
4.2 ส่งเสริมให้มีกำร 
ขยำยขอบข่ำยกำร 
รับรองควำมสำมำรถ 
บุคลำกร

5.1 สร้ำงระบบ E-Library และฐำนข้อมลู 
ด้ำน ว และ ท
5.2 สร้ำงเครือข่ำยสำรสนเทศ 
ด้ำน ว และ ท กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

6.1 จดัให้มรีะบบบรหิำรจดักำรด้ำนคณุภำพ 
ตำมมำตรฐำนสำกล
6.2 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้มีควำมรู้ 
และคุณธรรม
6.3 พัฒนำระบบ IT เพื่อให้บริกำรด้ำน 
วทน.

ผลผลิต : ก�ำลังคนทำง 
ว และ ท

ผลผลิต : กำร
บริกำรสำรสนเทศ 
ว และ ท โครงกำรบูรณำกำร 

ระบบข้อมูล
ห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบและ
สอบเทียบ

ค. บูรณำกำร 
เครือข่ำย 
แหล่งบริกำร 
สำรสนเทศ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ของประเทศ

ผลผลติ : กำรบริหำร
จัดกำรองค์กรให้มี 
ประสิทธิภำพตำม
หลักธรรมำภิบำล

• จ��ำนวนผูู้เข้ำรัับกำร
ถ่ำยทอดควำมรูู้และ
เรีียนรูู้ด้ำนวิิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีี และนวััตกรรม 
3,000 คน 
• ร้อยละของผูู้เข้ำรัับ
กำรอบรมท่ี่ีสำมำรถน��ำ 
ควำมรูู้ไปใช้ประโยชน์ 
ในภำคกำรผลิิตและ
บริิกำร (ร้อยละ 90) 
• ควำมส��ำเร็็จในกำรขยำย
ขอบข่ำยกำรรัับรองควำม
สำมำรถบุุคลำกร 
(ระดัับ 5)
• ควำมพึึงพอใจของผูู้รัับ
บริิกำร (ร้อยละ 80)

• จ��ำนวนผูู้ใช้
บริิกำรท่ี่ีสำมำรถน��ำ 
สำรสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในภำคกำร
ผลิิตและบริิกำร 
(6,300 รำย) 
• ควำมพึึงพอใจของ
ผูู้รัับบริิกำร 
(ร้อยละ 80)

• จ��ำนวนชุุดข้อมููล 
กำรขึ้นทะเบีียน 
ห้องปฏิิบััติิกำรของ 
บริิษััท/หน่วยงำนรััฐ
ของประเทศท่่ีีได้รัับ
กำรรัับรองระบบงำน 
ISO/IEC 17025 
(1 ชุุดข้อมููล)

• จ��ำนวนสำรสนเทศ 
ด้ำนวิิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีี
ในรููปแบบดิิจิิทััล
(1,800 เร่ืื่อง)

• ระบบ/เทคโนโลยีี
ท่่ีีน��ำมำเพิิ่่ม
ประสิิทธิิภำพในกำร
บริิหำรจััดกำรด้ำน 
วทน. (1 เร่ื่ือง) 
• ควำมพึึงพอใจของ
ผูู้รัับบริิกำร 
(ร้อยละ 80)

ค.ส่งเสริม 
เทคโนโลยีและ
เพิ่มศักยภำพ 
ผู้ประกอบกำร 
วิสำหกิจชุมชน

• จ��ำนวนผูู้เข้ำรัับ 
กำรถ่ำยทอด 
ควำมรูู้และเรีียน
รูู้ ด้ำน วทน. 
(3,500 คน)
• จ��ำนวนผลิติภัณัฑ์ 
OTOP ที่่ีขอรัับ
กำรรัับรองตำม
มำตรฐำน 
(200 ผลิิตภััณฑ์)

ค.พัฒนำ 
ศักยภำพกำร 
ทดสอบคุณภำพ
อำหำรในเมือง 
นวัตกรรมอำหำร

• จ��ำนวน
ผูู้ประกอบกำร
ที่่ีมำใช้ประโยชน์
ในเขตนวััตกรรม 
(15 รำย)

ค.เพิ่มคุณภำพ 
ผลิตภัณฑ์ 
วิสำหกิจขนำด 
กลำงและขนำด 
ย่อม (SMEs)

• จ��ำนวน 
ผููป้ระกอบกำรใหม่ 
และผููป้ระกอบกำร 
วิิสำหกิิจขนำด 
กลำงและขนำด 
ย่อมท่ี่ีได้รัับ
กำร พััฒนำและ
ยกระดัับควำม
สำมำรถในกำร
แข่งขััน 
(200 รำย)

ค.สร้ำงมำตรฐำน 
กำรทดสอบ
เพื่อส่งเสริม 
อุตสำหกรรม
ยำนยนต์สมัยใหม่ 
กำรบินและ
หุ่นยนต์

• จ��ำนวนผลงำน
ด้ำนนวััตกรรมท่ี่ี 
เกิิดขึ้นในพื้นที่ี่
เขตนวััตกรรม 
(1 เร่่ืือง)
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งบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดสรร

ยุทธศำสตร์จัดสรร / แผนงำน / ผลผลิต
2562

แผน ผล เงินกันเหลื่อมปี

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

(2) แผนงานพื้นฐาน

(3) แผนงานยุทธศาสตร์

(4) แผนงานบูรณาการ

 (4.1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

 (4.2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจ 

  ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

 (4.3) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 (4.4) แผนงานบรูณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก

 (4.5) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

   รวมเงินงบประมำณทั้งสิ้น

   ร้อยละ

193.0812

81.7851

186.1525

79.5339

10.0150

14.3000

6.1400

44.2282

4.8507

540.5527

100.00

189.4881

79.8278

184.1277

72.4283

9.9736

14.0106

6.0584

41.0470

1.3388

525.8720

97.28

-

0.8404

0.9545

6.1802

-

-

-

2.6690

3.5112

7.9750

1.48
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือน
ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ท่ี 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการด�าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคล่ือนภารกิจส�าคัญ 
ของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนภารกิจที่ส�าคัญของรัฐบาล และการด�าเนินงานตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ

องค์ประกอบที่ 1 ประสทิธภิาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกจิพืน้ฐานงานประจ�า งานตามหน้าทีป่กติหรอืงานตามหน้าท่ี 
(Function Base) ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Base) หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
(Area base)

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
(Innovation base) ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด�าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(Potential base) 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ตั้งคณะท�างานพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ 
น�้าหนักตัวช้ีวัดของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการประเมินส�าหรับส่วนราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�าเนินงานตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ราชการ และมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

กรอบกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

มีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
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กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท�าข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) ตามตัวชี้วัดที่ 4 เรื่อง การให้บริการ 
รบัช�าระเงนิด้วยระบบ QR Code โดยการน�าเอาวธิกีารช�าระเงนิด้วย QR Code มาใช้ในการเพิม่ช่องทางการช�าระค่าธรรมเนยีม
การขอรบับริการทดสอบ สอบเทยีบ เพือ่ช่วยให้ผูร้บับรกิารสามารถช�าระค่าธรรมเนยีมผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย สนบัสนนุการ
เข้าสู่สงัคมแบบไร้เงนิสด (Cashless Society) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรฐับาล นอกจากนีย้งัเป็นการปรบัปรงุกระบวนการ
ปฏบิตัริาชการของฝ่ายคลงั ส�านกังานเลขานกุารกรม ในการลดขัน้ตอนและความผดิพลาดจากการรบัช�าระค่าธรรมเนยีมบริการ
ทดสอบ สอบเทยีบด้วย ทัง้นีก้รมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนนิการตามแผนปฏริปูองค์การของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามตวัชีว้ดัที ่5 Potential Base ใน 2 ประเดน็ ดงันี ้1) ปรบัปรงุระบบการให้บรกิารรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของประชาชนที่ใช้บริการ
ของส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงกระบวนการท�างานให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ ลดความซ�้าซ้อนและระยะเวลาในการให้บริการ และสามารถติดตามสถานะของการด�าเนินงานได้ 2) พัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการรับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากบริการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ได้จากทุกที่ทุกเวลา 
ลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ และมีความเท่าเทียมกันในการขอใช้บริการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการท�างานในการ 
รับสมัครห้องปฏิบัติการท่ีประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญให้มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามสถานะของ
การด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์ได้

   เป้ำหมำย   
 ตัวชี้วัด ขั้นต�่ำ มำตรฐำน ขั้นสูง ผลกำรด�ำเนินงำน
  (50) (75) (100)

องค์ประกอบที่ 1 Function Base
1. ความส�าเร็จในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขัน Scientific  อันดับ 42 อันดับ 40 อันดับ 38 ประเมินในภาพรวมทั้ง อว.
Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ  
IMD (WCY2019)  
1.2 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์และ 43.17 54.50 65.83 98.5 คะแนน
เผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ คะแนน คะแนน คะแนน 
1.3 จ�านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่น�าไปยื่น 1 รายการ - 2 รายการ 2 รายการ
ขอจดทะเบียน  
2. ความส�าเร็จของการตรวจสอบและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
2.1  จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 148 ราย 157 ราย 165 ราย 167 ราย
สากล 
2.2 จ�านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 1,408 1,600 1,700 1,903
ระบบงานตามมาตรฐานสากล  รายการ รายการ รายการ รายการ
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base
1. มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 60 90 120 120.6771 ล้านบาท
ฐานราก  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
2. การชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)   ไม่มีประเด็นส�าคัญที่ต้องชี้แจง
องค์ประกอบที่ 3 Area Base กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่ต้องด�าเนินการตามตัวชี้วัดนี้
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  100 คะแนน  1 ข้อเสนอ
องค์ประกอบที่ 5 Potential Base
1. การด�าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ   100 คะแนน  2 ประเด็น
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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แผนภูมิ 1 จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถำมของผู้รับบริกำร จ�ำแนกตำมงำนบริกำร

โครงการส�ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพการให้บริการของ 
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร เพือ่ส�ารวจความต้องการและความคาดหวงัของผู้รบับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในการรบับรกิารของ 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เพือ่ส�ารวจความเช่ือมัน่ของผู้รบับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในการรบับรกิารของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 
เพื่อน�าผลการส�ารวจไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ การให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการสูงสุด 

โดยกลุ่มเป้าหมายในการส�ารวจ คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานบริการทั้ง 8 งาน ได้แก่ งานบริการทดสอบ
ทางห้องปฏบิติัการ งานบรกิารสอบเทยีบ งานการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร งานการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร 
งานการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ งานบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานสนับสนุน ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และการตอบแบบสอบถามออนไลน์จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียจ�านวนทั้งสิ้น 2,201 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. กลุ่มผู้รับบริการ จ�านวน 1,804 หน่วยตัวอย่าง 2. กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสยี จ�านวน 397 หน่วยตวัอย่าง โดยการส�ารวจแบ่งออกเป็น 1. กลุม่ผูร้บับรกิาร ใน 7 งาน ประกอบด้วย งานบรกิาร 
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ งานบริการสอบเทียบ งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ งานการทดสอบความช�านาญ 
ห้องปฏิบัติการ งานการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์  
และงานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีจ�านวนผู ้ให้ข ้อมูลตอบแบบสอบถาม (ดังแผนภูมิ 1) 

ผลการส�ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตร์
บริกำร ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  (620 คน)

งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร  (348 คน)

งานการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ  (279 คน)

งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (168 คน)

งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  (148 คน)

งานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ  (127 คน)

งานบริการสอบเทียบ  (114 คน)

34.37%

19.29%

15.47%

8.20%

7.04%

6.32%

9.31%

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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งานสนับสนุน  (155 คน)

งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  (67 คน)

งานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ  (104 คน)

งานบริการสอบเทียบ  (22 คน)

งานการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ  (19 คน)

งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  (12 คน)

งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร  (11 คน)

งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (7 คน)

39.04%

16.88%

26.20%

4.79%

3.02%

1.76%

2.77%

5.54%

0.28

68.35 ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน

39.36 ความเปนสวนราชการ

35.75 คุณภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร

35.64 คุณภาพของการใหบริการ

33.92 ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล

32.98 ความหลากหลายและครบถวนของการใหบริการ

22.62 การบริการขอมูลทางวิชาการ

18.35 ราคาคาบริการ

5.32 ทำเลที่ตั้ง

อื่น ๆ เชน เปนหนวยงานเดียวในประเทศไทยที่มีการใหบริการซึ่งมีหัวขอที่ตองการเรียนรู
และลูกคาของผูรับบริการเปนผูกำหนดใหใชบริการของกรมฯ เทานั้น

และ 2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 8 งาน ประกอบด้วย งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ งานบริการสอบเทียบ  
งานการรบัรองระบบงานห้องปฏบิติัการ งานการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิาร งานการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดเทคโนโลยี 
งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานสนับสนุน 
ซึ่งมีจ�านวนผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม (ดังแผนภูมิ 2)

จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. กลุ่มผู้รับบริกำร
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำรในภำพรวม
 จากการส�ารวจผู้รับบริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เลือกใช้

บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพราะความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของหน่วยงาน (ร้อยละ 68.35) รองลงมา คือ ความเป็น
ส่วนราชการ (ร้อยละ 39.36) และคุณภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร (ร้อยละ 35.75) ตามล�าดับ (ดังภาพ 1) 

ภำพ 1 แสดงร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

แผนภูมิ 2 จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถำมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�ำแนกตำมงำนบริกำร
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1.2 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
 จากการส�ารวจความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารจากผู้รบับรกิารของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร  

พบว่า ในภาพรวมผูรั้บบรกิารมคีวามคาดหวงัในคณุภาพการให้บรกิารอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็น 4.42 คะแนน (ร้อยละ 88.40)  
และในภาพรวมผู้รบับรกิารมคีวามพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมากที่สุด คิดเป็น 4.40 คะแนน (รอ้ยละ 88.00) 
เมือ่พิจารณาความคาดหวงัและความพงึพอใจในคณุภาพการให้บรกิารของผูร้บับรกิาร กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร พบว่า ผูร้บับรกิาร 
มีความคาดหวังมากกว่าความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านบุคลากรที่ให้บริการท่ีมีคะแนนความ
คาดหวังกับความพึงพอใจในสัดส่วนท่ีเท่ากัน หากจ�าแนกเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  
ผูร้บับรกิารมคีวามคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็น 4.30 คะแนน และมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด คิดเป็น 4.26 คะแนน 
ด้านบุคลากรทีใ่ห้บรกิาร ผูร้บับรกิารมคีวามคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็น 4.52 คะแนน และมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ คดิเป็น 4.52 คะแนน ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก ผู้รบับรกิารมคีวามคาดหวงัอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด คิดเป็น 4.28 คะแนน 
และมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็น 4.25 คะแนน ด้านการให้บรกิาร ผู้รบับรกิารมคีวามคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
คิดเป็น 4.55 คะแนน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.52 คะแนน (ดังแผนภูมิ 3)

แผนภูมิ 3 คะแนนควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ ในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวมของผู้รับบริกำร จ�ำแนกรำยด้ำน

เมือ่พจิารณาความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร จ�าแนกตามหน่วยงานทีใ่ห้บรกิาร พบว่า ผู้รบับรกิาร 
มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการเกือบทุกหน่วยงานที่ให้บริการ โดยผู้รับบริการมีความคาดหวัง
และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีมากที่สุด โดยคะแนนความคาดหวัง  
คิดเป็น 4.72 คะแนน และคะแนนความพึงพอใจ คิดเป็น 4.74 คะแนน รองลงมา คือ งานทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ 
โดยคะแนนความคาดหวงั คดิเป็น 4.55 คะแนน และคะแนนความพงึพอใจ คดิเป็น 4.58 คะแนน และงานการรบัรองระบบงาน
ห้องปฏบิตักิาร โดยคะแนนความคาดหวงั คดิเป็น 4.48 คะแนน และคะแนนความพงึพอใจ คดิเป็น 4.50 คะแนน (ดังแผนภมู ิ4)



18

1.3 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
 จากการส�ารวจประเดน็ความไม่พงึพอใจในคณุภาพการให้บรกิารของผูร้บับรกิารในภาพรวม เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า
 ด้ำนกระบวนกำรและขัน้ตอนกำรให้บรกิำร กลุม่ผูร้บับรกิารมปีระเดน็ทีไ่ม่พงึพอใจมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบั 1  

คอื ประเดน็ระยะเวลาวเิคราะห์ผลหรอืทดสอบนานเกนิไป อนัดบั 2 คอื ประเดน็ขัน้ตอนการให้บริการมหีลายข้ันตอน ควรปรบัลด 
ขัน้ตอนทีซ่�า้ซ้อนลง และอนัดบั 3 คอื ประเดน็ควรเพิม่การประชาสมัพนัธ์การทดสอบให้มากขึน้ ประเดน็ผลการทดสอบคลาดเคลือ่น 
ไม่ตรงกบัหน่วยงานของเอกชนอืน่ท่ีส่งทดสอบ ประเด็นมคีวามล่าช้าด้านเอกสาร และประเดน็เมือ่ผลการทดสอบแล้วเสรจ็ควรเพ่ิม 
ช่องทางการแจ้งผลการทดสอบทางข้อความ (SMS) หรืออีเมล (E-mail) 

 ด้ำนบคุลำกรทีใ่ห้บรกิำร กลุม่ผูร้บับรกิารมปีระเดน็ทีไ่ม่พงึพอใจมากทีส่ดุ 3 อนัดับแรก ได้แก่ อนัดบั 1 คอื ประเดน็เจ้าหน้าที ่
มน้ีอย ไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร รองลงมาอนัดบั 2 คอื การตดิต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่างโทรศพัท์ ใช้เวลาค่อนข้างนาน
กว่าจะตอบกลบั เนือ่งจากการโอนสายกนัไปมา และอนัดับ 3 คอื ประเดน็เจ้าหน้าทีบ่างท่านตอบข้อสงสยัหรอืข้อซกัถามไม่ชัดเจน 

 ด้ำนสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก กลุม่ผูร้บับรกิารมปีระเดน็ทีไ่ม่พงึพอใจมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบั 1 คอื ประเดน็
สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเด็นระบบ One Stop Service ใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อน และไม่ครบถ้วน 
และอันดับ 3 คือ ประเด็นหน้าเว็บไซต์ (Website) ดูไม่ทันสมัย เนื้อหาอัดแน่นมากเกินไป ท�าให้ค้นหาข้อมูลได้ยาก 

 ด้ำนกำรให้บรกิำร กลุม่ผูร้บับรกิารมปีระเดน็ทีไ่ม่พงึพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อันดบั 1 คอื ประเดน็ต้องการให้
เพ่ิมหวัข้อการอบรมให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ รองลงมาอนัดบั 2 คอื ประเดน็การตดิต่อทางโทรศพัท์ตดิต่อยาก กว่าจะเข้าถงึ 
เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องโดยตรง และอันดับ 3 คือ ประเด็นควรแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนทราบโดยเร็ว
และทั่วถึง และประเด็นการเพิ่มหัวข้อการทดสอบให้ครอบคลุมมากขึ้น

แผนภูมิ 4 คะแนนควำมคำดหวังและคะแนนควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำร จ�ำแนกตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
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1.4 ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
 จากการส�ารวจความเช่ือมัน่ของผูร้บับรกิารต่อกรมวทิยาศาสตร์บรกิารในภาพรวม พบว่า ผูร้บับรกิารมคีวามเชือ่มัน่ต่อ 

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ คดิเป็น 4.63 คะแนน (ร้อยละ 92.60) เม่ือพจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ผูร้บับรกิาร 
มคีวามเชือ่มัน่ในประเดน็การรกัษาความลบัของผูร้บับรกิารมากทีสุ่ด คดิเป็น 4.67 คะแนน (ร้อยละ 93.40) รองลงมา คอื ประเดน็ 
ได้การรบัรองตามมาตรฐานสากล คดิเป็น 4.66 คะแนน (ร้อยละ 93.20) ประเดน็ความเป็นส่วนราชการ และประเดน็ด�าเนนิการ 
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ในคะแนนที่เท่ากัน คิดเป็น 4.65 คะแนน (ร้อยละ 93.00) ตามล�าดับ 

เมือ่พิจารณาจ�าแนกตามหน่วยงานท่ีให้บรกิาร พบว่า ผู้รบับรกิารมคีวามเชือ่มัน่ในคุณภาพการให้บรกิารของทกุหน่วยงานที่
ให้บริการอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยเรยีงคะแนนของแต่ละหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ผู้รบับรกิารมคีวามเช่ือมัน่ 
ในคณุภาพการให้บรกิารของงานการวจิยัและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยมีากทีสุ่ด คิดเป็น 4.93 คะแนน (ร้อยละ 98.60) รองลงมา  
คอื งานทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร คดิเป็น 4.78 คะแนน (ร้อยละ 95.60) และงานการรบัรองระบบงานห้องปฏิบตักิาร  
คิดเป็น 4.72 คะแนน (ร้อยละ 94.40) ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิ 5) 

* เกณฑ์กำรแปลผล
 คะแนน 1.00 – 1.80 เชื่อมั่นน้อยที่สุด คะแนน 1.81 – 2.60 เชื่อมั่นน้อย  คะแนน 2.61 – 3.40 เชื่อมั่นปานกลาง
 คะแนน 3.41 – 4.20 เชื่อมั่นมาก           คะแนน 4.21 – 5.00 เชื่อมั่นมากที่สุด

แผนภูมิ 5 คะแนนควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำร จ�ำแนกตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร

คะแนนความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการ
จำแนกตามหนวยงานที่ใหบริการ
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2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
 จากการส�ารวจความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร  

พบว่า ในภาพรวมผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามคาดหวงัในคุณภาพการให้บรกิารอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็น 4.34 คะแนน (ร้อยละ 
86.80) และในภาพรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.24 คะแนน  
(ร้อยละ 84.80) เมือ่พจิารณาความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร จ�าแนกเป็นรายประเดน็ พบว่า ผูมี้ส่วนได้ 
ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความคาดหวังมากกว่าความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการทุกประเด็น (ดังแผนภูมิ 6) 

แผนภูมิ 6 คะแนนควำมคำดหวังและคะแนนควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�ำแนกรำยประเด็น

เมือ่พจิารณาความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร จ�าแนกตามหน่วยงานทีใ่ห้บรกิาร พบว่า ผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความคาดหวังมากกว่าความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการเกือบทุกหน่วยงาน  
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี           
มากที่สุด โดยคะแนนความคาดหวัง คิดเป็น 4.94 คะแนน และคะแนนความพึงพอใจ คิดเป็น 4.93 คะแนน รองลงมา คือ             
งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ โดยคะแนนความคาดหวัง คิดเป็น 4.65 คะแนน และคะแนน 
ความพงึพอใจ คดิเป็น 4.57 คะแนน และงานการรบัรองระบบงานห้องปฏิบตักิาร โดยคะแนนความคาดหวงั คดิเป็น 4.47 คะแนน  
และคะแนนความพึงพอใจ คิดเป็น 4.37 คะแนน (ดังแผนภูมิ 7)
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2.2 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
 จากการส�ารวจประเดน็ความไม่พงึพอใจในคณุภาพการให้บรกิารของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในภาพรวม เมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน พบว่า 
 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ อันดับ 1 คือ ประเด็นระยะเวลาวิเคราะห์ผลหรือทดสอบนานเกินไป รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเด็นขั้นตอนการให้บริการ
มคีวามซบัซ้อนต้องผ่านหลายขัน้ตอน ท�าให้เสยีเวลามาก และอนัดับ 3 คือ ประเดน็การอธบิายหรอืให้ข้อมลูเกีย่วกบัขัน้ตอนการ
ให้บริการยังไม่ชัดเจน ประเด็นควรขยายระยะเวลาการช�าระเงิน ประเด็นขั้นตอนการออกใบเสนอราคาล่าช้ามาก และประเด็น
การจัดล�าดับบัตรคิวควรมีความชัดเจน ไม่ควรให้เกิดการแซงคิว 

 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ 
ประเดน็เจ้าหน้าท่ีมน้ีอย ไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร รองลงมาอนัดบั 2 คอื ประเดน็เจ้าหน้าทีไ่ม่มคีวามชดัเจนในการให้บริการ 
และอันดับ 3 คือ ประเด็นการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะตอบกลับ เนื่องจากการ
โอนสายกันไปมา

 ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1  
คอื ประเดน็สถานทีจ่อดรถไม่เพยีงพอ รองลงมาอนัดบั 2 คอื ประเดน็สถานทีใ่ห้บรกิารไม่ค่อยมสีิง่อ�านวยความสะดวก เช่น เก้าอี้
ส�าหรับนั่งรอ และควรเพิ่มช่องทางการติดต่อกับกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มากกว่าปัจจุบัน และอันดับ 3 คือ ประเด็นสถานที่
ให้บริการคับแคบ และควรน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินและข้อมูลข่าวสารทั่วไปของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มากขึ้น

 ด้ำนกำรให้บริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ประเด็น
ต้องการให้มเีจ้าหน้าทีท่ีร่บัผิดชอบในการตดิต่อประสานงานและแจ้งความคบืหน้าเป็นระยะ รองลงมาอนัดบั 2 คอื ประเด็นการ
รอรับบริการใช้เวลานานมาก ต้องการให้ท�างานให้รวดเรว็กว่านี ้และการตดิต่อสอบถามเป็นไปด้วยความล�าบาก ควรมช่ีองทางใน

แผนภูมิ 7 คะแนนควำมคำดหวังและคะแนนควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�ำแนกตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
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การติดต่อประสานงานมากกว่านี้ และอันดับ 3 คือ ประเด็นควรจัดระบบการเข้าชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ให้สามารถเข้าชมได้
ทุกห้อง และควรเพิ่มความครบถ้วนของการให้บริการมากกว่านี้ 

2.3 ควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
 จากการส�ารวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการในภาพรวม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความเชื่อมั่นต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.47 คะแนน (ร้อยละ 89.40) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายประเดน็ พบว่า ผูร้บับริการมคีวามเชือ่มัน่ในประเดน็ได้การรบัรองตามมาตรฐานสากล คดิเป็น 4.54 คะแนน (ร้อยละ 90.80) 
รองลงมา คือ ประเด็นด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ คิดเป็น 4.51 คะแนน (ร้อยละ 90.20) 
และประเด็นการรักษาความลับของผู้รับบริการ คิดเป็น 4.50 คะแนน (ร้อยละ 90.00) ตามล�าดับ

 เมื่อพิจารณาจ�าแนกตามหน่วยงานที่ให้บริการ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของ
ทกุหน่วยงานทีใ่ห้บริการอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยเรยีงคะแนนของแต่ละหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของงานการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีมากที่สุด คิดเป็น 4.97 คะแนน 
(ร้อยละ 99.40) รองลงมา คือ งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น 4.73 คะแนน (ร้อยละ 94.60) 
และงานบริการสอบเทียบ คิดเป็น 4.59 คะแนน (ร้อยละ 91.80) ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิ 8)

* เกณฑ์กำรแปลผล
 คะแนน 1.00 – 1.80 เชื่อมั่นน้อยที่สุด คะแนน 1.81 – 2.60 เชื่อมั่นน้อย คะแนน 2.61 – 3.40 เชื่อมั่นปานกลาง
 คะแนน 3.41 – 4.20 เชื่อมั่นมาก คะแนน 4.21 – 5.00 เชื่อมั่นมากที่สุด

แผนภูมิ 8 คะแนนควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�ำแนกตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร

คะแนนความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย

จำแนกตามหนวยงานที่ใหบริการ
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เมื่อน�าผลส�ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาพิจารณาเปรียบเทียบในภาพรวม  
5 ปี ของที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล�าดับ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลส�ารวจนี้
ไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมมีการด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ในภำพรวม 5 ปี

กรำฟแสดงเปรียบเทียบผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในรอบ 5 ปี จ�ำแนกตำมงำนบริกำร

    ร้อยละของคะแนน
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. งานบริการสอบเทียบ   82.20 83.00 83.80 82.60 79.40

2. งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 82.60 83.00 87.80 83.00 90.00

3. งานการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ 84.20 84.60 84.80 87.40 91.60

4. งานการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี 83.80 84.40 87.20 92.60 94.80

5. งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ 83.00 83.40 87.00 85.00 90.20

6. งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83.00 82.60 84.40 89.20 88.80

7. งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 80.60 81.00 84.00 80.00 84.00  

 ภำพรวม 82.20 82.60 85.40 83.60 88.40

งำนบริกำร
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดแสดงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 7 มาตรา 9  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ณ “ศูนย์การ 
เรียนรู้และข้อมูลข่าวสารราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม และ ชั้น 5  
ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
1. พัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารฯ โดยจัดท�าห้องไว้ให้บริการ 

ประชาชนเข้าตรวจดขู้อมลูข่าวสารฯ ในชือ่ “ศนูย์การเรยีนรูแ้ละข้อมลูข่าวสารราชการ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร” จดัแสดงข้อมลู 
ข่าวสารตาม พรบ. ข้อมลูฯ และแบบค�าร้องขอใช้บรกิารต่างๆ  พร้อมทัง้จดัส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานท่ีประชุมแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�าหรับการสืบค้นข้อมูล ไว้ให้บริการแก่ประชาชน ในศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ไว้อย่างครบถ้วน 

2. พัฒนำกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 2.1 จัดระบบการบริการข้อมูลข่าวสารฯ ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมเอกสารและข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 เช่น มาตรา 9 (8) ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เอกสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างปี 2562 รวมทั้งเอกสารเผยแพร่
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเข้าแฟ้มข้อมูล แสดงตัวเล่ม มีดัชนีรายการข้อมูลประจ�าแฟ้ม จ�านวน 2,624 รายการ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูสืบค้นได้อย่างสะดวก

 2.2 น�าข้อมูลข่าวสารฯ ให้บริการ ผ่านเว็บไซต์ โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน  
การบริหารงาน กฎระเบียบ ค�าสั่ง ผ่านเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th ประกาศประกวดราคา  
สอบราคา สรุปผลการด�าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จ�านวน 2,624 รายการ และ 
ผลการด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ช่องทำงกำรขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
1) ติดต่อขอรับข้อมูลด้วยตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ          
2) ติดต่อขอรับบริการทางไปรษณีย์
3)  ส่งค�าขอรับบริการทางโทรศัพท์ / โทรสาร (กรณีข้อมูลที่ขอมีจ�านวนไม่มาก) 
4)  ส่งค�าขอรับบริการทางอีเมล  
5)  ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ทีต้่องการได้ด้วยตนเองจากเวบ็ไซต์ http://www.dss.go.th 
ผลกำรให้บริกำร 
การให้บรกิารศนูย์การเรยีนรูแ้ละข้อมลูข่าวสารของราชการ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ปีงบประมาณ 2562 มกีารให้บรกิาร 

แนะน�าตอบค�าถามให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ศูนย์ราชการสะดวก 7,590 ครั้ง ผู้เข้าชมเว็บไซต์ http://www.dss.go.th  
จ�านวน 91,436 ครั้ง และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วศ. 210 เรื่อง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร วศ.
• ศนูย์กำรเรยีนรูแ้ละข้อมลูข่ำวสำรรำชกำร กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร ชัน้ 1 อาคารหอสมดุวทิยาศาสตร์ฯ  
 โทรศัพท์ : 0 2201 7255 โทรสำร : 0 2201 7265 อีเมล : info@dss.go.th
• ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
 โทรศัพท์ : 0 2201 7095-7098 โทรสำร : 0 2201 7470 อีเมล : pr@dss.go.th
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมายที่ 1
สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลผลิตสินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ   
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินงานการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าของภาค

การผลิตอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยการให้บริการตามรายการ ทดสอบ สอบเทียบที่ตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน  รายละเอียดดังตารางสรุป ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒนาคุณภาพสนิคา้และบริการตามมาตรฐานสากล

 ล�าดับที่  รายการที่ให้การบริการ จ�านวน (รายการ)
 1 ทดสอบทางเคมี  23,338
 2 ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 15,761
 3 ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม 122,402
 4 สอบเทียบเครื่องมือวัด  29,132
 5 ทดสอบด้านอื่น ๆ  2,678

                รวมทั้งสิ้น  193,311

ตารางแสดงจ�านวนการให้บริการทดสอบ สอบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ประจ�าปี 2562

1. ทดสอบทางเคมี 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยกองเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์อปุโภค ได้ให้บรกิารทดสอบคณุภาพสนิค้าทางเคมี ได้แก่ ด้านโลหะ

และธาตุปริมาณน้อย เชื้อเพลิงหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สารเคมีและวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม สารเคมีและผลิตภัณฑ์
ทางเคมี สารเคมีอินทรีย์และเครื่องมือพิเศษ ผลิตภัณฑ์เซรามิก จ�านวน 23,338 รายการ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทดสอบ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทองค�า เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก เหล็ก 
เหล็กกล้าไร้สนิม เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงชีวมวล น�้ามันหล่อล่ืน สารกรองแอนทราไซต์ กรด ด่าง สารฆ่าเช้ือ  
สารเคมีอินทรีย์ สารเคมีบ�าบัดน�้า ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ผลิตภัณฑ์ดับกล่ิน ผลิตภัณฑ์ช�าระล้าง ผงซักฟอก สบู่เหลว  
น�้ายาปรับผ้านุ่ม เครื่องส�าอาง น�้าอุปโภคบริโภค ของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก กาว สี ทินเนอร์ น�้ายาป้องกันการ
กัดกร่อน น�้ายาเคลือบเงาพื้น วัสดุสัมผัสอาหาร เป็นต้น

2. ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ อาหาร  

เครื่องดื่ม ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติก จ�านวน15,761 รายการ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ทดสอบ เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์น�้ามันและไขมัน น�้ามันพืช 

น�า้มนัปาล์มดบิ เครือ่งดืม่ น�า้อดัลม น�า้ผลไม้ ไวน์ ชาสมนุไพร หมากฝรัง่ ลูกอม อาหารส�าเรจ็รปูพร้อมบริโภค อาหารกึง่ส�าเรจ็รูป 
น�้าพริก เกลือบริโภค น�้าตาลทราย ข้าวสาร ถั่วลิสงคั่ว กาแฟเม็ดคั่ว น�้าส้มสายชู รังนก น�้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
แปรรูป อาหารสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร ฟิล์มพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋องโลหะบรรจุอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารประเภท
พลาสติกและพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น
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3. ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยกองวสัดวุศิวกรรม ได้ให้บรกิารทดสอบ สอบเทยีบคณุภาพสนิค้าทางฟิสกิส์และวิศวกรรม ได้แก่ 

คณุสมบตัแิละคณุลกัษณะทางฟิสกิส์และวศิวกรรม  ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทัว่ไป วสัดกุ่อสร้างและเครือ่งจกัรกล ผลติภณัฑ์ยาง
และพลาสติก เยื่อและกระดาษ แก้ว และมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน 122,402 รายการ

ตวัอย่างผลติภณัฑ์ต่างๆ ท่ีทดสอบ เช่น ฟิล์มยดืหุม้ห่ออาหาร เครือ่งแบบนกัเรยีน ผ้าทอ ภาชนะและเครือ่งใช้เมลามนี กระดาษ 
และกระดาษแขง็ รองเท้าหนงันริภยั ถงุมอืส�าหรบัการตรวจโรคชนดิใช้ได้ครัง้เดียว โพลิเมอร์ พลาสตกิ น�า้เสยี น�า้ทิง้ อากาศ แสง  
เสยีง กระเบ้ืองปพูืน้ กระเบือ้งบผุนงัมุงหลังคา อิฐซีเมนต์ คอนกรตี เหลก็เส้นกลม เหลก็ข้ออ้อย หมดุสะท้อนแสง ป้ายสะท้อนแสง  
ท่อพวีซีแีขง็ ลวดเหลก็เคลอืบสงักะส ีแผ่นยางรองสะพาน พดัลม หม้อหงุข้าว เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เทปใช้งานไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
วัสดุฉนวนไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ สายเคเบิล แก้ว กระจก และยาง เช่น ยางดิบ ยางแผ่น ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น

4. สอบเทียบเครื่องมือวัด 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม ได้ให้บริการด้านการวัดและสอบเทียบแบบอัตโนมัติ ที่ท�าให้ผลการวัด

ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ เพิ่มคุณภาพส�าหรับการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล จ�านวน 
29,132 รายการ  

5. ทดสอบด้านอื่น ๆ 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยส�านกัเทคโนโลยชีมุชน  ได้ให้บรกิารทดสอบ ด้านอืน่ ๆ  เช่น ด้านเทคโนโลยชีวีภาพ วสัดศุาสตร์  

ด้านเทคโนโลยีอาหาร ด้านเซรามิก และส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ได้ให้บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
จ�านวน 2,678 รายการ

พัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร
1. การเสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ
กรมวทิยาศาสตร์บริการ ด�าเนนิงานรองรบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพ เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร

ตามนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
และเป็นส่วนหนึ่งของการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพสนับสนุนผู้ประกอบการ เป็นการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม เป็นพืน้ฐานส�าคญัต่อการพฒันาสนิค้า มกีารขยายการให้บรกิารทดสอบ สอบเทยีบ ครอบคลุมการให้
บริการทั่วทั้งประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์บริการ
ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และด�าเนินการขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในภูมิภาค รองรับการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยเปิดให้ 
บรกิารศนูย์วทิยาศาสตร์บรกิารประจ�าภาคตะวนัออก ในพืน้ทีข่องอาคารส�านกังานหอการค้าจงัหวดัระยองแห่งใหม่ อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ขยายพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน  
ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยให้บริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ รวมถึงให้ค�าปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับงานบริการของ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ�าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ชั้น 2 อาคาร B อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 และด�าเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ประจ�าภาคใต้ ต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ของส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการในภาคใต้ ทีจ่ะใช้บรกิารการรับ-ส่ง ตวัอย่างสนิค้าทดสอบ รวมทัง้บรกิารให้ค�าปรกึษาทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์การให้บริการได้ตรงตาม 
ความต้องการและมีประสิทธิภาพ
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2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ NQI
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม ได้พัฒนาศักยภาพงานบริการทดสอบด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มี

คณุภาพด้วยระบบ NQI เนือ่งจากเหน็ความส�าคัญถงึอตุสาหกรรมก่อสร้างมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกจิ
และสังคม เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาธารณูปโภคที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยอ�านวยความสะดวก และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ยังมีความเกี่ยวพันและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ โดยมี 
ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ปูนมอร์ต้าร์ จ�านวน 6 ราย 20 ผลิตภัณฑ์

3. การยกระดับขีดความสามารถ SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวศิวกรรม ไดม้ีการยกระดับขดีความสามารถ SME เสริมสร้างศกัยภาพด้านแก้วและ
กระจก โดยส่งเสรมิความรูก้ารควบคมุคณุภาพผลติภัณฑ์แก้ว ให้แก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแก้วและกระจก ทีใ่ห้ความสนใจ  
ซึ่งอุตสาหกรรมแก้วและกระจกเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย มีก�าลังการผลิตทั้งหมดกว่า  
3.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย มีการส่งออกถึง 3.5 หมื่นล้านบาทต่อปีและ 
อตัราการเตบิโตโดยรวมเฉลีย่ร้อยละ 20 - 30 ต่อปี โดยการพฒันาส่งเสรมิความรูผู้ป้ระกอบการมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการเพิม่ 
ศกัยภาพของอตุสาหกรรม โดยเฉพาะการพฒันาองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีเ่กีย่วกบัสมบตัวิสัดแุละวตัถุดบิแก้ว  
ตลอดจนปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพและกระบวนการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจ�าเป็นต้องมีความรู ้
พื้นฐานด้านวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อน�ามาใช้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แก้วให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ

นอกจากนีย้งัได้ส่งเสรมิการพฒันากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง เพือ่ให้ผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมกระจกแปรรูปส�าหรับงานก่อสร้าง ได้ทราบถึงเทคโนโลยีกระจกส�าหรับอาคาร การทดสอบและมาตรฐาน 
ของกระจกอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐานกระจกแผ่นและกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง และ พ.ร.บ. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
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การใช้กระจกแต่ละประเภท เพื่อรองรับมาตรฐานกระจกจ�านวน 4 ชนิด ได้แก่ กระจกโฟลตใส กระจกโฟลตสีตัดแสง กระจก
เทมเปอร์ และกระจกนิรภัยหลายชั้น 

รวมทั้งให้ค�าปรึกษาเชิงลึกด้านการลดพลังงานในกระบวนการหลอมแก้วให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแก้วของไทยร่วมกับ 
ผูเ้ช่ียวชาญ Prof. Reinhard Conradt ผูเ้ช่ียวชาญด้านแก้วจากประเทศเยอรมน ีเพือ่หาแนวทางลดการใช้พลงังานในกระบวนการ
หลอมแก้วเพื่อลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ภายใต้ความร่วมมือทาง 
วชิาการ ให้มาถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการลดพลงังานในกระบวนการหลอมแก้ว และร่วมด�าเนนิการวเิคราะห์สภาพปัญหาจาก
การลงไปส�ารวจกระบวนการผลิตจริง รวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการหลอมของโรงงานแก้วไปวิเคราะห์ เพ่ือน�าไปสู่แนวทาง
การปรับปรุง แก้ไขปัญหา

4. การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกและการทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม ได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก การทดสอบและ 
สอบเทยีบเครือ่งทดสอบกระดาษ รองรบัการขยายตัวของอตุสาหกรรมผลิตบรรจภัุณฑ์เพือ่การขนส่งสินค้าทัง้ในและต่างประเทศ  
โดยได้ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยกีารพฒันาและควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติกระดาษ เพือ่สนับสนนุผูป้ระกอบการ  
และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษเพื่อบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและ 
กระดาษแข็ง 
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5. การสนับสนุนผู้ประกอบการ “ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ส�าหรับงานด้านอาหาร”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง ได้มีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกบั Food Contact Regulations for Rubber Products ให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย 24 บริษทั และผู้ประกอบการ 
กลุ่มประเทศอาเซียน 17 คน จาก 8 ประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวโน้มความต้องการและการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้
ส�าหรบังานด้านอาหาร ทีปั่จจบุนัผูผ้ลติให้ความส�าคญัผลการทดสอบด้านความปลอดภัยเพือ่ใช้ประกอบการผลติผลติภัณฑ์ยาง
ทีใ่ช้ส�าหรบังานด้านอาหาร ทีม่ปีรมิาณความต้องการเพิม่ขึน้ รวมทัง้ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยพีฒันาการผลิตยางธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ยางทั่วไป เช่น ถุงมือยาง สายพาน ท่อยาง ยางรัดของ 

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม มีเป้าหมายในการก�าหนดกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิต

สินค้าและบริการ เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมุ่งพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งระดับชาติ 
และระดับสากลเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบโดยในปี 2562  
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนนิการก�าหนดมาตรฐานคณุลักษณะผลติภณัฑ์และมาตรฐานวธิทีดสอบผลติภณัฑ์ องค์กรก�าหนด
มาตรฐาน (SDO) จ�านวน 7 เรื่อง ดังนี้

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอร์ตาร์ฉาบผิวบาง (มาตรฐานใหม่)
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอร์ตาร์เทปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเอง (มาตรฐานใหม่)
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พื้นสังเคราะห์ (มอก. 2683-25XX) (มาตรฐานทบทวนใหม่)
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เม็ดยางใช้ท�าพื้นสังเคราะห์ (มอก. 2682-25XX) (มาตรฐานทบทวนใหม่)
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถาดพลาสติกส�าหรับรองรับกระเป๋าสัมภาระ (มาตรฐานใหม่)
6. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดซองเอกสาร (มอก. 380-25XX) (มาตรฐานทบทวนใหม่)
7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซองเอกสาร (มอก. 779-25XX) (มาตรฐานทบทวนใหม่)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหาร 
และวัสดุสัมผัสอาหาร สนับสนุนการขยายขีดความสามารถ 
ของห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองความสามารถห้อง
ปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เพื่อยืนยันผลการวัดและ 
ทดสอบที่ถูกต้อง เครื่องมือวัดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ทดสอบได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐาน  ท�าให้ประชาชน 
มคีวามมัน่ใจทีจ่ะใช้สนิค้าและผลติภณัฑ์อาหารในการอปุโภค 
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และบริโภค โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบอุตสาหกรรม 
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร จ�านวน 1,387 รายการ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการพัฒนา 
นวัตกรรมอาหารส�าหรับผู้ประกอบการอาหารไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารมีการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มีรสชาติ  
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเสริมสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีชั้นสูงในการประเมินคุณภาพอาหาร เพ่ือประยุกต์ใช้พัฒนา
สินค้านวัตกรรม 

ยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้คุณภาพตามมาตรฐาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม ได้ด�าเนินการพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบยางข้น 

และยางแท่งให้มีคุณภาพเพื่อสามารถตรวจสอบคุณภาพน�้ายางข้นและยางแท่งอย่างเหมาะสมน่าเช่ือถือ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งได้รับการรับรอง รวม 5 ราย คือ 1) บริษัท เอ็นเทค โพลิเมอร์ จ�ากัด 2) บริษัท  
นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) 3) บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ�ากัด สาขาชุมพร 4) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ�ากัด 
และ 5) กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
เสรมิสร้างหอ้งปฏิบัตกิารของประเทศตามมาตรฐานสากล

แผนภูมิแสดงจำนวนหองปฏิบัติการหนวยตรวจสอบและรับรองที่เขารวมทดสอบ
ที่ไดรับการรับรองความสามารถจำแนกตามขอบขาย

62 55

20 9 1 3 17

การแพทยอาหาร

25

50

75

100

0
สิ่งแวดลอม เคมีภัณฑ ยาง กระดาษ เซรามิก

เป้าหมายที่ 1 
สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลผลิต ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีเป้าหมายการให้บริการห้องปฏิบัติการของประเทศมีความเข้มแข็ง น�าไปสู่ความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ ผลการด�าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�านวนผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล 
167 ราย จ�านวนผูป้ระกอบการน�าวสัดอุ้างองิไปใช้ประโยชน์ในการควบคมุคณุภาพ 1,131 ราย มคีวามพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ร้อยละ 90.30

1. กิจกรรมส่งเสริมและรับรองห้องปฏิบัติการของประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  

(Accreditation Body) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
ได้ด�าเนินการและจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011  โดยได้รับการยอมรับร่วมกับองค์การความ 
ร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC MRA) และ 
การยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation 
Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA)  ทั้งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ  
ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ และการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุ
อ้างอิง โดยในปี 2562 ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ�านวน 167 ราย  
โดยมีขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุม ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดังนี้

 สาขาอาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 62 ห้องปฏิบัติการ 
 สาขาสิ่งแวดล้อม     จ�านวน 55 ห้องปฏิบัติการ
 สาขาเคมีภัณฑ์     จ�านวน 20 ห้องปฏิบัติการ
 สาขายางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   จ�านวน 9 ห้องปฏิบัติการ
 สาขากระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   จ�านวน 1 ห้องปฏิบัติการ
 สาขาเซรามิก แก้ว และวัสดุก่อสร้าง    จ�านวน 3 ห้องปฏิบัติการ  
 สาขาการทดสอบทางการแพทย์   จ�านวน 17 ห้องปฏิบัติการ 
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1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory  
Accreditation”ส่งเสริมและรับรองห้องปฏิบัติการของประเทศ

กรมวทิยาศาสตร์บริการ โดยส�านกับริหารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร หลักสูตร “Harmonization 
of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation” ให้แก่ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบ
งานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของส�านักบริหารและรับรอง 
ห้องปฏิบัติการ จ�านวนกว่า 93 คน เป้าหมายเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมีการจัดท�าระบบ 
บริหารงานและมีความสามารถเป็นไปตามข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการรับรองระบบงาน 
ห้องปฏิบัติการทดสอบด�าเนินไปโดยมีแนวทางและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.2 การมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย 10 หน่วยงาน และ Myanmar 1 หน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นการ
ทดสอบให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ   
แสดงถึงการรับรองฯ ห้องปฏิบัติการที่มีกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและให้ผลการทดสอบสินค้าน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อ 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและท�าให้ผลการทดสอบของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ระดับสากล ช่วยเสริมสร้างศักยภาพสร้างความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
รวมท้ังยังกระตุ้นให้ห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการขยายขอบข่ายขอการรับรอง 
ให้ครอบคลุมตามความต้องการเพิ่มขึ้น เกิดประโยชน์ที่จะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ต่อไป 

โดยในวนัที ่25  มกราคม พ.ศ. 2562 มอบใบรับรองห้องปฏบิตักิารและผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิาร 
ไทยจ�านวน 10 หน่วยงาน และ Myanmar 1 หน่วยงาน แบ่งเป็นการมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประกอบด้วย 
ห้องปฏบิตักิารทดสอบจ�านวน 6 ห้องปฏบัิตกิาร และผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิติัการจ�านวน 5 หน่วยงาน  
ดังนี้ 

1) ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป บริษัท ไอออนิค จ�ากัด
2) ศูนย์ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ�ากัด
3) ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
4) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบและแก้ว บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ากัด
5) ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และสนับสนุนงานวิจัย บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด (มหาชน)
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6) กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8) REM-UAE laboratory and Consultant Company Limited
9) หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10) กลุม่งานวจิยัระบบตรวจสอบคณุภาพดนิและน�า้ กลุ่มวจิยัเกษตรเคมี กองวจิยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร  

  กรมวิชาการเกษตร
11) ห้องปฏิบัติการ บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จ�ากัด        
วันที่ 10 กันยายน 2562 มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับ 15 หน่วยงาน ได้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบจ�านวน 

15 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
1) บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ�ากัด
2) ห้องปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จ�ากัด
3) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด
4) ห้องปฏิบัติการ R&D บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ�ากัด
5) ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6) บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน)
7) ห้องปฏิบัติวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาเขตก�าแพงแสน
8) บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จ�ากัด
9) ห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพกลาง บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีเพาะปลูก จ�ากัด
10) ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ�ากัด (สาขาปราจีนบุรี)
11) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ�ากัด
12) บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ�ากัด (ชุมพร)
13) ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห้ง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
14) ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต ศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
15) ห้องปฏิบัติการ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จ�ากัด

1.3 การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมาตรฐานสากล

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร ̀ ด�าเนนิงานเสรมิสร้างศักยภาพห้องปฏิบตักิารทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ SMEs  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แก่ผู้แทนจากห้องปฏิบัติการในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการจัดท�าเอกสารระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ และการด�าเนินงานด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการได้ 
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1.4. ความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR)  
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 เสริมสร้างศักยภาพ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และกรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือ
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC17025 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร ์
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง จะเกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์  
ที่เป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของประเทศ ช่วยควบคุมคุณภาพ สร้างความน่าเช่ือถือในผลการทดสอบของผู้ผลิต เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในตลาดการค้าสากล

 
1.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เป้าหมายเพื่อสนับสนุน
การจัดท�าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 เนื่องจากเห็นความส�าคัญการยกระดับ
คณุภาพห้องปฏบิตักิารของผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่มภาคตะวนัออกทีม่กีารขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมเพิม่สงูขึน้ 
การยกระดบัคณุภาพห้องปฏบิตักิารจึงมีความจ�าเป็นส่งผลให้สนิค้าทีผ่่านการตรวจสอบมคีณุภาพและได้รับการยอมรบัในตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรของห้องปฏิบัติการในภาคตะวันออก 

2. กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความช�านาญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผู้ประกอบการน�าวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ จ�านวน 1,131 รายการ 

แบ่งตามสาขาดังนี้
2.1 สาขาอาหาร
 • รายการ Water-soluble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs 
 • รายการ Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding stuffs 
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ตัว
อย

่าง

ตัว
อย

่าง

 • รายการ Moisture, Protein, Ash and pH-value Flour 
 • รายการ Moisture and Protein in Feeding stuffs 
 • รายการ Aerobic plate count and Starch 
 • รายการ Ca, Fe, Mg, K, Na, Zn and Vitamin B2 in milk powder 
 • รายการ Moisture, Protein, Crude Fat, Crude fiber and Ash in Feeding Stuff 1รายการ
 • รายการ Moisture, Protein, Crude Fat and Ash in Feeding Stuff 25 
 • รายการ Moisture in Flour 
 • รายการ Moisture, Potein, Fat and Ash in milk powder 
2.2 สาขาสิ่งแวดล้อม 
 • รายการ Total Suspended Solid (TSS) in water 
 • รายการ Total Dissolved Solid (TDS) in water 
 • รายการ Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water 
 • รายการ Total Hardness (as CaCo3) and Chlorides (as Cl) in water 
 • รายการ pH-value in water 
 • รายการ Chemical Oxygen Demand (COD) in water 
2.3 สาขาเคมี 
 • รายการ Block Rubber : Dirt, Ash, Nitrogen (round 2) 
 • รายการ Dirt, Aah, Nitrogen and Volatile metter in Block rubber 
 • รายการ Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in Standard solution 
ทัง้น้ีการพัฒนาการผลติวสัดคุวบคุม เม่ือด�าเนนิกิจกรรมทดสอบความช�านาญแล้วตวัอย่างท่ีได้จะมกีารประเมนิโดยทีป่รกึษา

ทางวิชาการให้ค�าแนะน�าการเก็บรักษา และวางแผนตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่าง นักสถิติให้ค�าแนะน�าในการวางแผน
ตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่างและการค�านวณ ก่อนท่ีจะจ�าหน่ายให้กับห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างควบคุมที่จ�าหน่ายพร้อม
ใบรับรอง (Certificate) ซึ่งจะให้ค่าอ้างอิง (Reference value) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement uncertainty) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ที่น่าเชื่อถือ ห้องปฏิบัติการสามารถน�าไปประกอบการท�างาน ท�าให้ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพจ�าเป็นต่อการทดสอบเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการควบคุมคุณภาพ

ภาพตัวอย่างใบรับรอง QC - sample
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างรายได้
ให้กับ SME และชุมชน

เป้าหมายที่ 2  
วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการวจิยัและพัฒนา สูก่ารน�าไปใช้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิและสงัคม  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการและชุมชนน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  
โดยเป็นการวจิยัพฒันาเพือ่ประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกจิชมุชน วจิยัและพฒันาเพือ่เผยแพร่ สร้างองค์ความรู ้และประยุกต์
ใช้ได้ในภาคเศรษฐกิจและสังคม

ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
เฉพาะทาง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ การให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการและธุรกิจชุมชนช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าแก่ผลผลิต โดยภาพรวมผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่คาดว่าจะได้รับ ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และมีผลการด�าเนินงานตาม ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม จ�านวน 233.493 ล้านบาท  
(ด้านเศรษฐกิจ 132.363 ล้านบาท และด้านสังคม 101.130 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   มูลค่าผลกระทบ 
 ที่  ผลงานวิจัยและพัฒนา  การน�าไปใช้ประโยชน์  (ล้านบาท)
      ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

 1 โครงการการพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นกก 1. รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.200

  ด้วยสีธรรมชาติ   

 2 โครงการการผลิตกระดาษจากเศษผ้าเพื่อต่อยอด 1) มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 2.424

  การผลิตในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม • การจ้างงานเพิ่มขึ้น

  ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SME) 2) การลงทุนเพิ่ม 

    • เครื่องบดเยื่อ เครื่องตีกระจายเยื่อ และ

    แม่พิมพ์ส�าหรับขึ้นลวดลาย   

 3 โครงการการผลิตสารเคลือบนาโนส�าหรับ 1) มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 0.345

  อุตสาหกรรมสี   • การจ้างงานเพิ่มขึ้น   

 4 โครงการเคลือบเถ้าชานอ้อย 1) มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน  0.345

     • การจ้างงานเพิ่มขึ้น

 5 โครงการการเพิ่มสมบัติของผิวแก้วโซดาไลม์ให้ การลดต้นทุน : กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ 35.000

  ทนทานต่ออากาศ  มากขึ้น  

 6 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพเตาหลอมแก้ว การลดต้นทุน : กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ 24.000

  เพื่อลดการใช้พลังงานในโรงงานแก้ว และการ มากขึ้น

  พัฒนาระบบตรวจวัดสมดุลทางพลังงานของ

  เตาหลอมแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

  พลังงาน
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                     มูลค่าผลกระทบ 
 ที่  ผลงานวิจัยและพัฒนา  การน�าไปใช้ประโยชน์   (ล้านบาท)
      ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

 7 โครงการพัฒนาการควบคุมความใสของเนื้อแก้ว การลดต้นทุน : กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ 11.000

  ที่มีปริมาณเหล็กสูงด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์ระหว่าง มากขึ้น

  กระบวนการอบแก้ว และโครงการการเพิ่ม

  ความใสของแก้วโซดาไลม์ที่มีสิ่งเจือปนสูง 

 8 โครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุคอมโพสิตเพื่อใช้ทาง รายได้ : ของหน่วยงานในสังกัด อว. เพิ่มขึ้น 22.320

  การแพทย์  • บริการงานวิจัยระยะสั้นให้กับ บริษัท ที.ดี.เค. 

    ไฟเบอร์ จ�ากัด (แครี่บอย) ชื่อโครงการ 

    การพัฒนากระบวนการฉีดเคลือบพื้นผิว

    นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ภายในรถพยาบาล

    โครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ 

    หมายเลขปฏิบัติการ L61/04866.1

    • บริการงานวิจัยระยะสั้นให้กับ บริษัท 

    ไทยลามิเนตแมนูแฟคเจอเรอร์ จ�ากัด (TLM) 

    ชื่อโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเพ็กและ

    ลามิเนตที่มีคุณสมบัติ Dk และ Df ต�่า 

    หมายเลขปฏิบัติการ L62/01308.1

    การลดต้นทุน : 

    • กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    พัฒนาการกระจายตัวของอนุภาค

    นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ดีมากขึ้น 

    ด้วยการใช้นาโนเซลลูโลสพ่นเคลือบ

    • ลดการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 

    ใช้นาโนเซลลูโลสที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย

    ก�าไรเพิ่มขึ้น : ก�าไรที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ  

    (รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ และ

    รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสาร

    ต้านจุลชีพขนาดกลาง)   

 9 กิจกรรมการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารด้วย รายได้ : ของหน่วยงานในสังกัด อว. เพิ่มขึ้น 0.320

  วัสดุคอมโพสิตจากส่วนต่างๆ ของกล้วย • บริการจ้างวิจัย : รายได้จากการให้บริการ

    ด้านการวิจัยและพัฒนา

    การลดต้นทุน : กระบวนการผลิตมี

    ประสิทธิภาพมากขึ้น

    ก�าไรเพิ่มขึ้น : สร้างอุปกรณ์อัดขึ้นรูปภาชนะ

    จากส่วนต่างๆ ของกล้วยด้วยระบบไฮดรอลิก  

 10 โครงการการเพิ่มมูลค่าวัสดุธรรมชาติโดยผลิต มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน : การจ้างงานเพิ่มขึ้น 10.204

  เป็นวัสดุดูดซับน�้ามันรั่วไหลด้วยกระบวนการ

  ดัดแปรในของเหลวไอออนิกโดยใช้

  ซักซินิกแอนไฮไดรด์    
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                                   มูลค่าผลกระทบ 
 ที่  ผลงานวิจัยและพัฒนา  การน�าไปใช้ประโยชน์   (ล้านบาท)
      ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

 11 โครงการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เพื่อ การลดต้นทุน : กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ 1.733

  ยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็ม  มากขึ้น

        • ลดระยะเวลาในการผลิต

       • ลดปริมาณวัตถุดิบ (เกลือ)

      • ลดปริมาณเชื้อเพลิง

    ก�าไรเพิ่มขึ้น : ลดการสูญเสียจากการขาย

    ไข่เค็มไม่หมด น�ามาแปรรูปเป็นไข่เค็มผง  

 12 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพ การลดต้นทุน : กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ 10.090

  อาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร : การพัฒนา มากขึ้น

  ผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นหวาน    • ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

      • ลดมูลค่าการสูญเสียของสินค้า (ครีมกะทิ)

      • ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการก�าจัดวัสดุ

        เหลือทิ้ง (by product)

    ก�าไรเพิ่มขึ้น : ได้ผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นหวาน 

    หลอด  

 13 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพ ก�าไรเพิ่มขึ้น : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2.500

  อาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร : การพัฒนา เพิ่มรายได้

  ผลิตภัณฑ์อกไก่อบกรอบ    

 14 โครงการผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐานสากล รายได้ ของหน่วยงานในสังกัด อว. เพิ่มขึ้น 4.882

  เพื่อการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ : รายได้จากวัสดุอ้างอิงที่ไปใช้ประโยชน์ใน

    การควบคุมคุณภาพ (Reference material 

    จ�านวน 637 รายการ และ Quality control 

    sample จ�านวน 7 รายการ)  

 15 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รายย่อย รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ  99.680

  เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนรายย่อย

  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 

    เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค  

 16 โครงการวิจัย : การผลิตกระดาษจากเศษผ้า • รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นของสังคม/ชุมชน  1.450

  เพื่อต่อยอดการผลิตในเชิงหัตถกรรมและ • การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น

  อุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SME) ลดค่าเดินทางออกไปท�างานต่างถิ่น 

    การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

    • หนี้สินครัวเรือนลดลง 

    • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ชุมชนอื่นมาศึกษา

    ดูงานแล้วน�าไปประยุกต์ก่อให้เกิดรายได้
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2. ผลงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559 - 2561) 21 เรื่อง ทั้งนี้ ได้มีการน�าผลงานวิจัยและพัฒนา 
ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ประกอบการและชุมชน 7 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33

 ที่  รายการ  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 1 การสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย 1. น�าเสนอผลงานวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

  ส�าหรับอุตสาหกรรมเคมี (งานวิจัย ปี 2560-2561) ในห้องปฏบิตักิารของอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ในประเทศไทย โดยการ

  โดย น.ส.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย 

  นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ  ส�าหรับอุตสาหกรรมเคมี” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม 

    โกลเด้น ซิตี ้ระยอง อ.เมอืง จ.ระยอง จ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุ จ�านวน  

    242 คน 

    2. น�าเสนอผลงานวจิยั และถ่ายทอดผลงานวจิยัให้กบักลุม่เป้าหมาย  

    ได้แก่ กลุม่ผูป้ฏบิตังิานในห้องปฏบิตักิารของอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ 

    ในประเทศไทย โดยการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการสารเคมี 

    ในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�าหรับอุตสาหกรรมเคมี”  

    ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัต ิ 

    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน

 2 การผลิตกระดาษจากเศษผ้าเพื่อต่อยอดการผลิตในเชิง ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิกระดาษหตัถกรรมน�าไปใช้

  หัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง  ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกระดาษสาบ้านต้นเปา 

  (SME) (งานวิจัย ปี 2560-2561) อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย น.ส.ภูวดี ตู้จินดา นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ    

 3 การพัฒนาระบบตรวจวดัสมดุลทางพลังงานของเตาหลอม น�าไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานแก้วและกระจก สัมมนา 

  แก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หลกัสตูร การเสรมิสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ในอตุสาหกรรม

  โดย นายกนิษฐ์ ตะปะสา  แก้วและกระจก วันที่ 30 มีนาคม 2561 

  นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม 

 4 การใช้ความร้อนทิ้งจากเตาหลอมแก้วชนิดไม่ต่อเนื่อง น�าไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานแก้วและกระจก สัมมนา 

  อุ่นวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เรือ่งความรูเ้บือ้งต้นทางด้านแก้ว และการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์

  โดย นายกนิษฐ์ ตะปะสา  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

  นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม 

 5 การลดปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้ผูป้ระกอบการธรุกจิไข่เคม็น�าไปใช้ประโยชน์ ดงันี้ 

  ไข่เค็ม   1.  กลุม่ไข่เคม็พอกเสรมิไอโอดนีด่านมน (ตรา ก๊าบก๊าบ) อ.นคิมค�าสร้อย 

  โดยนายปรานต์ ปิ่นทอง นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ จ.มุกดาหาร 

    2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

    3. กลุ่มประดู่งามไข่เค็ม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

     4. กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางสามคัคี อ�าเภอบ้านนา จงัหวดั 

    นครนายก 

    5. กลุ่มไข่เค็มบ้านอ้อมแก้ว อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

    6. กลุ่มไข่เค็มเจ๊นอง อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร

 6 ผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อประสิทธิภาพของ ถ่ายทอดข้อมลูงานวจัิยให้แก่บรษิทั ซาร์โทเรยีส (ประเทศไทย) จ�ากัด

  เครื่องชั่งเพื่อก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการติดตั้ง และบริษัท โอเฮ้าส์อินโดไชน่า จ�ากัด

  โดย นายจิตตกานต์ อินเที่ยง

  นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 

 7 การผลติวสัดกุ�าบงัรงัสจีากยางธรรมชาตเิพือ่ใช้ทางการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2561 สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตนิ�าไปใช้ 

  โดยนางนิชาภา บัวสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ งานจริง (ตู้เก็บต้นก�าเนิดรังสี)
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3. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน�าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส�านักงบประมาณแล้ว 
จ�านวน 1 เรื่อง คือ กรรมวิธีการผลิตแผ่นรองหลังผู้ป่วยชนิด GFRP โดยร่วมบูรณาการวิจัยกับบริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จ�ากัด 
(บริษัทในเครือ สุพรีม โปรดักส์ จ�ากัด) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803002318 และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 1 เรื่อง คือ การยื่น 
จดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนกับ 
ต่างประเทศ คอื นางสาวสกุลัยา พลเดช นกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการ Research and Application of Measurement 
Standard & Agriculture Product Safety ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
1. กิจกรรมบูรณาการนวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในสาขาที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความ

ช�านาญ โดยในปี 2562 ได้วจิยัพฒันาเพือ่สร้างนวัตกรรมด้วยวสัดุคอมโพสทิและนาโนทีใ่ช้ผลติโครงสร้างผนงัรถพยาบาล รถกู้ชพี  
และรถกูภ้ยั ให้กบั บรษัิท ท ีเค ด ีไฟเบอร์ จ�ากดั (แครีบ่อย) จ. ชลบรุ ีโดยด�าเนนิการยืน่เอกสารเพือ่ขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทย  
กบั สวทช. จ�านวน 1 นวตักรรม/ผลติภณัฑ์ (รถพยาบาล) และอยู่ระหว่างด�าเนนิการชีแ้จงข้อมลูเพิม่เตมิต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมไทยของ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการทดสอบความทนต่อแรงกระแทกของผนังรถโลจิสติกส์โดยออกแบบโครงสร้างของผนังรถให้มีความทน 
ต่อแรงกระแทกสูงจากการใช้ Sandwich structure จากไฟเบอร์กลาสทนกระแทกสูงประกบกับโฟมกันกระแทกท�าให้ทน
กระแทกทีพ่ลงังาน 55 จลู และมนี�า้หนกัเบากว่าของเดมิทีใ่ช้อะลมิูเนยีมประกบโฟมกนักระแทกซ่ึงเกิดรอยยบุของผนงัทีพ่ลงังาน
เพียง 9.8 จูล

2. กิจกรรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้บรูณาการร่วมกบัส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (GISTDA) ประกอบด้วย
 2.1 โครงการใช้นาโนกราฟีนในการละลายน�้าแข็งและป้องกันฟ้าผ่าของอากาศยาน มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
  1) ทดสอบหาค่า Heat Capacity เพือ่น�าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบการละลายน�า้แขง็ส�าหรบัชิน้ส่วนของอากาศยาน
  2) ทดสอบวัดค่า Surface resistance โดยได้รับความอนเุคราะห์จากบรษิทั Haydale Technologies (Thailand) 

จ�ากัด ผลการทดสอบมีค่าสูงกว่าความสามารถสูงสุดของเครื่องมือวัด จึงด�าเนินการทดสอบการน�าไฟฟ้าจากห้องปฏิบัติการอื่น
  3) ทดสอบวัดค่า Surface resistance จากห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ผลการทดสอบเพื่อน�าไปใช้ในการออกแบบการละลายน�้าแข็งส�าหรับชิ้นส่วนของอากาศยาน
โดย บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จ�ากัด 

  4)  ออกแบบและข้ึนรูปโมเดลปีกเครื่องบิน ด�าเนินการท�าโมเดลปีกเครื่องบินด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกราฟีน  
และท่อนาโนคาร์บอนด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบ Vacuum Infusion

  5)  ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและเผยแพร่เอกสารทางวชิาการ โดยน�าเสนอผลงานในงานสมัมนาวชิาการ Thailand 4.0 
in the making ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์

  6)  ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและเผยแพร่เอกสารทางวชิาการ โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่ต่อยอดสูร่ะดบัอตุสาหกรรม
ให้แก่บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จ�ากัด และร่วมบูรณาการเพื่อเก็บข้อมูลจากการทดสอบการละลายน�้าแข็งจากสูตรการผลิต
ที่เหมาะสม ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะน�าไปประยุกต์ใช้กับต้นแบบเครื่องบินขนาดเล็กในอนาคต 

 2.2 โครงการเคลือบไททาเนตบนพอลิเมอร์ส�าหรับดาวเทียมขนาดเล็ก มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
  1)  หาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเคลือบไททาเนตลงบนวัสดุคอมโพสิตโดยวิธีพ่นเคลือบด้วยเปลวเพลิง โดยเตรียม

ผงไททาเนตและศึกษาสมบัติเชิงความร้อน
  2) วิเคราะห์ความสามารถในการสะท้อนรังสีตั้งแต่ช่วง UV ถึงช่วง Infrared
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

3) ทดลองพ่นเคลอืบผงไททาเนตลงพ้ืนผวิช้ินงาน โดยพบว่าเมือ่น�าชิน้งานไปอบทีอ่ณุหภมู ิ100 องศาเซลเซยีส แล้วเชด็ด้วยผ้า 
ปรากฏว่าอนุภาคที่เคยเคลือบอยู่หลุดออก ผู้วิจัยจึงต้องหาสาเหตุที่ท�าให้เคลือบหลุด เพื่อปรับปรุงสูตรต่อไป

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมและความมั่นคง
ประเทศไทยมีทรัพยากรน�้าท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตด้วยการบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพ กรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นกลไกในการพฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์ทีส่ามารถน�าไปถ่ายทอด 
หรือประยุกต์ใช้ในสังคม โดยในปี 2562 ได้ด�าเนินการบูรณาการการบริหารจัดการน�้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
สิง่แวดล้อม โดยการด�าเนนิโครงการก�าจดักลิน่โรงเรือนเล้ียงไก่โดยใช้อนภุาคโลหะนาโนเคลอืบบนวสัดุทีม่รีพูรนุ ทีไ่ด้ด�าเนนิงาน 
วจิยัต่อเนือ่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 สามารถหาสภาวะทีเ่หมาะสมส�าหรบัการบ�าบดักลิน่โรงเรือนเลีย้งไก่ โดยใช้อนภุาคนาโนเคลอืบ
บนถ่านกัมมันต์ โครงการพัฒนาระบบบ�าบัดของเสียครัวเรือน กรณีศึกษาระบบบ�าบัดของเสียที่มีความพร้อมในการน�าไปใช้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีเป้าหมายการด�าเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
โดยด�าเนิน กิจกรรมบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีชีวภาพ

1. โครงการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส�าเร็จรูปเพื่อผู้สูงอายุ ได้สูตรต้นแบบหมูสวรรค์และหมูแดดเดียวที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสนุ่ม 
เคีย้วง่าย รสชาตอิร่อย และได้ลงพืน้ทีใ่ห้ค�าปรกึษาเชิงลกึด้านวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ส�าเรจ็รูปแก่กลุม่วสิาหกจิชมุชน
ในจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา 

2. โครงการเพิม่ความต้านทานต่อการเกดิคราบขาวบนผลิตภณัฑ์กระจกในภาวะท่ีมกีารเปล่ียนแปลงความชืน้สูง ได้วธิกีาร
เคลือบผิวกระจกที่สามารถเพิ่มความต้านทานต่อการเกิดคราบขาวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานจริง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารมุง่พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการวดั และสอบเทยีบแบบอตัโนมตั ิเพือ่เพิม่ความแม่นย�า และ

ถกูตอ้งของกระบวนการผลติใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม โดยผลการด�าเนนิงานในปี 2562 มีการบรกิารสอบเทยีบเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 45.6 ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 

• โครงการการพัฒนาระบบควบคุมการปรับตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติ
• โครงการการพัฒนาเครื่องปรับระดับเมนิสคัสแบบอัตโนมัติ
• โครงการการสร้างระบบสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ชนิดของเหลวในแท่งแก้วแบบอัตโนมัติ
• โครงการการประเมินเสถียรภาพของเครื่องสอบเทียบสายเทปวัดระยะมาตรฐาน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้นการผลักดันงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ

และความปลอดภัยของสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลให้สินค้าได้รับ 
การยอมรับ สามารถจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 น้ี ได้ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และชุมชน เพื่อน�าเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการสังคม จ�านวนผู้เข้ารับ 
การถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวม 19,559 ดังนี้

1. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวม 4,410 คน
 1.1) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 236 คน
 1.2) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 111 คน
 1.3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 216 คน
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 1.4) ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก 451 คน
 1.5) อบรมหลักสูตรอื่น ๆ 3,396 คน เช่น
  • การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ
  • การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ
  • การจัดการของเสียส�าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก
  • การผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
2. การเผยแพร่ผลงานวิจยัและพัฒนา  ในวารสารวชิาการทัง้ในระดบัชาติและนานาชาต ิในปี พ.ศ. 2562 กรมวทิยาศาสตร์

บริการได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และพัฒนา โดยมีการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาต ิ
และนานาชาติ จ�านวน 46 บทความ ดังนี้

 ที่  ชื่อบทความ - ผู้เขียน  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ชื่อการประชุม

 1 Glass Batch Modification to Improve the Weathering  Key Engineering Materials, March 2019

  Resistance in Soda-Lime Silicate Glass : Ekarat 

  Meechoowas, ParidaJampeerung, KanitTapasa, 

  Usanee Pantulap, Tepiwan Jitwatcharakomol 

 2 Determination of cyanide in concrete Roofing Tiles  Chiang Mai J. Sci., Vol. 45 No.7 (November 2018) :

  by Differential Pulse Voltammetric Method : Jaroon   2740-2748

  Junsomboon  

 3 Antioxidant activity of hydrated carboxylated  Nanotechnology, Volume 29, Number 12, 2018

  nanodiamonds and its influence on water 

  Y-radiolysis : Karla Santacruz-Gomez, A Sarabia-Sainz, 

  M Acosta-Elias, M Sarabia-Sainz, Woraphong 

  Janetanakit, Nathan Khosla, R Melendrez, Martin 

  Pedroza Montero and Ratnesh Lal 

 4 Nanocarriers for Magnetically Actuated Targeted Drug  Biophysical Journal, VOLUME 116, ISSUE 3, 

  Delivery : Vrinda Sant, Liping Wang, Grace Jang,  SUPPLEMENT 1, 33A, FEBRUARY 15, 2019

  Deependra Ban, Jay Seth, Sami Kazmi, Nirav R. Patel, 

  Qingqing Yang, Joon Lee, Woraphong Janetanakit, 

  Shanshan Wang, Brian Head, GennadiGlinsky, 

  Ratnesh Lal

 5 อิทธิพลของสารเจือทังสเตนที่มีผลต่อสมบัติทางโครงสร้างและ Bulletin of Applied Sciences, 29 มกราคม 2562

  เทอร์โมโครมิกของวาเนเดียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี

  ไฮโดรเทอร์มอล : นางสาวกรองทิพย์ เติมเกาะ, นางสาวกิตติยา  

  ปลื้มใจ, นายวรพงษ์ เจนธนกิจ, นางสาวกรองกาญจน์ 

  ศิรินุกุลวัฒนา  

 6 การผลิตกระดาษจากเศษผ้าฝ้าย (The production of  Bulletin of Applied Sciences ปี 2562, 1 มีนาคม 2562

  handicraft paper from cotton scraps) : นางสาวฐิตารินีย์  วารสารผลงานวิชาการ วศ.

  สุโรพันธ์, นางสาวภูวดี ตู้จินดา    

 7 ต้นแบบเตียงพลิกผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบนิวเมติกส์ :  งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 

  ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ�่า  (EENET2019) วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 

    กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา, 17 พฤษภาคม 2562
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

 ที่  ชื่อบทความ - ผู้เขียน  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ชื่อการประชุม

 8 คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของภาชนะเซรามิกที่ใช้กับ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

  อาหารของแต่ละประเทศ : นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด,  ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562

  นางสาวเจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ, นางสาววิชชภรณ์ แกระวงค์, 

  นางสาวอนุชธิดา ปัดตังทานัง  

 9 การวัดความผิดพลาดก�าลังขยายของเครื่องวัดขนาดชิ้นงาน วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

  อุตสาหกรรม : นายพิสิฐ หอมเชย, นายบุรินทร์ อรุณโรจน์,  ฉบับที่ 210 เดือนมีนาคม 2562

  นายสุทธิศักดิ์ ณัฏฐกุล  

 10 เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ท�างานที่ใช้ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

  สารเคมี : นายเกรียงไกร นาคะเกศ และ ปวีณา เครือนิล ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562

 11 ห้องสมุดสีเขียว : นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 

    ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562

 12 เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร : นางอภิษฐา ช่างสุพรรณ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 

    ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562

 13 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของอิฐก่อสร้างสามัญ  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

  กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562

  นายณัฐเขต หมูทอง  

 14 การเตรียมตัวอย่างอนุภาควัตถุดิบในวัสดุเซรามิก :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

  นางสาวสุนีย์พร โพธิ์แก้ว  ฉบับที่ 210 เดือนพฤษภาคม 2562

 15 การพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

  ตามมาตรฐานสากล ISO/ICE 17024 : นางสาววรรณาทิพย์  ฉบับที่ 210 เดือนพฤษภาคม 2562

  เติมมหาวงษ์  

 16 แนวทางการน�าพลาสติกรีไซเคิล มาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

  อาหารของประเทศไทย : นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย์  ฉบับที่ 210 เดือนพฤษภาคม 2562

  และนายธวัช นุสนธรา  

 17 การสังเคราะห์สีผงเซรามิกสีแดงสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้  วารสารผลงานวชิาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences) 

  (The synthesis of near-infrared reflective red ceramic  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

  pigment) : นายพัฒนะ รักความสุข*, นายสิทธิสุนทร 

  สุโพธิณะ*, นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา และนายธีรศักดิ์ 

  ตั้งกิตติมศักดิ์*  

 18 Ceramic Coatings on Titanium Alloys for Medical  Journal of Metals, Materials and Minerals (JMMC), 

  Application : นางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา กรกฎาคม 2562

 19 Migration of N-nitrosamines from rubber gloves for  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 

  handling food - Effect of extraction media :  Volume 548, 27 August 2019

  นางสาวอรวรรณ ปิ่นประยูร, นางสาวภัณฑิลา ภูมิระเบียบ  

 20 Natural rubber block as radiation shielding for  International Nuclear Science and Technology 

  medical applications : นางอรสา อ่อนจันทร์,  Conference, IOP Cinf. Series : Journal of Physics:Conf.  

  นางนิชาภา บัวสุวรรณ  Series 1285 (2019) 012048

 21 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าดัชนีความแข็งเชิงกดของ วารสารผลงานวชิาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences)

  ฟองน�้าลาเท็กซ์ : นายกาจพันธ์ สกุลแก้ว, นายประเสริฐ แซ่จู ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562
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 ที่  ชื่อบทความ - ผู้เขียน  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ชื่อการประชุม

 22 ผลกระทบของอัตราความเครียดต่อการวัดสมบัติทางกลของ วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences)

  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (The effect of strain rate on the  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

  determination of mechanical properties of steel bar 

  for reinforced concrete) : นายวีระชัย ลามอ 

 23 การพฒันาระบบตรวจสภาพทางรถไฟส�าหรบังานซ่อมบ�ารงุทาง วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences)  

  : นายกรธรรม สถิรกุล  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

 24 Mechanical Properties of hemp fibre reinforced poly  วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences)

  (lactic acid) composites : นางสาวธนิษฐา ภูลวรรณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

 25 Effect of SiO2 Contents in TEOS-SiO2-OTES Hybrid  Key Engineering Materials, มีนาคม 2562

  Coating on Glass : Kanit Tapasa, Usanee Pantulap, 

  Benjamon Petchareanmongkol, Waraporn Kaewdang   

 26 กระจกอัจฉริยะเทอร์โมโครมิก : นางสาวกรองทิพย์ เติมเกาะ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 

    ฉบับที่ 210 ฉบับเดือนมีนาคม 2562

 27 Effect of Zeolite on Early Strength of Portland  Key Engineering Materials, Vol. 798: 2019: 358-363.

  Cement Mortars : นายจรูญ จันทร์สมบูรณ์   

 28 การวิเคราะห์ความเสียหายในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่เสียรูป วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences)  

  ทีอ่ตัราความเครยีดทีแ่ตกต่างโดยใช้กลไกความเสยีหายต่อเนือ่ง  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

  Analysis of damage in steel bar for reinforced concrete 

  deformed at varied strain rates by continuum damage 

  mechanism : นายวีระชัย ลามอ 

 29 Ceramic Tableware Products Certification for thai  ICTA 2019 International Conference on Traditional and

  Enterpreneurs : Chehasnah Haji-Cheteh, Duangkamol  Advanced Ceramics 2019

  Chaosrimud, Witchaporn Kraewong and Anuttida 

  Padtangthanang  

 30 Yaw Error Measurement Reduction of TMDP :  2018 18th International Conference on Control, 

  Vittaya Tipsuwanporn, Wanchai Chinchusakand   Automation and systems (ICCAS2018)

  Arjin Numsomran  

 31 การพัฒนาระบบควบคุมการปรับตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติ  วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences) 

  (Development of automatic calibration system for  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

  electronic balances) : นางจิตตกานต์ อินเที่ยง, 

  นายวิชิต ศิริโชติ*, นายสมโภชน์ บุญสนิท 

 32 ผลกระทบของไฟฟ้าสถิตที่มีต่อค่าความถูกต้องของการ วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences) 

  ชั่งน�้าหนัก (Effect of electrostatic on weighing  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

  accuracy) : นางอัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม, 

  นายศักดิ์สิทธิ์ ดีอ�่า, นายบุญธรรม ลิมป์ปิยพันธ์ 

 33 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีหาปริมาณปรอทในกรด วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences) 

  ไฮโดรคลอริก (Method validation for determination of  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

  mercury in hydrochloric acid) : นางสาวจิรสา กรงกรด, 

  นายอนุชา สินธุสาร, นางสาวโศรดา ขุนโหร, 

  นางสาวอภิช์ญา สุขมาก
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

 ที่  ชื่อบทความ - ผู้เขียน  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ชื่อการประชุม

 34 การสร้างแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่าง วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences) 

  ปลอดภัย ส�าหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562
  (Developing guidelines for informing safe laboratory 
  management practices for the chemical industry in 
  Thailand ) : นางสาวณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม, 
  นางสาวปัทมา นพรัตน์, นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์, 
  นางสาวสัตติญา ดีดวงพันธ์  
 35 การส�ารวจความคิดเห็นของผู้ท�างานในห้องปฏิบัติการ วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences) 
  ที่เกี่ยวกับสารเคมีเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562
  ในประเทศไทย
  (Opinion survey on green laboratory management 
  in Thailand among chemical laboratory workers ) : 
  นางสาวปวีณา เครือนิล, นายอัครินทร์ ไพบูลย์พานิช*, 
  นางสาวลัดดาวัลย์ เยียดยัด, นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด 
  และนางสาวอนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์* 
 36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดอูดิมานกึ่งส�าเร็จรูป  วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences) 
  (Development of instant mushroom Oudemansiell  ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562
  canarii soup product) : นางจิราภรณ์  บุราคร, 
  นายปรานต์ ปิ่นทอง, นายอภิรัชต์ สมฤทธิ์ 
 37 วิวัฒนาการสร้างสะพาน โดยใช้เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68
  นายณัฐเขต หมูทอง  ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562
 38 การเตรียมโฟมพอลิยูริเทนจากน�้ามันพืชที่ใช้แล้ว :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68
  นางสาวสมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา  ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562
 39 กระจกอัจฉริยะเทอร์โมโครมิก : นางสาวกรองทิพย์ เติมเกาะ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 
    ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562
 40 กระดาษบรรจุภัณฑ์ ส�าหรับอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน อันตราย วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68
  มากกว่าที่คิด : นางสาวหนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง ฉบับที่ 211 เดือนกันยายน 2562
 41 การผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68
  GMP : นางสาววิภัทรา วงศ์พยัคฆ์ ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562
 42 การควบคุมคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการปนเปื้อน วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68
  ของสารอะฟลาทอกซินเอ็ม : นางอภิษฐา ช่างสุพรรณ,  ฉบับที่ 211 เดือนกันยายน 2562
  นายเอกภพ นิ่มเล็ก, นางสาวผกาวลี เวชชัยยา 
 43 ศาสตร์อาหารสู่นวัตกรรมลดขยะ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68
  นางสาวพิชญาภา ราชธรรมมา, นางสาวอังค์วรา พูลเกษม ฉบับที่ 211 เดือนกันยายน 2562
 44 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม น�้าหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68
  ตอบโจทย์กระตุ้นน�้านมแม่ : นางปฏิญญา จิยิพงศ์,  ฉบับที่ 211 เดือนกันยายน 2562
  นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี, นางสาวเจนจิรา จันทร์มี, 
  นางสาววรินทิพย์ สิทธิชัย, นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์ 
 45 การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ : นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 
    ฉบับที่ 209 เดือนมกราคม 2562

 46 DECISION RULE : นางสาวนันทนา พิเคราะห์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 

    ฉบับที่ 211 เดือนกันยายน 2562

หมายเหตุ : *ผู้แต่งภายนอก
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เป้าหมายที่ 3 
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 

และคุณภาพผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
1. กิจกรรมการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

ไปพัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และพัฒนาออกแบบกระบวนการผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และ 
ด�าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จ�านวน 205 ราย ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 36 ราย
2) ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง 30 ราย
3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 29 ราย
4) ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย 70 ราย
5) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์ 40 ราย

ภาพแสดงกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่หนองคาย แก้ปัญหาพัฒนาการผลิตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ 
ทีย่ัง่ยนื สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การส่งเสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วสิาหกจิชุมชน เพือ่สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมสัมมนาจากจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวล�าภู เลย 
สกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 450 คน ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า จังหวัดหนองคาย

ภาพแสดงกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคนิค : Molecular Gastronomy”  
ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง และสงขลา ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
ส�านักอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ต�าบลคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน 35 คน 
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การพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการด้านอตุสาหกรรมอาหาร โดยการวจิยั พฒันาผลติภณัฑ์

อาหาร อบรม ฝึกฝนทกัษะบคุลากรให้มคีวามเชีย่วชาญ รวมถงึสร้างเครอืข่ายกบัผูเ้ชีย่วชาญในมหาวทิยาลัย สถาบนัของรฐัและ
เอกชน ตลอดจนค�าปรึกษาแนะน�าด้านทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารให้กับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
รวม 15 ราย ดังนี้

กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบบ�าบัดน�้าเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ 
SMEs พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนเอื้อประโยชน์ในการให้บริการความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ชุมชนเป้าหมายให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ที่  บริษัท  บริการ/ประโยชน์ที่ได้รับจากเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม

 1 บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอเรจ จ�ากัด พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มด้วยเทคนิคทางประสาทสัมผัส 

    (Sensory evaluation) และการทดสอบหาซัลไฟต์ในเครื่องดื่ม

 2 บริษัท เอ็นเซิฟ พาวเวอร์ จ�ากัด การทดสอบรสชาติน�้าตาลเทียม (Artificial Sweetener) และน�้าตาลชนิดต่างๆ ด้วย 

    เครื่อง Taste sensing system

 3 บริษัท ไทยยูเนี่ยน จ�ากัด พัฒนาวิธีการคัดเลือกผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านรสชาติต่างๆ

 4 บริษัท Cp retailink จ�ากัด ทดสอบรสชาตกิาแฟคัว่และผลติภณัฑ์กาแฟด้วยเครือ่งมือวทิยาศาสตร์ Taste sensing  

    system

 5 บรษิทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์แบรก็แรน็ซ์ พัฒนาการทดสอบเครื่องปรุงรสด้วยเครื่อง GC-O-MS  

  จ�ากัด  

 6 บริษัท เอฟ-พลัส จ�ากัด วิเคราะห์องค์ประกอบกลิ่นของเครื่องปรุงรสด้วยเครื่อง GC-O-MS

 7 บริษัท แพนโทริเค จ�ากัด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมันม่วง

 8 บริษัท ชุมพร บานาน่าเทรด จ�ากัด วิจัยและพัฒนากล้วยแปรรูป

 9 บริษัท คอฟฟี่มาสเตอร์ จ�ากัด ยดือายกุารเกบ็กาแฟส�าเรจ็รปู ทดสอบเชือ้จลุนิทรย์ี ทดสอบคณุภาพทางประสาทสมัผสั

 10 บริษัท อุดมกิจไพศาล จ�ากัด การวิจัยน�้าจิ้มซีฟู๊ดกึ่งส�าเร็จรูป

 11 บริษัท หนองโพ จ�ากัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นม และการพัฒนาศักยภาพด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส

 12 บริษัท แมคโคร จ�ากัด พฒันาศกัยภาพด้านการทดสอบทางประสาทสมัผสัและต่อยอดงานวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ 

    อาหาร

 13 บริษัท นารายณ์ เนเชอรัล ฟู๊ดส์ จ�ากัด ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กระท้อนอบแห้ง ตาม มผช. ผลไม้อบแห้ง

 14 บริษัท แดดดีบานาน่าฟู้ดส์ จ�ากัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้ง

 15 บริษัท โซระซิต้ีไบค์ จ�ากัด พฒันารสชาตอิาหาร การทดสอบทางประสาทสมัผสั และการยดือายผุลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ 
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การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารมุง่ด�าเนนิการเพือ่ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถน�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปใช้ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยด�าเนินการตามแนวทาง การอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงให้ค�าปรึกษา 
เชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการจากการวิจัยและพัฒนา

ในปี 2562 มีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขัน จ�านวน 463 ราย ดังนี้

 ล�าดับ  ผู้ประกอบการ SMEs  เทคโนโลยีที่ส่งเสริม

 1 ผู้ประกอบการ SMEs แก้วและกระจก • เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

  จ�านวน 41 ราย  • ทดสอบ (ยกระดับมาตรฐานสินค้า)

    • ปรับปรุงกระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

 2 ผู้ประกอบการ SMEs ยาง 

  จ�านวน 49 ราย 

 3 ผู้ประกอบการ SMEs กระดาษ  

  จ�านวน 52 ราย 

 6 ห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs  ทดสอบความช�านาญเพื่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบส�าหรับห้องปฏิบัติการ

  ที่ได้รับการพัฒนา 503 ราย 

การสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ�ากัด (แครี่บอย) จ.ชลบุรี ด�าเนินการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยวัสดุคอมโพสิตและ 

นาโนที่ใช้ผลิตโครงสร้างผนังรถพยาบาล รถกู้ชีพ และรถกู้ภัย ได้ยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย กับ สวทช. 
จ�านวน 1 นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ (รถพยาบาล)
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เป้าหมายที่ 4  
พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ 

ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ

1. งานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.1 การจัดฝึกอบรมแบบระบบห้องเรียน
การจัดฝึกอบรมแบบระบบห้องเรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานห้องปฏิบัติการ โดยใน

ปีงบประมาณ 2562 จัดฝึกอบรมแบบระบบห้องเรียน จ�านวน 35 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จ�านวน 1,697 คน ใน 6 กลุ่มหลักสูตร คือ (1) การสอบเทียบเครื่องมือวัด (2) การควบคุมคุณภาพ (3) การพัฒนาเทคนิค 
โดยใช้เคร่ืองมอืสมยัใหม่ (4) ความปลอดภัยของห้องปฏบิติัการและสารเคม ี(5) เทคนคิการวเิคราะห์ทดสอบ และ (6) จลุชวีวิทยา

1.2 การจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก ส�าหรับปีงบประมาณ 2562 จัดฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ�านวน 32 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 13,452 คน

2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ โดยพิจารณาผลส�ารวจความต้องการฝึกอบรมประกอบ เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับ 

ความต้องการของลูกค้า 
2.1 หลกัสตูรฝึกอบรมแบบระบบห้องเรยีนทีพ่ฒันาใหม่ในปีงบประมาณ 2562 ซึง่ผ่านการประเมนิความใช้ได้ของหลกัสตูร

แล้ว และขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�านวน 3 หลักสูตร มีดังนี้ 
 2.1.1 หลักสูตร “มอก. 2677 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” เป็นการ

ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคม ี
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 ซึ่งครอบคลุมการวางแผนการด�าเนินการ การน�าไปปฏิบัติ  
การติดตามและประเมินผล และการทบทวนการจัดการตามกรอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
รวมทั้งแนวทางการส�ารวจความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตาม มอก. 2677 โดยใช้ ESPReL Checklist โดยจัดฝึกอบรม 
เพือ่ยนืยนัความใช้ได้ของหลกัสตูร เมือ่วนัที ่22 – 23 กรกฎาคม 2562 มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน 44 คน ซึง่มคีวามพงึพอใจ 
ด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100.00 และด้านการจัดการฝึกอบรมร้อยละ 92.86

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต
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 2.1.2 หลกัสตูร “สถติสิ�าหรบัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญ” เป็นการฝึกอบรมเพือ่ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ สถติทิี่
ใช้ส�าหรบัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญ และสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้งานได้อย่างถกูต้อง ท�าให้ทราบความส�าคญัของ
การทดสอบความช�านาญและสถิตทิีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ สถติิส�าหรบัทดสอบความเป็นเน้ือเดยีวกนัของตวัอย่างทดสอบความช�านาญ  
สถติสิ�าหรับทดสอบความคงตวัของตวัอย่างทดสอบความช�านาญ สถติสิ�าหรบัการหาค่าก�าหนด (assigned value) และค่าความ 
ไม่แน่นอนของตวัอย่างทดสอบความช�านาญ สถติิส�าหรับการประเมนิสมรรถนะของห้องปฏิบตักิาร การสร้างกราฟ และการตคีวาม 
ผลการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ โดยจัดฝึกอบรมเพื่อยืนยันความใช้ได้ของหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 
และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งมีความพึงพอใจด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 82.50 และด้านการจัดการฝึก
อบรมร้อยละ 90.00

การฝึกอบรม หลักสูตร “มอก. 2677 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี”

การฝึกอบรม หลักสูตร “สถิติส�าหรับโปรแกรมการทดสอบความช�านาญ”

 2.1.3 หลักสูตร “แนวทางการจัดการความเสี่ยงส�าหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”   
เป็นการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการความเส่ียงส�าหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2017 และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทราบหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม  
มอก. 31000-2555 รวมทั้งข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 : 2017 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง ท�าการฝึกปฏิบัติเพื่อชี้บ่ง 
ประเมินผล และวิธีการจัดการความเสี่ยงให้มีผลกระทบกับระบบคุณภาพลดลงหรือให้ยอมรับได้ โดยจัดฝึกอบรมเพื่อยืนยัน 
ความใช้ได้ของหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 43 คน ซึ่งมีความพึงพอใจด้านการ 
น�าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100.00 และด้านการจัดการฝึกอบรม ร้อยละ 95.00
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2.2 หลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาใหม่ในปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 3 หลักสูตร มีดังนี้ 
 2.2.1 หลกัสตูร “การจดัท�าเอกสารในระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” เป็นหลักสูตรทีพ่ฒันาข้ึนใหม่  

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาวิชาการ โดยมีการประกาศใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จึงท�าให้หน่วยงาน 
มีความต้องการฝึกอบรมสูง เพื่อน�าความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดฉบับใหม่ จึงได้ด�าเนิน
พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เปิดให้บริการฝึกอบรมแล้วในเดือนสิงหาคม 2562 

 2.2.2 หลกัสตูร “การตรวจตดิตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” เนือ่งจากมกีารประกาศใช้
มาตรฐาน ISO 19011 ฉบับปี 2018  ซึ่งเป็นมาตรฐานแนวปฏิบัติในการตรวจติดตามในระบบคุณภาพ รวมถึงข้อก�าหนด ISO/
IEC 17025 ที่มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น จึงพัฒนาหลักสูตรนี้ใหม่เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องข้อก�าหนดที่เปลี่ยนไป เปิดให้บริการ
ฝึกอบรมแล้วในเดือนกันยายน 2562

ภาพการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดการความเสี่ยงส�าหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”

ภาพตัวอย่างหลักสูตร “การจัดท�าเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” และ “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”

 2.2.3 หลักสูตร “เทคนิคพื้นฐานส�าหรับนักจุลชีววิทยา” เป็นหลักสูตรที่พัฒนาต่อจากหลักสูตรเดิมโดยมีการเพิ่มเติม
เนื้อหาให้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา และปรับปรุงรูปแบบการน�าเสนอให้เหมาะสมกับเน้ือหา 
สามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2562
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3. การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
เปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ตามหลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขทีก่�าหนด ครัง้ที ่1-2562 โดยให้การรบัรองบคุลากรรวมทัง้ส้ิน 16 ราย ด�าเนนิการติดตามผู้ได้รบัการรบัรองความสามารถ
บุคลากร สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” รอบที่ 1-2560 มีผู้รับการตรวจติดตามที่สอดคล้องตาม 
หลกัเกณฑ์เงือ่นไขทีก่�าหนด จ�านวน  9 ราย ด�าเนนิการเพือ่ต่ออายผูุ้ได้รบัการรบัรองความสามารถบคุลากร สาขา “การควบคุม
และจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” รอบท่ี 1-2559 มีผู้รับการตรวจติดตามที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่ก�าหนด 
เพือ่ต่ออายกุารรบัรอง จ�านวน 3 ราย และด�าเนนิการพฒันาเครือ่งมอืวดัความสามารถหรอืข้อสอบ สาขาการควบคุมและจดัการ
สารเคมใีนห้องปฏิบตักิารเพิม่เตมิ โดยด�าเนนิการตามหลกัการทางการศกึษาและหลกัการทางสถติ ิแล้วเสรจ็ครบถ้วนทกุขัน้ตอน 
ใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดอืน และท�าการคดัเลอืกเข้าสูค่ลงัข้อสอบอย่างต่อเนือ่ง ให้มใีช้หมนุเวยีนอย่างเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 
สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ด�าเนินกิจกรรมการทวนสอบระบบงานการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และส�ารวจความพึงพอใจการด�าเนินงานและการใช้ประโยชน์การรับรองความสามารถ
บุคลากรจากผู้ขอรับการรับรอง ท�าการสรุปประมวลผลน�ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 
4. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

เป็นผู้แทน วศ. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการก�าหนดมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ และเป็นคณะท�างานร่างมาตรฐานฝีมือ 
แห่งชาต ิสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และคอมพวิเตอร์ สาขานกัพฒันาระบบเกษตรแม่นย�า จ�านวน 4 สาขา นอกจากนี ้
มีกรอบแนวทางความร่วมมือการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (ที่ไม่มีการก�าหนดหมดอายุ) และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้าง 
ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับส�านักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
รวมถึงการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย

ภาพตัวอย่างหลักสูตร “เทคนิคพื้นฐานส�าหรับนักจุลชีววิทยา”
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ในรูปแบบดิจิทัล 

เป้าหมายที่ 4
พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ 

ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ

1. บริการห้องสมุดและสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้บรกิารสารสนเทศเฉพาะทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ใช้บริการสามารถน�าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทดสอบ วิจัยพัฒนางาน
วิชาการ วิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม ฯลฯ จ�านวน 8,141 ราย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.80 จากบริการสาธารณะที่
ห้องสมุด จัดขึ้นให้แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป มีสารสนเทศพร้อมให้
บริการกว่า 700,000 รายการ ส�าหรับเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล ส่งเสริมการใช้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เป็นจ�านวนผู้ใช้
บริการห้องสมุดตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ ติดต่อด้วยตนเอง 2,831 ราย ทางโทรศัพท์ 201 ราย และทางอีเมล 1,778 เรื่อง รวมทั้ง 
มีการเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ส�านักหอสมุดฯ จ�านวน 402,349 ครั้ง 

แผนภูมิวงกลมแสดงจ�านวนผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ

อีเมล 1,778
ภาคเอกชน 1,146

ภาครัฐ
1,122

สถาบันศึกษา 264

ประชาชนทั่วไป 299

มาดวยตนเอง
2,831

โทรศัพท 201
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2. บรกิารคลงัความรูส้ารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนรปูดจิทิลั
บน Mobile Devices

บริการคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัลในรูป
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Science ebook Application บน Smartphone หรือ 
Tablet แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกภาคส่วน ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้  
มหีนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์รวม 1,400 กว่าเล่ม เป็นหนงัสอืด้านเกษตรกรรม อาหาร สขุภาพ 
คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้สมัครใช้บริการ e-book จ�านวน 
340 คน มีการยืมหนังสือจ�านวน 820 เล่ม 

3. การปรับปรุงฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 จัดท�าองค์ความรู้และปรับปรุงฐานข้อมูลเฉพาะทาง 14 ฐานข้อมูล เพิ่มขึ้นประมาณ 220,885 เรื่อง เช่น
 • ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้าน ว. และ ท. ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ จ�านวน 260,566 รายการ เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ http://library.dss.go.th  
 • ฐานข้อมูลค�าถามนี้มีค�าตอบ (เป็นการรวบรวมค�าถามจากผู้ใช้บริการหรือเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ก�าลังเป็นที่สนใจ โดยน�าเสนอค�าถามพร้อมเนื้อหาค�าตอบโดยย่อ และระบุเอกสารที่มาเพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นต่อไป 
จ�านวน 120 เรื่อง เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th/information/FAQ/

 • ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่น่าสนใจของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 397 เรื่อง เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ 
http://siweb.dss.go.th/standard/rachakitja/show_list_kitja.asp

 • ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP สามารถเข้าใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://otop.dss.
go.th เพือ่ขยายขดีความสามารถในการให้บรกิาร และเพิม่ประสทิธภิาพในการเข้าถงึสารสนเทศได้สะดวก รวดเรว็ ทกุที ่ทกุเวลา 
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การรวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และจัดท�าสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้พร้อมใช้ อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้บริการ ผู้สนใจ ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการ 
OTOP ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ซึ่งเว็บไซต์นี้ถูกออกแบบและจัดท�าโดยใช้
โปรแกรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Joomla มีการบนัทกึข้อมลูลงเวบ็ไซต์อย่างต่อเนือ่ง จัดท�าเมทาดาตาของส่ือมลัตมิเีดยี รปูภาพ 
และบทความ รวมถึงประมวลและจัดท�าสารสนเทศออนไลน์โดยใช้หลักของ SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นออนไลน์ 

แผนภูมิวงกลมแสดงจ�านวนการเข้าใช้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ส�านักหอสมุดฯ (ครั้ง)

1. ฐานข้อมูลบทความที่น่าสนใจ (24,405)

2. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (3,541)

3. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (1,426)

4. ฐานข้อมลูกฎหมายระเบยีบข้อบงัคบัของไทยด้าน ว. และ ท. (8,109)

5. ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ (1,716)

6. ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (211)

7. ฐานข้อมูลค�าถามนี้มีค�าตอบ (41,073)

8. ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ (1,239)

9. ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง (4,818)

10. ฐานข้อมูล e-book (20,297)

11. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้าน ว. และ ท. (252,403)

12. ฐานข้อมูล e-Content (4,389)

13. ฐานข้อมูลบทความด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร (5,165)

14. ฐานข้อมูล OTOP สิ่งพิมพ์ วศ. และข่าวด้าน ว. และ ท. (33,557)
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จากการเก็บข้อมูลสถิติเว็บไซต์แสดงให้เห็นว่ามีผู้เข้าชมเว็บไซต์เฉล่ีย 3,923 ครั้ง/เดือน ซึ่งจากผลการประเมินแบบสอบถาม
การใช้งานเว็บไซต์จากกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP/ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป พบว่าในหัวข้อ “เว็บไซต์สามารถเป็น
แหล่งความรู้ได้” นั้น ได้รับความพึงพอใจสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 91.80 และผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์
อยู่ที่ร้อยละ 89.40

เว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

3.2 พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยู่ใน
รปูแบบดจิทัิลจากภายนอกกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ โดยเปิดให้บรกิารระบบบรกิาร
สารสนเทศดิจิทัล (Library Remote Access Portal) มีผู้สนใจสมัครเข้าใช้บริการกว่า 700 ราย ซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
มากกว่า 300 ราย จากผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เลือกใช้เอกสารมาตรฐานท่ีส�านักหอสมุดฯ บอกรับและพร้อมที่จะ
ช�าระเงนิค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ส�านกัหอสมดุฯ จงึได้พฒันาการให้บรกิารช�าระเงนิออนไลน์ขึน้เพือ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และเกิดการพัฒนาระบบงานที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อผู้ใช้บริการต่อไป

3.3 พฒันาเวบ็ไซต์ตรวจสอบมาตรฐานทีส่�านกัหอสมดุฯ บอกรบั ได้แก่ AATCC ASHRAE ASTM AWWA JSA NACE NFPA 
TAPPI เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ส�านักหอสมุดฯ บอกรับได้จาก
ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th/standardinhouse/

                             
4. สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�านักหอสมุดฯ ในฐานะหน่วยงานกลางท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานสมาชิกศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ซ่ึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีปัจจบุนัมสีมาชิก จ�านวน 30 หน่วยงาน ทีม่เีป้าหมายในการร่วมใช้และส่งเสริมการใช้ทรพัยากรสารสนเทศเฉพาะทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างหน่วยงานสมาชิก ศปว. เพื่อให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
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4.1 การจัดประชุมคณะท�างาน ศปว. ณ ส�านักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2562 เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานสมาชิก ศปว. ด้วยระบบฐานข้อมูล One search มีชื่อโดเมนเนมว่า “Sticsearch” ที่สามารถ
สบืค้นและเข้าถงึข้อมลูได้ทกุท่ีภายใต้มาตรฐานการให้บรกิารเดยีวกนัของ ศปว. โดยมหีน่วยงานสมาชิก ศปว. ทีม่รีะบบห้องสมดุ 
ร่วมพัฒนาระบบ One search จ�านวน 14 หน่วยงาน และการหารือแนวทางการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ศปว. ไปยัง 
หน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดประชุมคณะท�างาน ศปว. และเยี่ยมชมส�านักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

4.2 เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
เครือข่าย และการสร้างความเข้มแข็งของแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน ณ ส�านักดิจิทัลและ
สารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยมีหน่วยงานสมาชิก 
ศปว. เข้าร่วม 15 หน่วยงาน จ�านวน 27 คน

4.3 บรูณาการความร่วมมือกบัภาคเีครอืข่ายภาครฐั เอกชน สงัคมและประชาชน เพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึสารสนเทศร่วมกัน 
ของสมาชกิ ศปว. โดยการเชญิสมาชกิ ศปว. เข้าร่วมกจิกรรมสัมมนา/อบรมเชงิปฏิบตักิาร สนบัสนนุหนงัสือบรจิาคและเรียนเชญิ 
เป็นวิทยากร ในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 4.3.1 การพัฒนาสมาชิกเครือข่ายด้วยการสนับสนุนสมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/ สัมมนา ดังนี้
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” เข้าร่วม 13 หน่วยงาน จ�านวน 21 คน
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ว. และ ท.” เข้าร่วม 7 หน่วยงาน จ�านวน 9 คน
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI)” เข้าร่วม  

    5 หน่วยงาน จ�านวน 5 คน
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร” เข้าร่วม  

    6 หน่วยงาน จ�านวน 18 คน 

การพัฒนาสมาชิกเครือข่ายด้วยการ
สนับสนุนสมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรม/ สัมมนา
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 4.3.2 การพัฒนาสมาชิกเครือข่ายด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน  
เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินบริจาค 2 หน่วยงาน จ�านวน 9 คน

4.4  การเผยแพร่สารสนเทศ วทน. ผ่านเว็บไซต์ ศปว. (http://www.scitech.in.th) และ Facebook ศปว.  
(https://www.facebook.com/STICThai/) ประชาสัมพันธ์ผลงานและบริการของสมาชิกเครือข่าย ศปว. น�าสารสนเทศ
อเิลก็ทรอนกิส์ทีแ่ต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าของลขิสทิธิ ์ให้บรกิารสืบค้นผ่าน Science e-Book Application รวมทัง้มคีวามร่วมมอื 
ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในการบริการจัดหาฉบับเต็ม (Full text) และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ระหว่าง 
หน่วยงานสมาชิก ศปว. จ�านวน 496 และ 1,761 เรื่อง ตามล�าดับ

 
5. ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ

ในปีงบประมาณ 2562 ส�านักหอสมุดฯ มีการส่งเสริมการใช้สารสนเทศแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมให้มกีารใช้สารสนเทศเป็นฐานความรูขั้บเคลือ่นเศรษฐกจิ โดยร่วมจดับธูนทิรรศการ แนะน�าบรกิารและสารสนเทศ
ต่าง ๆ อีกทั้งมีการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับประชาชน โดยจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริการ 
ต่าง ๆ ของส�านักหอสมุดฯ ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

5.1 ส่งเสริมการใช้สารสนเทศแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
ส�านักหอสมุดฯ ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ “Thailand Lab International 2019” ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 

2562 ณ ไบเทค บางนา สท. เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเข้าถึงสารสนเทศด้านวิเคราะห์ทดสอบในยุค Thailand 4.0”  
และจัดบูธนิทรรศการ โดยแนะน�าบริการ Remote Access Portal, Science eBook Application และสารสนเทศต่าง ๆ 
ส�าหรับห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ASTM, AOCS, AOAC, ICUMSA และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส�านักหอสมุดฯ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ “Thailand Lab International 2019”

5.2 ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับประชาชน 
 ส�านักหอสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ โดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์

บริการให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับทุกคน ในโอกาสและวาระ
ส�าคัญต่าง ๆ ดังนี้

 5.2.1 จัดนิทรรศการภาพความทรงจ�าในหัวใจพระมหากษัตริย์ไทย ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม -  
19 ธันวาคม 2561 ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1

 5.2.2 กิจกรรมถนนสายวิทย์ ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,194 คน
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 5.2.3 จัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ 
ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 บริเวณลานกิจกรรม

 5.2.4  กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน  
ณ ห้องสมดุโรงเรยีนบ้านด่าน (ราษฎรบ�ารงุ) ต�าบลโคกป่ีฆ้อง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระแก้ว ระหว่างวนัที ่18 – 20 กนัยายน 2562  
มีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 512 คน

6. การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
ส�านักหอสมุดฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

และให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนโยบาย “สท. เป็นห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศ 
ในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ 
ผู้ใช้บริการ” เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดและบุคลากร รวมถึง
ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและของกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยแนวทางความมุ่งมั่น
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว ในปีงบประมาณ 2562 ส�านักหอสมุดฯ ได้เข้ารับรางวัลและมีผลการด�าเนินงานภายใต้
กิจกรรมของห้องสมุดสีเขียว ดังนี้

6.1 ส�านักหอสมุดฯ เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว อันมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (พระยศ ณ ขณะนั้นคือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา)  
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษา 
แบบเปิด (New Library’s Roles in Open Education Era) ทรงประทานเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียว ประจ�าปี 2561 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท11 กรุงเทพมหานคร

6.2 ส�านักหอสมุดฯ รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและ
เสื้อผ้าเบอร์ 5” เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เลือกใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

6.3 ส�านักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2562 จัดโดยศูนย์เรียนรู้และ
หอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคารศูนย์เรียนรู้
และหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ ถนนประชาชืน่ กรงุเทพฯ ซึง่การประชมุนีเ้พือ่พจิารณาและรายงานผลการด�าเนนิงาน 
ตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ�าปี 2561 พิจารณาการจัดต้ังชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชปูถัมภ์ ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ด�าเนนิการขอจดัตัง้ชมรมห้องสมดุสเีขยีวฯ รวมถงึพจิารณาแผนการตรวจประเมนิ
ห้องสมุดสีเขียว ประจ�าปี 2562 การจัดประชุมและจัดสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวประจ�าปี 2563 ปัจจุบันเครือข่าย 
ห้องสมดุสเีขยีวมสีมาชิก จ�านวน 63 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานทีผ่่านการตรวจประเมนิฯ จ�านวน 28 หน่วยงาน ซึง่ส�านกัหอสมดุฯ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินตั้งแต่ปี 2561 โดยสามารถบริหารจัดการและให้บริการ
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง

6.4 ส�านักหอสมุดฯ เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประเภทโครงการ กิจกรรม
ชดเชยคาร์บอน จัดภายใต้แนวคิด “ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม 
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้า ซึ่งส�านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  
ได้มกีารน�าไปขยายผลและส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมในการลดก๊าซเรอืนกระจก โดยมกีารค�านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรายบคุคล 
และชดเชยจนเป็น 0 รวม 884 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับว่ามีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการลด 
การใช้พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ

ส�านักหอสมุดฯ ได้รับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5”

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดฯ รับประกาศนียบัตร และถ่ายรูปร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
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7. โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นการท�างานแบบบูรณาการความรว่มมอืระหว่างเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศเสมือน

เป็นศูนย์กลางคลังความรู้และการบริการสารสนเทศดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ได้แก่  
การพัฒนาสารสนเทศในรปูดิจทิลัเพือ่ส่งเสรมิให้มรีะบบการให้บรกิารห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์ทีท่นัสมยั แก่ผู้ประกอบการ OTOP 
/ SMEs นักวิจัยและประชาชนที่สนใจทุกภาคส่วน เป็นคลังความรู้ดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถให้เกิดการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันสมัย และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอนุรักษ์สารสนเทศในรูปดิจิทัล 
(Digital preservation) รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งพิมพ์เพื่อเป็นคลังความรู้ของประเทศ รองรับการให้บริการในลักษณะของการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศร่วมกนั เพิม่ศกัยภาพการเข้าถงึสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยด้ีวยการประยกุต์เทคโนโลยแีละการ
สือ่สาร มุง่เน้นการวางโครงสร้างพืน้ฐานด้านการพฒันาระบบคลงัความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Integrated Science 
and Technology Knowledge Repository) บรกิารสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้สอดคล้องภารกจิทีเ่ป็นหอสมดุ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ โดยบรูณาการความร่วมมอืกบัเครอืข่ายแหล่งบรกิารสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีตลอดจนการจดับรกิารสารสนเทศเฉพาะทางแก่กลุม่เป้าหมาย และการส่งเสรมิให้เกดิการใช้สารสนเทศฯ อย่างทัว่ถงึ 
ทุกภาคส่วน มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

7.1 จัดท�าฐานข้อมูลด้านวัสดุศาสตร์ จ�านวน 1 ฐาน
7.2 จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล ดังนี้
 7.2.1 จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทเอกสารมาตรฐาน ได้แก่ SAE (2,500 รายการ) DIN (2,663 รายการ) AWWA 

(184 รายการ) AATCC (149 รายการ) ACS Reagent Chemicals (500 รายการ)
 7.2.2 จัดหาข้อมูลดิจิทัลในรูป e-book Annual Report Journal Statistics (2,133 รายการ) 
 7.2.3 จดัการสารสนเทศเข้าสูก่ระบวนการบรกิาร มผีูใ้ช้ทรพัยากรในรปูแบบ e-book และข้อมลูออนไลน์ในรปูดจิทัิล 

(20,297 รายการ)
7.3  บูรณาการความร่วมมือและร่วมใช้สารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 

เครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศ (841 เรื่อง)
7.4  อนุรักษ์สารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล (150,412 หน้า)
7.5  เผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ส�านักหอสมุดฯ ได้ส่งเสริมการใช้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการให้ใช้สารสนเทศเป็นฐาน

ความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรุปได้ดังนี้
 7.5.1 จดักจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “เทคนคิการสืบค้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนรปูแบบ 

ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ” แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จ�านวน 2 ครั้ง ณ ห้อง 322 ชั้น 3  
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  • ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 25 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�านวน 25 คน ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในอุตสาหกรรมด้านเคมี อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

  • ครั้งที ่2 : วนัที ่8 มนีาคม 2562 มผู้ีเข้าร่วมกจิกรรมฯ จ�านวน 30 คน ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ปฏิบติังานในอตุสาหกรรม
ด้านอาหาร อาหารสัตว์ เคมี แก้ว โลหะ ปิโตรเลียม ยานยนต์ และห้องปฏิบัติการ

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสืบค ้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิ ทัลอย ่างมี
ประสิทธิภาพ
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 7.5.2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�านวน 99 คน

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 7.5.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 70 คน 
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 7.5.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และ Library Remote Access Portal” วันที่ 26 
มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 
84 คน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และ Library Remote Access Portal

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

 7.5.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร” วันที่ 22 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�านวน 158 คน

 7.5.6 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 200 คน
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Section 5 - Petroleum Products,
Lubricants, and Fossil Fuels, 213

Section 4 - Construction, 94

Section 3 - Metals Test Methods
and Analytical Procedures, 105

Section 7 - 
Textiles, 36

Section 6 - Paints, 
Related Coatings, 
and Aromatics, 27

Section 10 - 
Electrical Insulation
and Electronics, 1

Section 15 - General Products,
Chemical Specialties, and 
End Use Products, 20

Section 11 - Water and 
Environmental Technology, 6

Section 12 - Nuclear, Solar, 
and Geothermal Energy, 1

Section 14 - General Methods 
and Instrumentation, 3

Section 8 -
Plastics, 31

Section 9 -
Rubber, 46

Section 1 -
Iron and Steel 
Products, 44

 7.5.7 จัดท�าวีดิทัศน์ จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่
  • แนะน�าส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • Science e-book application 
  • Siweb เว็บไซต์การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส�าคัญ
  • อนุสรณ์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

8. การพัฒนาบริการสารสนเทศมาตรฐาน ASTM ของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เป็นการส�ารวจการใช้งานสารสนเทศมาตรฐาน ASTM จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริการสารสนเทศมาตรฐาน ASTM 
ของส�านักหอสมุดฯ ให้กับผู้ใช้บริการที่เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตาม
มาตรฐานใหม่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้ฐานข้อมูลชื่อ “ระบบตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน” (http://siweb.dss.
go.th/alert) เพื่อส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศมาตรฐาน ASTM ของส�านักหอสมุดฯ นอกจากนี้ ได้ศึกษาความต้องการใช้
สารสนเทศมาตรฐาน ASTM จากกลุ่มเป้าหมาย พบว่า Sections ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Section 5 : Petroleum 
Products, Lubricants, and Fossil Fuels

การพัฒนาบริการนี้ ท�าให้ผู้ใช้บริการที่เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ได้รู้จักและสนใจสมัครเป็น
สมาชกิของส�านกัหอสมดุฯ และมจี�านวนการเข้าใช้ฐานข้อมลู “ระบบตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน” เพิม่ข้ึน เป็นการเพิม่ศกัยภาพ
การเข้าถึงสารสนเทศมาตรฐาน ASTM ของส�านักหอสมุดฯ ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามสารสนเทศมาตรฐาน ASTM  
ที่ทันสมัยได้ทุกที่ ทุกเวลา และสารสนเทศมีการน�าไปใช้ประโยชน์สูงสุด

แผนภมูวิงกลมแสดงจ�านวนการใช้สารสนเทศมาตรฐาน ASTM ของห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบัการรบัรอง ISO/IEC 17025 จ�าแนกตาม Sections
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เป้าหมายที่ 4 
พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ 

ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ

การบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
1. กิจกรรมการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 

การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร มีการด�าเนนิงานวเิคราะห์และออกแบบฟังก์ชัน่การท�างานเบือ้งต้นของระบบ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 

ของกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ครอบคลุมกระบวนการจัดท�าแผนการเปิดรับ 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ กระบวนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ กระบวนการแจ้งเตือน
สถานะการด�าเนนิกจิกรรม และปรบัปรงุฐานข้อมลูระบบรายงานการลงทะเบยีนกิจกรรมทดสอบความช�านาญ เพือ่ให้สอดคล้อง
กับกระบวนงานที่ได้ออกแบบไว้ โดยการพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

 1.1. พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของระบบ เพื่อยืนยันฟังก์ชั่นการท�างานในส่วนของการลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งาน
ระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ 

 1.2.  พัฒนาโมดูลเผยแพร่แผนกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณบนเว็บไซต์
 1.3.  พฒันาโมดลู ฟอร์มสมคัรสมาชกิตามรายการในแบบฟอร์มเอกสาร “ใบสมคัรเข้าร่วมกจิกรรมทดสอบความช�านาญ

ห้องปฏิบัติการ” และทดสอบฟังก์ชั่นการท�างานส�าหรับการสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อใช้ส�าหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ

  ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด�าเนินการขับเคลื่อนระบบการให้บริการงาน
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรองให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการพัฒนาระบบ
การรบัรองออนไลน์เพือ่ให้ห้องปฏบิตักิารทดสอบ ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร และผูผ้ลติวสัดอุ้างอิง
สามารถติดต่อประสานงานในเรื่องของการยื่นขอการรับรอง การติดตามและตรวจสอบสถานะการด�าเนินงานผ่านทางระบบได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ระยะเวลาในการด�าเนินงานและจ�านวนเอกสารที่ต้องใช้ลดลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมมือกับศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย เสริมสร้างความสุขในที่ท�างาน
 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความสุขในที่ท�างานของบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้สัมมนา เรื่อง  

การสร้างความสขุในท่ีท�างาน (Happy Workplace) เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบั Happinomiter และส่งเสรมิให้มเีครือ่งมอืวดัความสขุ  
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ที่จะเป็นตัวชี้วัดส�าคัญในการวางแผนพัฒนาให้บุคลากรมีความสุขทั่วทั้งองค์กรตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ�าปี 
งบประมาณ 2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนางอุมาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติกล่าว 
เปิดงานและให้นโยบาย และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่ง
ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากร 

3.  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ร่วมกจิกรรมจิตอาสาและสบืสานพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ตลอดจนเพือ่สร้าง
การตระหนักรู้และจิตส�านึกในการดูแล รักษา สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

 3.1 การสร้างความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดคัดแยกขยะมูลฝอย

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จดักิจกรรมสนทนาประสา วศ.ฯ เรือ่ง เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
ในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันและสร้าง 
ความตระหนักที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อร่วมกันลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ ท�าดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการน�าไปใช้ประโยชน์  

 3.2 กิจกรรม วศ.จิตอาสา ท�านุบ�ารุงศาสนา และปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมโครงการ วศ.จิตอาสา ท�านุบ�ารุงศาสนา และปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตรย์ิ เพือ่กระตุน้จติส�านกึให้เจ้าหน้าทีไ่ด้เหน็ความส�าคัญของการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ของชาต ิและเพ่ิม
ป่าไม้พื้นที่สาธารณะเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างจิตส�านึก 
ในการเป็นจิตอาสา เราท�าความดด้ีวยหวัใจ เพือ่เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ โดยจดักจิกรรม ณ ศนูย์อนรุกัษ์ระบบนเิวศป่าชายเลน  
บ้านแหลมแม่นกแก้ว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และวัดช้างข้าม อ�าเภอ 
นายายอาม จังหวัดจันทบรีุ ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร  
จ�านวนกว่า 166 คน เข้าร่วมโครงการประพฤติปฏิบัติความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และน้อมน�าแนวทางตาม 
พระราชด�าริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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4.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
 4.1 การจัดกิจกรรมเสวนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง SDO บทบาทใหม่ของ วศ.   

  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จดัเสวนา “สขุกบั Science” เรือ่ง SDO  บทบาทใหม่ของ วศ. โดยโครงการ SDO (Standards 
Developing Organization) สร้างความรู้ความเข้าใจการปรับบทบาทใหม่ของ วศ.  สู่องค์กรก�าหนดมาตรฐาน ซึ่งเป็นการปรับ
บทบาทห้องปฏิบตักิารรองรบัการจดัท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีม่คีวามส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ 
ความต้องการอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น วัสดุสัมผัสอาหาร วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ยาง อีกทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์จะเป็น 
ค่ากลางทีผู่ผ้ลติ ผู้ขาย ผูซ้ื้อ ใช้อ้างองิ จะช่วยยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ภายในประเทศ ทัง้นีใ้นการจดัท�ามาตรฐานผลติภณัฑ์ 
มีแนวทางการจัดท�าบนพื้นฐานเหตุผลความจ�าเป็น รองรับผลิตภัณฑ์ในประเทศ และตามความต้องการของผู้ประกอบการ

 4.2 การสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎระเบียบในปัจจุบัน

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ในปัจจุบัน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างานของเจ้าหน้าท่ี และให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่มีการ
เปลีย่นแปลงในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา ทัง้พระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 พระราชบญัญตัวินิยั
การเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัมิาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน�าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการท�างานเป็นทีม ที่จะน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
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 4.3 การจดักิจกรรม DSS KM DAY 2019 กิจกรรมพฒันาองค์ความรู ้สรรค์สร้างนวตักรรม เสรมิสร้างคุณภาพสู่ระดบัสากล

  กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจัดกจิกรรมวนัแห่งการจดัการความรู้ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ประจ�าปี 2562 เพ่ือพฒันา 
องค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกว่า  
500 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร เป้าหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจท�างานเป็นทีม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล

5. การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 

ศูนย์ราชการสะดวกฯ (ระดับพื้นฐาน) โดยกรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย  
อกีทัง้ยงัได้มกีารพฒันาการให้บรกิารประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศนูย์ราชการสะดวกอย่างต่อเนือ่ง โดยปี 2562 นี ้
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยมี ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เข้ารับมอบรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จัดโดยส�านักงานปลัด
ส�านกันายกรฐัมนตร ีโดยมนีายเทวญั ลปิตพลัลภ รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรีเป็นประธานในพธิมีอบโล่และตรารบัรอง
มาตรฐานการให้บรกิารของศนูย์ราชการสะดวกฯ ณ ห้องประชุมปรนิซ์แกรนด์บอลรมู โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรงุเทพฯ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนนิงานทีม่คีวามเช่ือมโยงระดบัชาต ิเช่ือมโยงนโยบายรฐับาลและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความ
สามารถในการแข่งขนั และพฒันาศกัยภาพด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศ โดยการพฒันาความร่วมมอื
กับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

1. ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness
จัด Workshop ภายใต้หัวข้อ Enhancement of capacity building for FCM testing laboratories among ASEAN 

member states  โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1.1 การสัมมนาเรื่อง “Current Chinese Food Contact Material Regulations and Food Packaging  

Innovation” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอกคิงเพาเวอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 คน จากภาครัฐ  
ภาคเอกชนไทย หน่วยงานด้านวิชาการและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 16 คน (8 ประเทศ) โดยมีวิทยากร 2 ท่าน  
คือ Mr.Oscar Wang รองผู้อ�านวยการ National Reference Laboratory for Food Contact Material, Guangdong  
Inspection and Quarantine Technology Center ประเทศจีน บรรยายหัวข้อ “Current Chinese Food Contact  
Material Regulations” และ Mr.Youichi Ishizaki ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Corporate R&D บริษัท Toyo Seikan Group  
Holdings, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น บรรยายหัวข้อ “Food Packaging Innovation”

1.2 การฝึกอบรมหัวข้อ “Food Contact Regulations for Rubber Products” ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 
2562 ณ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร มผีูเ้ข้าร่วมเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ชาวไทย 23 คน และนกัวทิยาศาสตร์ 17 คน (9 ประเทศ) 
โดยมี Dr.Martin Forrest ผู้เชี่ยวชาญจาก Smith Rapra ประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากร โดยการบรรยายและปฏิบัติการในห้อง
ปฏบิตักิารผูเ้ข้าร่วมได้รบัความรูเ้กีย่วกบักฎข้อบงัคบัระหว่างประเทศส�าหรบัยางสมัผสักับอาหาร และเทคนคิในห้องปฏบิตักิาร
เพือ่ตรวจสอบปรมิาณผงทีเ่หลืออยู ่และปรมิาณโปรตนีทีส่กดัได้ในน�า้รวมถึงไนโตรซามนี และวนัสุดท้ายของการฝึกอบรมผูแ้ทน
จากอาเซยีนเข้าเยีย่มชม บรษิทั รอยลัอนิดสัตรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร เพือ่ชมการผลติผลติภณัฑ์
ส�าหรับเด็ก เช่น จุกนม ขวดนม ฯลฯ กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่โรงงานผลิต

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการระหว่างภูมิภาค ASEAN และผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศ 
เพือ่การแลกเปลีย่นข้อมลูทางเทคนคิและการส่งเสรมิความร่วมมอื ผูเ้ข้าร่วมสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรม
เพือ่พฒันาวธิกีารทดสอบในห้องปฏบิตักิาร บคุลากรห้องปฏิบตักิารของ AFRLs ใน AMS ได้รบัการปรบัปรงุเพือ่ทดสอบคณุภาพ
และความปลอดภยัของวสัดสุมัผสัอาหารและผลิตภณัฑ์อาหาร ด้วยบรรจภัุณฑ์ด้วยนวตักรรม  เพือ่ควบคุมคณุภาพของผลิตภณัฑ์
ในตลาด และสขุภาพของผูบ้รโิภค ส่งผลให้ผูผ้ลติและผูส่้งออกไทยได้รบัข้อมลูเพือ่ควบคมุคุณภาพของผลติภณัฑ์ตามกฎระเบยีบ
ของจีนและเพื่อปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

อีกทั้งหน่วยงานรัฐของไทยและผู้แทนอาเซียนสามารถเรียนรู้การปรับปรุงกฎระเบียบ FCM ของประเทศจีน ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่มีความส�าคัญในการปรับปรุงหรือพัฒนาข้อบังคับ FCM ของประเทศ

ผลการด�าเนินงาน
โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ
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2. ความร่วมมอืทางด้านการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร (การรบัรองระบบงานออนไลน์) กบัประเทศอนิเดยี
สป.วท. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ว. และ ท. ไทย - อินเดีย ครั้งที่ 5 (the 5th Meeting 

of the Joint Committee on Science and Technology Cooperation between Thailand and India) เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพฯ

วศ. ได้น�าเสนอความร่วมมอืสาขาใหม่ทีป่ระสงค์จะด�าเนนิการด้าน Quality Infrastructure ในหวัข้อ Online Laboratory  
Accreditation ภายใต้แผนความร่วมมือด้าน ว. และ ท. ปี 2561 - 2563 (Programme of Cooperation in the Fields  
of Science and Technology 2018-2020 : POC) กับหน่วยงาน National Accreditation Board for Testing and  
Calibration Laboratory (NABL) ประเทศอินเดีย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มเติมสาขาความร่วมมือด้าน Quality  
Infrastructure ตามที่ วศ. เสนอ โดยโครงการความร่วมมือที่จะด�าเนินการในปี 2562 จะประกาศรับข้อเสนอโครงการในเดือน
สิงหาคม 2562 ซึ่ง สป.วท. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป และให้ วศ. ประสาน NABL เพื่อพิจารณาการด�าเนินการ
ร่วมกันในการเตรียมจัด workshop ด้าน Quality Infrastructure ภายในปี 2562

• ดร.พจมาน ท่าจนี ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร วศ. พร้อมคณะ ร่วมประชุมประสานความร่วมมอื 
ทางวิชาการระหว่างหน่วยรับรองระบบงานไทย BLA-DSS, Thailand กับ National Accreditation Board for Testing and 
Calibration Laboratory (NABL) ในด้าน Quality infrastructure เรื่อง ระบบการรับรองระบบงานแบบ online เพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถและพฒันาศักยภาพการให้บรกิารรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารของ วศ. ระหว่างวนัที ่29 กนัยายน - 2 ตลุาคม  
2562 ณ NABL สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี NABL executives CEO of NABL และ Mr. Alok, Director of NABL  
ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

3. การประชุมหารือ เรื่องความร่วมมือระหว่าง วศ. และ Korea Institute of Ceramic Engineering 
and Technology (KICET) ประเทศเกาหลีใต้

วศ. ให้การต้อนรับ Mr.Sung-Soo Ryu ผู้บริหารจาก Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology 
(KICET) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเซรามิกและหารือความร่วมมือขับเคล่ือนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิก
และวัสดุสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การประชุมหารือครัง้นี ้เป็นการประชุมวางแผนการท�างานภายใต้ความร่วมมอืในอนาคตของ 2 หน่วยงาน ระหว่าง KICET 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้และ วศ. โดยมุ่งหวังว่าจะน�ามาสู่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรวิจัยด้านเซรามิกและวัสดุสมัยใหม่  
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมส�าหรับการใช้งานใหม่ๆ รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  
เรื่อง International Ceramic Conference-9 and Korea-Japan Ceramic Symposium ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ 
ในปี 2563 นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยด้านเซรามิกที่กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กองวัสดุ
วิศวกรรม ส�านักเทคโนโลยีชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการหนังสือหายาก ก�าเนิดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 5 หอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม 

4. โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน (Short Term Study Visit Projects) ระหว่าง วศ. กับ Beijing 
Research and Design Institute of Rubber Industry Co., Ltd. (BRDI) สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในชื่อโครงการ China-Thailand Rubber Research and Technology Exchange Visits ภายใต้
โครงการความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาการ (คกร.) ไทย-จีน สมัยที่ 22

วศ. ให้การต้อนรับคณะบุคคลและนักวิจัยจาก กับ Beijing Research and Design Institute of Rubber Industry  
Co., Ltd. (BRDI) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานวิจัยและข้อมูลห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ช้ัน 6 อาคาร ดร.ตั้วฯ ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ�ากัด จังหวัดชลบุรี 
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โดยเป้าหมายในโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมนักวิจัยของไทย
และจีน โดยความร่วมมือในเบื้องต้น คือ

การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางวิชาการ เช่น ในเวทีการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนามาตรฐานยางระหว่าง
ประเทศ (มาตรฐาน ISO) ท้ังน้ีนักวิจัยท้ังสองฝ่ายจะต้องร่วมมือช่วยกันท�าฐานข้อมูลเพื่อประกอบการท�าร่างมาตรฐาน  
อีกทั้งยังต้องประชุมหารือกันนอกรอบเพื่อปรับทิศทางให้เป็นแนวเดียวกันก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการ และเป็นการ
เปิดบ้านของทั้ง วศ. และ BRDI ซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย  ส่วนความร่วมมือในขั้นต่อไปนั้น  
ขึ้นอยู่กับความสนใจและนโยบายของทีมวิจัยทั้ง 2 หน่วยงาน โดยความร่วมมืออาจจะเป็นลักษณะโครงการทวิภาคี (ฺBilateral  
Cooperation Projects) แต่ทัง้นีต้้องรอศกึษาความเป็นไปได้ในโอกาสทีท่มีนักวจิยั วศ. จะไปเยอืน BRDI สาธารณรฐัประชาชนจนี  
ในเดือนสิงหาคม 2562 ก่อน

5. การลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding between Department of 
Science Service, Thailand and Pakistan Scientific and Technological Information Center, 
Pakistan ด้านการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างกับ Pakistan Scientific 
and Technology Information Center (PASTIC) ประเทศปากีสถาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ Pakistan Scientific and Technology Information Center (PASTIC)  
ประเทศปากีสถาน ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding between Department of  
Science Service, Thailand and Pakistan Scientific and Technological Information Center, Pakistan ด้านการ
บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีขอบเขต ดังต่อไปนี้

1) การแลกเปลี่ยนวัสดุทางวิทยาศาสตร์ (scientific materials) สิ่งพิมพ์ และข้อมูล
2) แลกเปลี่ยน บุคลากรและผู้บริหารสถาบันผ่านการเยี่ยมชมระยะสั้นระหว่างหน่วยงานทั้งสอง
3) โครงการร่วมกันทางวัฒนธรรม
4) มีการฝึกอบรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกัน

6. ความร่วมมือกับประเทศเครือรัฐออสเตรเลียมุ่งเป้าสร้างศักยภาพการรับรองความสามารถบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพการด�าเนินงานด้านการรับรองความสามารถ
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงาน Joint Accreditation System of Australia and New Zealand 
(JAS-ANZ) ซึง่เป็นหน่วยรบัรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของออสเตรเลียและนวิซีแลนด์ รวมทัง้ประชุมความร่วมมอื 
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัหน่วยรบัรองบคุลากร (Certification Body for Persons) ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูของออสเตรเลยี 
ได้แก่ AUSTSWIM และ MOBIUS INSTITUTE เป้าหมายเพื่อสร้างรากฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ 
การรับรองความสามารถบุคลากรของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภาพการประชุมหารอืความร่วมมอืการเพิม่ศกัยภาพการด�าเนินงานด้านการรับรองความสามารถบคุลากรทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 
เมื่อวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2561 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

7. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ร่วมประชมุหารือเพือ่สร้างความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมด้านพลาสตกิ

ชวีภาพ กบัองค์กรเชีย่วชาญระดบัโลกทีม่ปีระสบการณ์สงูในด้านพลาสตกิชวีภาพของราชอาณาจกัรเบลเยยีมและราชอาณาจกัร
เนเธอร์แลนด์ รวม 4 หน่วยงาน คือ (1) Wageningen University & Research (2) Rodenburg Biopolymers (3) Public 
Waste Agency of Flanders (OVAM) และ (4) Organic Waste Systems (OWS) โดยมีประเด็นการหารือด้านการวิจัย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานวิธีทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการขยะ และความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ

ภาพการประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ กับองค์กรเชี่ยวชาญระดับโลก 
โดยความร่วมมือจากส�านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต เมื่อวันท่ี 21-25 พฤษภาคม 2562  
ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

8. ความร่วมมือภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน เพือ่คงสถานะการยอมรบัร่วม APAC MRA    
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meetings  

2019 เป็นการประชุมครั้งแรกของการรวมองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific  
Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) กับองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific  
Accreditation Cooperation, PAC) ในนามขององค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน  
(Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC) 

ภาพการประชุมองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน เพื่อคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA เมื่อวันที่ 
16-21 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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9. การบรรยายการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการและการพัฒนาวัสดุอ้างอิง ในเวทีประชุม
นานาชาติ Food Analysis Workshop: Proficiency Testing and Reference Materials Development

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบหมายให้ นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ รักษาการผู้อ�านวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลติภณัฑ์ และนางจนัทรตัน์ วรสรรพวทิย์ นกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบัิตกิาร 
ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ “PT Provision at DSS, Thailand”, “Achievement of Accreditation Body, Thailand” 
และ “PT Programme on Analysis of Nutrients in Foods” ในเวทีการประชุมนานาชาติ “Food Analysis Workshop:  
Proficiency Testing and Reference Materials Development เพือ่ตอบสนองการพฒันาขดีความสามารถของห้องปฏบิตักิาร  
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด�าเนินงานด้านของการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่าง 
ห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing) และการพัฒนาวัสดุอ้างอิง (Reference material) สนับสนุนห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ด้านการรบัรองห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล และเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาความมัน่คงด้านอาหารในภูมภิาค
อย่างยั่งยืน 

เวทีประชุมนานาชาติ Food Analysis Workshop: Proficiency Testing and Reference Materials Development เมื่อวันที่ 19 – 21 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

10. ความร่วมมอืสถาบนัวิจยัและออกแบบด้านอตุสาหกรรมยางปักก่ิง ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาธารณรฐัประชาชนจนี และกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม
ของประเทศไทย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบหมาย ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ น�าคณะนักวิทยาศาสตร์
และบุคลากรกลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและออกแบบด้าน
อุตสาหกรรมยางปักกิ่ง (Beijing Research and Design Institute of Rubber Industry, BRDI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของ
ประเทศไทย เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อันดี ทีจ่ะเป็นรากฐานความร่วมมอืด้าน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมระหว่างกนั 
ซึ่งด�าเนินการในลักษณะโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน โดย วศ. กับ BRDI ได้ร่วมท�าโครงการ China-Thailand Rubber  
Research and Technology Exchange Visits ซึ่ง วศ. ได้น�าเสนอผลงานวิจัยเด่นด้านยาง เช่น การผลิตพ้ืนสนามกีฬา  
การผลิตบล็อกยางก�าบังรังสี การผลิตบล็อกยางขวางถนน จากยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศหรือ ISO (International Organization for Standardization)

การเย่ียมชมและศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและออกแบบด้านอุตสาหกรรมยางปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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	 ส่งเสริม	NQI	ของประเทศให้เข้มแข็ง

ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 มีหนำ้ที่ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับรองระบบงำน 
ห้องปฏิบัติกำร และได้ให้บริกำรกำรรับรองตำมล�ำดับดังนี้

*นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร

ส�ำนกัฯ ด�ำเนนิงำนในกิจกรรมกำรรบัรองให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17011 : Conformity assessment – General  
requirements for accreditation bodies พร้อมทั้งด�ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 
โดยให้ค�ำแนะน�ำทำงวิชำกำรและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรจัดท�ำระบบกำรบริหำรงำนของห้องปฏิบัติกำร  
รวมทั้งประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 

ในกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรรับรองขั้นตอนที่มีควำมส�ำคัญมำก คือ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนระบบกำรบริหำรงำน
คุณภำพและด้ำนวิชำกำรของห้องปฏิบัติกำรทดสอบ โดยมีขั้นตอนกำรพิจำรณำให้กำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ดังนี้

ปี พ.ศ. 2546 
รับรองควำมสำมำรถ

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 

ในขอบข่ำยกำรทดสอบ
ด้ำนฟิสิกส์ เคมี และ
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 

ปี พ.ศ. 2552 
รับรองผู้จัดโปรแกรม

กำรทดสอบควำมช�ำนำญ
ห้องปฏิบัติกำร

ปี พ.ศ. 2556 
รับรองผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง

รายงานผล
การตรวจประเมิน
ความสามารถของ

คณะผู้ตรวจประเมิน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณารับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการ (Technical 
Subcommittee; TSC)

 ในแต่ละสาขาการทดสอบ
พิจารณากลั่นกรอง

ให้การรับรองฯ

คณะกรรมการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ 

(Laboratory 
Accreditation 

Committee; LAC)
พิจารณาให้การรับรองฯ 

1 

1.1 Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation
พรพรรณ ปำนทิพย์อ�ำพร*
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จำกขัน้ตอนกำรพจิำรณำให้กำรรบัรองดงักล่ำวท�ำให้เกดิควำมมัน่ใจว่ำ กำรปฏิบตังิำนของห้องปฏิบตักิำรท่ีได้รบักำรรับรอง
เป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด รวมทัง้ข้อก�ำหนด กฎระเบยีบ และเงือ่นไขกำรรบัรองระบบงำนห้องปฏบิตักิำรของหน่วยรบัรอง

สรุปผลการด�าเนินงาน
นบัจำกวนัทีเ่ริม่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2545 มำจนถงึ ณ ปี พ.ศ. 2561 ส�ำนกัฯ ได้ด�ำเนนิกำรให้กำรรับรองระบบงำนห้องปฏบิตักิำร 

แก่หน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body; CAB) ดังนี้

 ขอบข่าย มาตรฐาน จ�านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ  ISO/IEC 17025 151
ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17043 23
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง  ISO 17034 1

ส�ำนกัฯ มนีโยบำยในกำรด�ำเนนิงำนมุง่เน้นไปทีก่ำรพฒันำศกัยภำพของห้องปฏบิตักิำรทดสอบให้สำมำรถควบคมุคุณภำพ
สินค้ำให้ได้ตำมมำตรฐำน พัฒนำและยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้ำนและ
ขยำยศักยภำพทำงกำรค้ำ และวำงรำกฐำนในกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ ท�ำให้สินค้ำได้รับ
กำรตรวจสอบคณุภำพจำกห้องปฏิบตักิำรทดสอบทีเ่ช่ือถอืได้ สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภคอนัเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีส่�ำคญัในกำร
สร้ำงมลูค่ำของสินค้ำ เพิม่ศกัยภำพให้แก่ผูป้ระกอบกำร และเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสำมำรถพฒันำขยำย
ธุรกิจให้เติบโตขึ้น เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรที่จะจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรได้ทั้งตลำดภำยในและต่ำงประเทศ 

ด้วยนโยบำยดังกล่ำว ส�ำนักฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรตรวจประเมินด้ำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบด้วยแนวทำงและหลักกำรทำงวิชำกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ประกอบกับเพื่อให้กำรตรวจประเมินสอดคล้องกับ
มำตรฐำน ISO/IEC 17025 ซึ่งได้มีกำรปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นจำกปี 2005 เป็น 2017 ส�ำนักฯ จึงได้จัดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation” ในวันที่ 20 - 21 ธันวำคม 
2561 โดยมีกำรบรรยำยในหัวข้อเรื่อง กฎกำรตัดสิน (Decision rule) ที่สอดคล้องตำมข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025: 2017 และ
หัวข้อแนวทำงกำรตรวจประเมินตำม ISO/IEC 17025: 2017 และข้อก�ำหนด กฎระเบียบ ของส�ำนักฯ พร้อมทั้งน�ำประเด็น
ทำงด้ำนวิชำกำรและด้ำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ในสำขำสิ่งแวดล้อม อำหำร อำหำรสัตว์และผลิตภัณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง เคมีภัณฑ์ ยำง ผลิตภัณฑ์ยำง และอื่นๆ ที่ได้รับมำจำกกำรตรวจประเมินของผู้ประเมินมำน�ำเสนอ แลกเปล่ียน 
ควำมคิดเห็น พร้อมทั้งท�ำควำมเข้ำใจร่วมกันเพื่อให้ได้มำซ่ึงข้อสรุปซ่ึงผู้ประเมินสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปฏิบัติใช้
ในกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนฉบับใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ประเมินได้รับควำมรู้และควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรตรวจประเมินทำงด้ำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพและทำงด้ำน

วชิำกำรตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025: 2017 ข้อก�ำหนด กฎระเบยีบ และเงือ่นไขกำรรบัรองฯ ของส�ำนกัฯ ทีม่กีำรปรบัเปลีย่น
ให้ทนัสมยั และได้มโีอกำสแสดงควำมคดิเห็น แลกเปลีย่นควำมรู ้ซกัถำมข้อมลูต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจประเมนิเพือ่เตรยีม
ควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรทดสอบตำมมำตรฐำนฉบับใหม่ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประเมินภำยนอก/ภำยในของส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร
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ส�ำนกับรหิำรและรบัรองห้องปฏบิตักิำร กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร (Bureau of Laboratory Accreditation, Department 
of Science Services : BLA-DSS) เป็นหน่วยรับรองระบบงำนแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ลงนำมกำรยอมรับร่วมกับ APLAC  
และ  ILAC โดยมภีำรกจิให้กำรรบัรองควำมสำมำรถห้องปฏบิตักิำรทดสอบ ผูจ้ดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัตกิำร 
และผูผ้ลติวสัดอุ้ำงองิ ตำมมำตรฐำนสำกล ซึง่ส�ำนกัฯ ต้องด�ำเนนิงำนตำมข้อก�ำหนด ISO/IEC 17011 : Conformity assessment –  
General requirements for accreditation bodies 

เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่ำห้องปฏิบัติกำรทดสอบสินค้ำและผลิตภัณฑ์เพื่อกำรส่งออกหรือควบคุมตำมกฎหมำยได้ให้ 
ควำมส�ำคัญของกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรเพิ่มมำกข้ึน จ�ำนวนห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถ 
ห้องปฏิบตักิำร รวมท้ังหมดในประเทศมปีระมำณ 1,300 ห้องปฏบิตักิำร แต่จำกกำรส�ำรวจจ�ำนวนห้องปฏบิติักำรทัง้หมดภำยใน
ประเทศมจี�ำนวนประมำณ 5,000 ห้องปฏบิตักิำร หำกห้องปฏิบตักิำรมคีวำมต้องกำรยืน่ขอกำรรบัรองเพิม่มำกขึน้ หน่วยรบัรอง 
ระบบงำนอำจไม่สำมำรถรองรับกำรขยำยกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึ้นได้ทัน เนื่องด้วยกระบวนกำรให้กำรรับรองควำมสำมำรถห้อง 
ปฏบิตักิำรปัจจบุนันัน้ต้องใช้ระยะเวลำนำน ด้วยเหตปัุจจยัหลำยประกำรอำจให้บรกิำรไม่ทนัตำมควำมต้องกำร ท�ำให้ผูป้ระกอบกำร 
ไม่สำมำรถแข่งขันทำงกำรค้ำได้ ปัญหำดังกล่ำวท�ำให้หน่วยรับรองระบบงำนภำยในประเทศต่ำงต้องเร่งรีบพัฒนำกระบวนกำร
รับรองระบบงำน (Accreditation process) โดยส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำรได้พัฒนำระบบกำรรับรองออนไลน์ 
online accreditation เพื่อน�ำมำใช้ในกำรสนับสนุนให้ระบบกำรรับรองระบบงำนของส�ำนักฯ ให้มีควำมสะดวกรวดเร็วขึ้น 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยในระยะยำว

และด้วยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีควำมร่วมมือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศอินเดีย  
โดยมีคณะกรรมกำรร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงไทยกับอินเดีย (The joint committee on science and 
technology Cooperation between Thai and India)  ซึง่ประเทศอนิเดยีมหีน่วยรบัรองระบบงำน National Accreditation  
Board for Testing and Calibration Laboratory, NABL ที่ให้กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร ผู้จัดโปรแกรม 
กำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร และผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง เช่นเดียวกันกับส�ำนักฯ และเป็นสมำชิกที่ลงนำมกำรยอมรับ
ร่วมกับ APLAC และ ILAC ซึ่งเป็นหน่วยรับรองของต่ำงประเทศที่มีศักยภำพสูงในกำรน�ำระบบกำรรับรองออนไลน์มำใช้ในกำร 
ให้กำรรับรองห้องปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูง ปัจจุบันให้กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรจ�ำนวนมำกกว่ำ  
1,400 ห้องปฏิบัติกำร และมีฐำนข้อมูลผู้ประเมินของประเทศมำกกว่ำ 2,000 คน และมีจ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำ 100 คน     

ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ได้น�ำเสนอโครงกำรควำมร่วมมือกับคณะผู้แทนจำก
ประเทศอินเดีย ในกำรประชุมคณะกรรมกำรควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมพูลแมน โดยท่ำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม เป็นประธำน รำยละเอียด 
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงสองหน่วยงำนจะเน้นเรื่องกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (Quality  
Infrastructure) ควำมร่วมมือด้ำนกำรรับรองออนไลน์ กำรจัดท�ำกำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรที่รวมถึง 

กำรชักตัวอย่ำง กำรรับรองควำมสำมำรถผู้จัดโปรแกรม 
กำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร และกำรรับรอง 
ผูผ้ลิตวสัดอุ้ำงองิ คำดว่ำจะมกีำรจดัสมัมนำทำงด้ำนวชิำกำร
ร่วมกันในปลำยปี 2562

สรุปผลการด�าเนินงาน
ส�ำนักฯ จะจัดท�ำร่ำงข้อเสนอโครงกำรควำมร่วมมือ 

ดงักล่ำว เสนอให้คณะกรรมกำรควำมร่วมมอืด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยรีะหว่ำงไทยและอนิเดยี เพือ่พจิำรณำและส่งต่อให้ 
ผูแ้ทนจำกประเทศอนิเดยีประสำนงำนกบัหน่วยรบัรองระบบงำนประเทศอนิเดยี ในกำรนีผู้ป้ระสำนงำนโครงกำรได้ประสำนงำน 
กับผู้แทนของหน่วยรับรองระบบงำนประเทศอินเดียรับทรำบโครงกำรในเบื้องต้นแล้ว 

1.2	ความร่วมมือระหว่าง	ไทย-อินเดีย	ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร*
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส�ำนักฯ ได้พัฒนำระบบกำรรับรองออนไลน์ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถขยำยกำรให้บริกำรเพิ่มมำกขึ้นทั้งในและ 

ต่ำงประเทศ
2. ส�ำนกัฯ ได้พฒันำควำมสำมำรถบคุลำกรทีป่ฏบิตังิำนให้กบัหน่วยรบัรองระบบงำนห้องปฏบิติักำร ให้สำมำรถปฏบิตังิำน 

ด้ำนกำรตรวจประเมินด้วยควำมรวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจประเมิน และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำก 
หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำรจำกส�ำนักฯ   

3.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือได้เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรประเมิน
ควำมสำมำรถห้องปฏบิตักิำรทดสอบ ผูจ้ดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏบิตักิำร และผู้ผลติวสัดอุ้ำงองิ รวมถงึทรำบ
ประเด็นปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขที่หน่วยรับรองฯ พึงมีต่อห้องปฏิบัติกำรที่ขอรับกำรรับรอง

ปัจจุบันมีกำรกีดกันทำงกำรค้ำค่อนข้ำงรุนแรงในหลำยประเทศ ทั้งมีกำรขยำยตัวของสินค้ำ และมีควำมต้องกำรในเรื่อง
มำตรฐำนของสินค้ำที่สูง รวมทั้งยังมีปัญหำและอุปสรรคที่ส�ำคัญในกำรส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ำ ได้แก่ คุณภำพสินค้ำที่ไม่เป็น
ไปตำมมำตรฐำน และข้อก�ำหนดของประเทศคู่ค้ำ กำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำจึงต้องกำรผลกำรทดสอบที่เช่ือถือได้จำกห้อง
ปฏบิตักิำรทีม่คีวำมสำมำรถตำมมำตรฐำนสำกลเป็นทีย่อมรบัระหว่ำงประเทศท�ำให้เกดิควำมมัน่ใจในคณุภำพหรอืมำตรฐำนของ
สนิค้ำนัน้ กำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏบิติักำรเป็นกำรประกนัคุณภำพของห้องปฏบิตักิำรทีใ่ช้ในกำรเฝ้ำระวงัสมรรถนะและ
แสดงถงึควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนือ่งของห้องปฏบิตักิำร ท�ำให้เกดิควำมเช่ือมัน่เป็นทีย่อมรบัและเป็นไปตำมข้อก�ำหนดมำตรฐำน
สำกล กำรประกันคุณภำพของห้องปฏิบัติกำรโดยกำรเข้ำร่วมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำรจึงมีควำมต้องกำรสูงขึ้น 
ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรควบคุมคุณภำพของกำรผลิตและปรับปรุงคุณภำพสินค้ำไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำร
แข่งขันในตลำดโลก หน่วยรับรองระบบงำน (Accreditation body) จึงมีควำมตระหนักและก�ำหนดให้ห้องปฏิบัติกำรต้อง 
เข้ำร่วมและแสดงผลกำรทดสอบสมรรถนะจำกโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญอย่ำงต่อเนือ่ง โดยห้องปฏิบตักิำรต้องเข้ำร่วม
โปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญ หรือกำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรที่เหมำะสม ตำมขอบข่ำยที่ขอกำรรับรอง 
อย่ำงน้อย 1 โปรแกรม ของแต่ละกำรทดสอบหลัก ก่อนยื่นขอกำรรับรอง และอย่ำงน้อย 1 โปรแกรมทุก 3 ปี ภำยหลังจำกที่
ได้รับกำรรับรอง ดังนั้นห้องปฏิบัติกำรจึงมีควำมต้องกำรผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร (Proficiency 
testing provider) ที่มีควำมสำมำรถเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำรจัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร

สรุปผลการด�าเนินงาน 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร เป็นหน่วยรับรองระบบงำนซ่ึงเป็นหน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติกำรมำตรฐำนแห่งชำติ พ.ศ. 2551 และเป็นหน่วยงำนเดียวในประเทศไทย 
ที่ได้รับกำรยอมรับร่วมกับองค์กำรควำมร่วมมือภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกว่ำด้วยกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (Asia Pacific  
Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, APAC, MRA) ด้ำนกำรรับรองควำมสำมำรถผู้จัด
โปรแกรมทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17043 ซึ่งปัจจุบัน APAC มีหน่วยรับรองระบบงำนของ
ประเทศสมำชกิทีไ่ด้รบักำรลงนำมยอมรบัร่วม (APAC MRA) ด้ำนกำรรบัรองควำมสำมำรถผูจ้ดัโปรแกรมฯ จ�ำนวน 13 หน่วยงำน  
จำก 46 หน่วยงำน 

1.3	ประเทศไทยก้าวสู่ล�าดับที่	 4	 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิด้านการรับรองความสามารถ 
	 ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ

ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร
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ตาราง จ�ำนวนผูจ้ดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏบิตักิำร (PTP) ทีไ่ด้รับกำรรบัรอง จ�ำแนกตำมหน่วยรับรองระบบงำน 
ของประเทศสมำชิก APAC

ส�ำนักฯ มีขอบข่ำยกำรรับรองควำมสำมำรถผู้จัดโปรแกรมฯ ครอบคลุมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำรด้ำน 
กำรทดสอบ กำรทดสอบทำงกำรแพทย์และกำรสอบเทยีบ ซึง่ปัจจบุนัมผู้ีจดัโปรแกรมฯ ทีไ่ด้รบักำรรบัรองควำมสำมำรถ จ�ำนวน 
25 หน่วยงำน แบ่งเป็นสำขำกำรทดสอบ 8 หน่วยงำน สำขำกำรสอบเทียบ 1 หน่วยงำน และสำขำทดสอบทำงกำรแพทย์  
17 หน่วยงำน ซึ่งมีจ�ำนวน 1 หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองทั้งสำขำกำรทดสอบและสำขำทดสอบทำงกำรแพทย์  

ประโยชน์ที่ได้รับ
บทบำทกำรรับรองควำมสำมำรถผู ้จัดโปรแกรมทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

ได้สนับสนุนผู้จัดโปรแกรมฯ ทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ช้ีแจงให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำระบบ 
กำรบริหำรงำนคุณภำพของผู้จัดโปรแกรมฯ น�ำมำตรฐำนสำกลมำใช้ควบคุมคุณภำพในกำรด�ำเนินงำน และส่งผลให้หน่วยงำน
เป็นทีย่อมรบัของห้องปฏบิตักิำรทีเ่ข้ำร่วมโปรแกรมฯ เป็นกำรสร้ำงหลักประกนัคณุภำพของผู้จดัโปรแกรมฯ และห้องปฏิบัติกำร 
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ท�ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในผลกำรทดสอบและเป็นที่ยอมรับ

 ล�าดับที่  หน่วยรับรองระบบงาน ประเทศ จ�านวน PTP 
     ที่ได้รับการรับรอง

 1 China National Accreditation service for Conformity  สำธำรณรัฐประชำชนจีน 71

  Assessment (CNAS)  

 2 American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) สหรัฐอเมริกำ 41

 3 National Accreditation Board for Testing and Calibration  อินเดีย 32

  Laboratories (NABL) 

 4 ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  ไทย 25

  (BLA-DSS)  

 5 American National Standards Institute – American Society สหรัฐอเมริกำ 23 

  for Quality National Accreditation Board LLC (ANAB) 

 6 Komite Akreditasi Nasional - The Accreditation Body of  อินโดนีเซีย 17

  Indonesia (KAN)  

 7 Taiwan Accreditation Foundation (TAF) ไต้หวัน 16

 8 National Association of Testing Authorities (NATA) ออสเตรเลีย 11

 9 Hong Kong Accreditation Service (HKAS) เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 5

    แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 10 Japan Accreditation Board (JAB) ญี่ปุ่น 5

 11 International Accreditation New Zealand (IANZ) นิวซีแลนด์ 2

 12 Mexican Accreditation Entity (EMA) เม็กซิโก 2

 13 Association of Analytical Centers, Analitica (AAC) รัสเซีย 2

 14 Singapore Accreditation Council (SAC) สิงคโปร์ 1
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1.4	การจดัสมัมนาเพ่ือยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
	 สู่ความเป็นสากล

กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 1 (สค.1) กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.) ได้งบประมำณในกำร
ด�ำเนนิโครงกำรส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) จ�ำนวน 2 โครงกำร โดยมรีะยะเวลำด�ำเนนิงำน 
ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564 ได้แก่

1) โครงกำรส่งเสรมิศกัยภำพห้องปฏบิตักิำรทดสอบของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมสูค่วำมเป็นสำกล
ด้วยห้องปฏิบัติกำรทดสอบของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำร

ตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์สินค้ำให้ได้ตำมมำตรฐำน ส่งผลให้สินค้ำที่ผลิตนั้นไม่ได้รับควำมน่ำเชื่อถือในระดับสำกล ท�ำให้ไม่
สำมำรถส่งออกสนิค้ำไปจ�ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศได้ ดังนัน้ สค.1 จงึได้จดัท�ำโครงกำรนีข้ึน้มำเพือ่มุง่เน้นกำรให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
แก่เจ้ำหน้ำทีข่องห้องปฏบิตักิำรในด้ำนกำรจดักำรเครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรทดสอบ/ตรวจสอบสินค้ำอย่ำงถกูต้อง เพือ่ให้ได้ผลกำรวดั
ทีน่่ำเชือ่ถอื และให้ค�ำปรกึษำในเรือ่งกำรจัดกำรเครือ่งมอืวดัให้สอดคล้องเป็นไปตำมระบบงำนห้องปฏบิตักิำรตำมมำตรฐำนสำกล 
ISO/IEC 17025 นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมตรวจสอบควำมถูกต้องของเครื่องมือวัดที่ใช้ในกำรทดสอบ/ตรวจสอบสินค้ำ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพสินค้ำของผู้ประกอบกำร SMEs ให้มีควำมถูกต้องได้มำตรฐำนเป็น
ที่ยอมรับมำกยิ่งขึ้น สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในคุณภำพของสินค้ำ ส่งผลให้เพิ่มควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร SMEs 
ในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำสู่ระดับตลำดโลก

2) โครงกำรยกระดับศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs สู่สำกลด้วยกำรวัดแบบอัตโนมัติ
ในยคุทีม่กีำรเปิดเสร ีเช่น AEC ส่งผลให้เกดิกำรแข่งขนัสงูในด้ำนกำรค้ำ ผูป้ระกอบกำร SMEs ต้องปรบัตวัให้สำมำรถตอบสนอง 

ควำมต้องกำรในด้ำนคณุภำพและควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำรเพือ่ให้สำมำรถแข่งขนัในตลำดโลกได้ โดยใช้กระบวนกำรผลติที่
ประหยดัและมปีระสทิธภิำพด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัครบวงจรแบบ “Smart Factory” ซึง่สอดคล้องตำมนโยบำยรัฐบำล Thailand 4.0  
ในส่วนของ Industry 4.0 ที่เป็นกำรบูรณำกำรโลกของกำรผลิต เข้ำกับกำรเชื่อมต่อทำงเครือข่ำยในรูปแบบ “The Internet 
of Things (IoT)” แนวทำงในกำรผสมผสำนเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบรับควำมต้องกำรของตลำดได้ 
องค์ประกอบหนึง่ทีส่�ำคญัคือกำรใช้หุ่นยนต์อตัโนมตั ิ(Autonomous Robots) มำเป็นผูช่้วยในงำนบรกิำรต่ำงๆ และมกีำรเช่ือม
ต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อท�ำให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ นอกจำกนี้ในช่วงที่ประเทศไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) 
ประกอบกบัแรงงำนฝีมอืทำงเทคนคิในปัจจบุนัขำดแคลน ส่งผลกระทบต่อภำคก�ำลงัคนในอตุสำหกรรมไม่เพยีงพอต่อกำรแข่งขนั
ในตลำดโลก ระบบกำรวดัแบบอตัโนมัตนิีจ้ะน�ำมำใช้ทดแทนกำรวดัด้วยคนซึง่มโีอกำสเกดิควำมผดิพลำดได้สงูกว่ำ ท�ำให้สำมำรถ
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรวดัให้มคีวำมถกูต้องมำกยิง่ขึน้ นอกจำกนีร้ะบบกำรวดัอตัโนมตันิีจ้ะสำมำรถด�ำเนนิกำรได้อย่ำงต่อเนือ่ง
และยำวนำน เนือ่งจำกหุน่ยนต์ไม่เกดิควำมเหนือ่ยล้ำเยีย่งมนษุย์ ท�ำให้เกดิควำมรวดเรว็และเกดิควำมต่อเนือ่งในกำรวดั ส่งผลให้
ลดระยะเวลำในกำรวัดท�ำให้สำมำรถตรวจสอบ และควบคุมคุณภำพสินค้ำได้มำกขึ้นภำยในระยะเวลำเท่ำเดิม ซึ่งท�ำให้มีรำยได้ 
เพิม่มำกขึน้ นอกจำกนีก้ำรทีก่รมวิทยำศำสตร์บรกิำรสำมำรถสร้ำงระบบได้เองกเ็ป็นกำรประหยดังบประมำณในกำรสัง่ซือ้สนิค้ำ
จำกต่ำงประเทศที่มีรำคำสูง โครงกำรยกระดับศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs สู่สำกลด้วยกำรวัดแบบอัตโนมัตินี้ มุ่งเน้นกำรใช้ 
ระบบอัตโนมัติเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพสินค้ำของผู้ประกอบกำร SMEs ให้มีควำมถูกต้องได้
มำตรฐำนเป็นทีย่อมรบัมำกยิง่ขึน้ สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ผูบ้รโิภคในคณุภำพของสนิค้ำ เป็นกำรทดแทนกำรขำดแคลนแรงงำน 
และลดระยะเวลำในกำรท�ำงำน ส่งผลให้เพ่ิมควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำร SMEs ในกำรแข่งขนัด้ำนกำรค้ำสูร่ะดบัตลำดโลก

สรุปผลการด�าเนินงาน
กลุ่ม สค. 1 ได้ด�ำเนินกำรจัดสัมมนำประจ�ำปีงบประมำณ 2562 ให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs จ�ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หัวข้อเรื่อง “กำรจัดกำรเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตำมระบบคุณภำพ” วันที่ 12 มีนำคม 2562 ณ ห้องภูมิบดินทร์ ชั้น 6 

อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรของผู้ประกอบกำร 
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรจัดกำรเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตำมระบบคุณภำพ  
ISO/IEC 17025: 2017 โดยมีวิทยำกรรับเชิญ นำยสมโภชน์ บุญสนิท ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ อดีตนักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ  
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยวิธีด�ำเนินกำรเป็นกำรบรรยำยจ�ำนวน 1 วัน มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 217 คน

กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์
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การจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การจัดการเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพ” วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องภูมิบดินทร์ ชั้น 6 
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การยกระดับการวัดด้วยระบบอัตโนมัติ” วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 520 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2) หัวข้อเรื่อง “กำรยกระดับกำรวัดด้วยระบบอัตโนมัติ” วันที่ 13 มีนำคม 2562 ณ ห้อง 520 ชั้น 5 อำคำรสถำนศึกษำ
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมนักวิทยำศำสตร์ ช่ำงเทคนิคของผู้ประกอบกำร SMEs ให้มี 
ควำมรู้พื้นฐำนกำรสร้ำงเครื่องบันทึกข้อมูลและเซนเซอร์วัดสภำวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและแอนำล็อก
ด้วยเซนเซอร์รำคำถูก เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภำพและเพิ่มผลิตภำพกำรท�ำงำน เช่น วัดอุณหภูมิ ควำมชื้น เป็นต้น เนื่องจำกกำร
บนัทกึข้อมลูเป็นพืน้ฐำนเบือ้งต้นส�ำหรบัห้องปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร์ และเครือ่งบนัทกึข้อมลูระบบดิจทิลัสำมำรถใช้เชือ่มต่อกบั 
เซนเซอร์ ใช้วัดปริมำณกำยภำพตำมช่วงเวลำที่โปรแกรมไว้ วงจรท�ำกำรแปลงสัญญำณแอนำล็อกเป็นข้อมูลดิจิทัล และบันทึก
ลงเมมโมรี่กำร์ด ไฟล์ข้อมูลสำมำรถน�ำเข้ำโปรแกรมค�ำนวณ เพื่อกำรวิเครำะห์และสร้ำงกรำฟได้โดยง่ำย เครื่องบันทึกข้อมูล 
รุน่ปี 2018 มคีวำมสำมำรถเชือ่มต่อพอร์ต USB 2.0 เพือ่ใช้แสดงค่ำวดัแบบเรยีลไทม์ รวมทัง้กำรใช้แหล่งจ่ำยพลังงำนทีใ่ช้ร่วมกบั 
สมำร์ทโฟนได้ แผงวงจรควบคุมกำรท�ำงำนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F46J11 โปรแกรมบรรจุภำยในชิปควบคุมกำรอ่ำน
ค่ำสัญญำณแอนำล็อกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยควำมละเอียด 22 bits สำมำรถรับเซนเซอร์ได้ 6 ช่อง โดยมีวิทยำกรรับเชิญ  
ร.ศ.วิชิต ศิริโชติ และ ดร.กำจปัญญำ สุวรรณสุโข อำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิชำฟิสิกส์ประยุกต์ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั วธิดี�ำเนนิกำรเป็นแบบบรรยำยและแบ่งกลุม่เพือ่ฝึกปฏบิตัแิละทดลองใช้งำนเครือ่งบนัทกึ
ข้อมูลและเซนเซอร์ จ�ำนวน 1 วัน มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 68 คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรจัดกำร 

เครื่องมือวัดให้สอดคล้องตำมระบบคุณภำพ ISO/IEC 17025: 2017 และกำรสร้ำงเครื่องบันทึกข้อมูลและเซนเซอร์วัดสภำวะ
แวดล้อมแบบอตัโนมตัด้ิวยตนเองในรำคำย่อมเยำ ท�ำให้ศักยภำพและควำมเชือ่มัน่ของกำรปฏิบตังิำนของบคุลำกรห้องปฏิบติักำร 
ของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย บุคลำกรในห้องปฏิบัติกำรของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม



82

ผลงานเด่น

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย มกีลุม่ผูป้ระกอบกำรสินค้ำ OTOP ประเภทผ้ำและเครือ่งแต่งกำยอยูจ่�ำนวนมำก 
ผลิตภณัฑ์ผ้ำทอมอืเป็นภมูปิญัญำท้องถิน่ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกบรรพบรุุษจำกรุ่นสู่รุน่ ผ้ำทอในแต่ละท้องถิน่จะมลีวดลำย
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แตกต่ำงกนัขึน้อยูก่บัวถิกีำรใช้ชวีติ ต�ำนำน และเรือ่งเล่ำของชมุชนนัน้ๆ ผลติภณัฑ์ผ้ำทอมอืแบ่งออกเป็นหลำย
ประเภทตำมลวดลำย หรือลักษณะกำรทอในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ผ้ำทอลำยขัด ผ้ำมัดหมี่ ผ้ำขิด ผ้ำจก ผ้ำแพรวำ ผ้ำยกดอก  
ซึง่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบัชมุชนเป็นอย่ำงมำก ส�ำนกัเทคโนโลยชีมุชน กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร ได้ลงพืน้ทีส่�ำรวจประเดน็ปัญหำ 
ควำมต้องกำรเทคโนโลยขีองผู้ประกอบกำรผ้ำทอมอืในพ้ืนทีจั่งหวดัขอนแก่น มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด พบว่ำมผีลติภัณฑ์ผ้ำทอมอื
ของผูป้ระกอบกำร OTOP หลำยกลุม่ ยงัมคีณุภำพไม่ได้ตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน (มผช.) ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำรบักำรคดัสรร 
สุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) โดย มผช. ได้ก�ำหนดลักษณะของผ้ำทอมือที่ดี ดังนี้ 
ผ้ำต้องมีเนื้อแน่น ไม่โปร่งแสง ลวดลำยบนผืนผ้ำสม�่ำเสมอ ค่ำควำมเป็นกรด – เบส ต้องอยู่ในช่วง 5.0 – 8.0 ต้องไม่พบสีเอโซ 
ที่ให้แอโรแมติกแอมีน ควำมคงทนของสีต่อกำรซักและควำมคงทนของสีต่อเหง่ือทั้งสภำพกรดและสภำพด่ำงต้องไม่น้อยกว่ำ
เกรย์์สเกลระดับ 3 ทั้งกำรเปลี่ยนสีและกำรเปื้อนสี 

ส�ำนกัเทคโนโลยชีมุชน กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร ได้ด�ำเนนิโครงกำรคปูองวทิย์เพือ่โอทอปเพือ่น�ำองค์ควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีเข้ำไปช่วยผู้ประกอบกำรผ้ำทอมือ โดยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและให้ค�ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนในเรื่อง กำรเลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ในกำรทอผ้ำ คือ ขนำดเส้นไหมและ
ขนำดฟืมที่ใช้ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้ผ้ำทอมือมีเนื้อแน่นสวยงำม กำรฟอกกำวไหมด้วยน�้ำด่ำงจำกธรรมชำติ กำรเลือกสีย้อมที่
ปลอดภัยปรำศจำกสีเอโซที่ให้แอโรแมติกแอมีนซึ่งเป็นสำรก่อมะเร็ง กำรทดสอบค่ำควำมเป็นกรด - เบส และควำมคงทนของสี 
ต่อกำรซกัเบือ้งต้น พร้อมทัง้สำธติข้ันตอนกำรฟอกกำวไหมด้วยน�ำ้ด่ำงจำกธรรมชำต ิกำรย้อมสเีส้นไหม และกำรท�ำควำมสะอำด
สีส่วนเกินบนเส้นไหมหลังกำรย้อม ท�ำให้ผู้ประกอบกำรผ้ำทอมือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำทอมือ 
ให้มีคุณภำพที่ดีขึ้น พร้อมที่จะยื่นขอกำรรับรอง มผช. และเข้ำรับกำรคัดสรรสุดยอดหน่ึงต�ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ไทยได้ ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือเป็นที่ยอมรับและสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือที่มีคุณภำพ สวยงำม 
และปลอดภัย เป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือ 
อย่ำงยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น

สรุปผลการด�าเนินงาน
1. ลงพื้นท่ีเพื่อส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลปัญหำ และควำมต้องกำรเทคโนโลยีในกำรพัฒนำคุณภำพผ้ำทอมือให้ได้ตำม

มำตรฐำนจำกผู้ประกอบกำรผ้ำทอมือในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด ดังนี้
 1.1 กลุ่มทอผ้ำไหมคุ้มขี้เถ้ำ (นำงวงเดือน ชูเนตร) 175 หมู่ 3 ต�ำบลศรีบุญเรือง อ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
 1.2  กลุม่ทอผ้ำไหมบ้ำนโนนพะยอม (นำงสำวคมคดิ โนนพะยอม) 138 หมู ่6 ต�ำบลโนนพะยอม อ�ำเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  
 1.3  กลุ่มออมทรัพย์ทอผ้ำไหมบ้ำนใหม่นำเพียงวัฒนำ (นำงวิภำรัตน์ ศรีวงษ์ชัย) 71 หมู่ 14 ต�ำบลใหม่นำเพียง  

  อ�ำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
 1.4  กลุ่มทอผ้ำบ้ำนดอนฝำง (นำงยุพิน โพนธำตุ) 21 หมู่ 17 ต�ำบลหัวเรือ อ�ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม 

	 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือผู้ประกอบการ	 
	 OTOP	และชุมชน2

2.1	 การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 
	 (มผช.)

*นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน

ไพรัตน์ ศรีชัยนำท*
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 1.5 กลุ่มอำชีพสตรีทอผ้ำไหมบ้ำนโคกกลำง (นำงสำวสุภำพ พันธุ์พำนิชย์) 63 หมู่ 8 ต�ำบลหนองแคน อ�ำเภอปทุมรัตต์  
  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 1.6  กลุม่ทอผ้ำไหมลำยสก๊อตบ้ำนบกัตู ้(นำงอดุม แสงวำโท) 75 หมู ่2 ต�ำบลโนนสวรรค์ อ�ำเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ 
2. ลงพ้ืนทีใ่ห้ค�ำปรกึษำเชงิลกึ ณ สถำนทีผ่ลติของผูป้ระกอบกำรผ้ำทอมอื เรือ่ง กำรเลอืกใช้วัตถดิุบและอปุกรณ์ในกำรทอผ้ำ  

กำรฟอกกำวไหม กำรย้อมสีที่ปลอดภัย และกำรทดสอบค่ำควำมเป็นกรด - เบส ควำมคงทนของสีต่อกำรซักเบื้องต้น พร้อมทั้ง
สำธิตขั้นตอนกำรฟอกกำวไหมและย้อมเส้นไหม 

3. เก็บผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือของผู้ประกอบกำรมำทดสอบตำมเกณฑ์ มผช.
4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรผ้ำทอมือยื่นขอกำรรับรอง มผช. 
 4.1  ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรอง มผช. แล้ว จ�ำนวน 3 กลุ่ม 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  • ผ้ำมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้ำไหมคุ้มขี้เถ้ำ จังหวัดขอนแก่น 
  • ผ้ำมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนโนนพะยอม จังหวัดขอนแก่น  
  • ผ้ำทอลำยขัดและผ้ำมัดหมี่ของกลุ่มออมทรัพย์ทอผ้ำไหมบ้ำนใหม่นำเพียงวัฒนำ จังหวัดขอนแก่น 
 4.2  ผู้ประกอบกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอกำรรับรอง มผช. จ�ำนวน 3 กลุ่ม 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  • ผ้ำมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้ำบ้ำนดอนฝำง จังหวัดมหำสำรคำม
  • ผ้ำมัดหมี่ของกลุ่มอำชีพสตรีทอผ้ำไหมบ้ำนโคกกลำง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ผ้ำมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้ำไหมลำยสก๊อตบ้ำนบักตู้ จังหวัดร้อยเอ็ด
      

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผูป้ระกอบกำรผ้ำทอมอืมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน�ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปพฒันำกระบวนกำรผลิตผ้ำทอมือ 

ให้มีคุณภำพ สำมำรถยื่นขอกำรรับรอง มผช. และเข้ำรับกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
2. ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือมีคุณภำพ สวยงำมและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับและสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เป็นกำร

เพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด ท�ำให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือมีรำยได้เพิ่มขึ้น เป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกำรผ้ำทอมือในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
โทรศัพท์ 0 2201 7107

การลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก
แก่ผู้ประกอบการผ้าทอมือในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด

การลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก
แก่ผู้ประกอบการผ้าทอมือในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น 

การลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก
แก่ผู้ประกอบการผ้าทอมือในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม
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ผลงานเด่น

จำกปัญหำน�ำ้อปุโภคบรโิภคของผูป้ระกอบกำร OTOP วสิำหกิจชมุชน และประชำชนทัว่ไปทีอ่ำศยัอยูน่อกพืน้ทีก่ำรประปำ
นครหลวง หรือกำรประปำส่วนภมูภิำคต้องใช้น�ำ้ประปำหมูบ้่ำน น�ำ้บ่อ หรอืน�ำ้บำดำลทีม่อียูต่ำมธรรมชำต ิ ซึง่อำจมสีำรเจอืปนอยู่  
เช่น สนมิเหลก็ หนิปนู มกีลิน่ เป็นต้น อำจก่อให้เกดิอนัตรำยต่อสขุภำพของผูบ้รโิภคและส่งผลต่อคณุภำพสนิค้ำ OTOP จงึยงัไม่
เหมำะกบักำรใช้อปุโภคบรโิภค จ�ำเป็นต้องปรบัปรงุน�ำ้ให้มีคณุภำพก่อนน�ำมำใช้อปุโภคบรโิภคและใช้ในกระบวนกำรผลติสนิค้ำ  
ส�ำหรับผู้ท่ีตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำวก็ต้องจัดซื้อน�้ำสะอำดมำใช้หรือต้องซ้ือเครื่องกรองน�้ำมำติดตั้งเพื่อใช้งำน ส่งผลให ้
มีค่ำครองชีพหรือต้นทุนสินค้ำสูงขึ้น 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ด�ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมวิสำหกิจรำยย่อยเพื่อยกระดับสินค้ำ 
OTOP ให้ได้มำตรฐำนเพือ่เพิม่โอกำสทำงกำรตลำดในพืน้ทีภ่มูภิำค ด้วยกำรจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรหลกัสูตร “กำรผลิตเครือ่ง
กรองน�ำ้อ่อนเพือ่ใช้ในกระบวนกำรผลติผลติภณัฑ์ OTOP” เพือ่ถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้กีย่วกบักำรผลติเครือ่งกรองน�ำ้อ่อนและสำร
กรองสนิมเหล็กในรำคำต้นทุนต�่ำด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสมส�ำหรับผู้ประกอบกำร OTOP  วิสำหกิจชุมชน และประชำชนทั่วไป
ให้สำมำรถปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้ประปำหมูบ้่ำน น�ำ้บ่อ หรอืน�ำ้บำดำลให้เหมำะส�ำหรบับริโภคและใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ 
OTOP พร้อมท้ังให้ควำมรู้ในกำรบ�ำรุง รักษำระบบกรองน�้ำ และกำรทดสอบควำมกระด้ำงของน�้ำในเบื้องต้น ท�ำให้ชุมชนม ี
น�ำ้สะอำดใช้อปุโภคบรโิภค เสรมิสร้ำงสขุภำพอนำมยัและคุณภำพชีวติทีด่ใีห้กบัประชำชน  อกีทัง้ยงัช่วยให้ผู้ประกอบกำร OTOP  
และวิสำหกิจชุมชนสำมำรถผลิตน�้ำที่สะอำดและปลอดภัยเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้คุณภำพต่อไป

ในปีงบประมำณ  2562  ส�ำนกัเทคโนโลยชีมุชน  ได้ด�ำเนนิกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยด้ีวยกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิติักำรหลักสูตร
ดังกล่ำว ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 14 จังหวัด จ�ำนวน 26 ครั้ง มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมรวม 1,021 รำย  
และผลิตเครื่องกรองน�้ำอ่อนเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบกำร OTOP วิสำหกิจชุมชน และประชำชนทั่วไป จ�ำนวน 812 ชุด  
ในพื้นที่ดังนี้

ภาคกลาง 1 จังหวัด อบรม 1 ครั้ง
    •  เทศบำลต�ำบลสรรพยำ อ�ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท
ภาคเหนือ 3 จังหวัด อบรม 9 ครั้ง
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนำปู่ป้อม อ�ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลปำงหมู อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลห้วยปูลิง และคริสตจักรเมืองแม่ฮ่องสอน อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลผำสิงห์ อ�ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนำน้อย อ�ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลไหล่น่ำน อ�ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
 •  เทศบำลต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก
 •  เทศบำลต�ำบลแม่จัน อ�ำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลวังหิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดตำก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด อบรม 13 ครั้ง
 •  เทศบำลต�ำบลวัดธำตุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแมด อ�ำเภอลืออ�ำนำจ จังหวัดอ�ำนำจเจริญ
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโพนเมืองน้อย อ�ำเภอหัวสะพำน จังหวัดอ�ำนำจเจริญ
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 •  เทศบำลต�ำบลปลำปำก อ�ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม

2.2	การผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ภายใต้ 
	 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพ่ือยกระดับสินค้า	OTOP	ให้ได้มาตรฐาน	เพ่ือเพ่ิม 
	 โอกาสทางการตลาดในพ้ืนที่ภูมิภาค

*นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร ปริยำกร มิตรชอบ เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ช�ำนำญงำน ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน

จิตต์เรขำ ทองมณี*
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 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองขมำร อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 •  เทศบำลต�ำบลบ้ำนด่ำน อ�ำเภอบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์
 •  เทศบำลต�ำบลหนองกี่ อ�ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองกะทิง อ�ำเภอล�ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์
 •  เทศบำลต�ำบลหนองสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์
 •  เทศบำลต�ำบลโพน อ�ำเภอค�ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองหัวช้ำง อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ
 •  เทศบำลต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร
ภาคใต้ 3 จังหวัด อบรม 3 ครั้ง
 •  ส�ำนักงำนเทศบำลนครสงขลำ อ�ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ำข้ำม อ�ำเภอปะนำเระ จังหวัดปัตตำนี
 •  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลตันหยงมัส อ�ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
หลังจำกกำรอบรมและให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมทดลองใช้เครื่องกรองน�้ำไประยะหนึ่งแล้ว ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่

ตรวจติดตำมกำรใช้งำนและตรวจสภำพระบบกำรกรองน�้ำพร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำในกำรดูแลรักษำเครื่องกรองน�้ำอย่ำง 
ต่อเนื่อง และได้เก็บตัวอย่ำงน�้ำก่อนและหลังผ่ำนเครื่องกรองน�้ำเพื่อวิเครำะห์ทดสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนน�้ำบริโภค 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับท่ี 61/2524 และฉบับท่ี 135/2534 ซึ่งผลทดสอบน�้ำที่ผ่ำนเครื่องกรองน�้ำของ วศ.  
อยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนก�ำหนด เป็นน�้ำสะอำดพร้อมอุปโภคบริโภค 

ประโยชน์ของโครงกำรนี้ ท�ำให้ผู้ประกอบกำร OTOP วิสำหกิจชุมชน และประชำชนทั่วไป ที่ต้องใช้น�้ำประปำหมู่บ้ำน   
น�ำ้บ่อ หรอืน�ำ้บำดำล สำมำรถน�ำควำมรูแ้ละเทคโนโลยกีำรผลิตเครือ่งกรองน�ำ้อ่อนเพือ่ใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
ไปต่อยอดในกำรผลติเครือ่งกรองน�ำ้ในรำคำต้นทนุต�ำ่ไว้ใช้ได้เอง พร้อมทัง้สำมำรถดแูลและบ�ำรงุรกัษำเครือ่งกรองน�ำ้ให้ผลติน�ำ้ 
ที่มีคุณภำพส�ำหรับอุปโภคบริโภคต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกำร OTOP วิสำหกิจชุมชน และประชำชนทั่วไป
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
โทรศัพท์ 0 2201 7107
โทรสาร 0 2201 7102

การถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP”
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กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงคณุภำพของประเทศ (NQI) ให้เข้มแขง็ จดัเป็นกลไกหลกัของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำรโดย 
มุง่เน้นตรวจสอบคณุภำพสนิค้ำวสัดกุ่อสร้ำงและเพิม่ศกัยภำพของผูป้ระกอบกำรเพือ่เพิม่พืน้ทีก่ำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำรไทย 
ในต่ำงประเทศ จงึเป็นทีม่ำในกำรพฒันำห้องปฏบิตักิำรทดสอบผลติภณัฑ์และวสัดกุ่อสร้ำงแบบครบวงจรเป็น One Stop Service 
ทดสอบตั้งแต่วัสดุที่น�ำมำใช้ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์จนกลำยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปูนซีเมนต์ มอร์ตำร์ คอนกรีต ยำง และกระจก และ
กำรพัฒนำควำมสำมำรถของหน่วยทดสอบให้ได้รับกำรรับรอง  ISO/IEC17025 เพื่อเป็นที่ยอมรับระดับสำกล

ห้องปฏบิตักิำรทดสอบผลติภณัฑ์และวสัดกุ่อสร้ำงแบบครบวงจรเป็นห้องปฏบัิตกิำรทีใ่ห้บรกิำรทดสอบในและนอกสถำนที่  
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์น้ันมีขนำดใหญ่ หรือต้องทดสอบที่โรงงำนผลิต หรือสถำนที่จริงส�ำหรับกำรก่อสร้ำง เพื่อต้องกำรดูสภำวะ 
กำรใช้งำนจริง  เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีตประเภทต่ำง ๆ แผ่นพื้นคอนกรีตชนิดต่ำง ๆ กำวซีเมนต์ ปูนฉำบผิวบำง 
เป็นต้น โดยผูร้บับรกิำรส่วนใหญ่คือผูป้ระกอบกำรในโครงกำรก่อสร้ำงของภำครฐัและภำคเอกชน ทัง้บรษิทัทีรั่บเป็นคู่สัญญำหลัก 
และบรษัิทผูรั้บเหมำช่วงต่อ อำท ิโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสแีดง สเีขยีว สส้ีม สชีมพ ูและสเีหลอืง รถไฟรำงคู่ รถไฟควำมเรว็สงู  
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิส่วนต่อขยำย เป็นต้น

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้ำงแบบครบวงจรเป็นห้องปฏิบัติกำรเพียงแห่งเดียวในประเทศท่ีสำมำรถ
วิเครำะห์ได้ทุกรำยกำรตำมมำตรฐำน มอก. มำกกว่ำ 20 ผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยตรวจสอบเพื่อกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อตุสำหกรรมมำกกว่ำ 100 ผลติภณัฑ์ และสำมำรถวเิครำะห์รำยกำรทดสอบตำมมำตรฐำนต่ำงประเทศได้ เช่น ASTM, AASHTO 
ซึ่งเป็นมำตรฐำนหลักท่ีก�ำหนดให้ทดสอบในกำรก่อสร้ำงของประเทศไทย และยังขยำยกำรให้บริกำรไปถึงมำตรฐำน BS EN, 
ANSI, ISO ในบำงผลิตภัณฑ์ที่มีกำรร้องขอ ซึ่งมีปริมำณน้อยกว่ำมำตรฐำน ASTM, AASHTO ที่ใช้เป็นหลัก อีกทั้งเตรียมพร้อม
ให้บริกำร มอก. ที่ประกำศใหม่และมำตรฐำนต่ำงประเทศอยู่ตลอดเวลำ

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้ำงแบบครบวงจรอยู่ในก�ำกับของกองวัสดุวิศวกรรมในปี 2562 ให้บริกำร
ทดสอบวัสดุก่อสร้ำงรำยกำรใหม่ 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

1. คอนกรีตผสมเสร็จส�ำหรับสิ่งแวดล้อมทะเล
2. มอร์ตำร์เทปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเอง
3. มอร์ตำร์ฉำบผิวบำง
4. กระจกอนุรักษ์พลังงำน
5. วัสดุเม็ดอนุภำคสะท้อนแสงส�ำหรับท�ำเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง
ผลติภณัฑ์คอนกรตีผสมเสรจ็ส�ำหรบัสิง่แวดล้อมทะเลเป็นมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมไทย (มอก.) ใหม่ทีท่ำงกระทรวง

อุตสำหกรรมก�ำลังจะออกประกำศใช้ซึ่งเปิดให้บริกำรครอบคลุมทุกรำยกำรทดสอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

3.1	การทดสอบรายการใหม่กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

3	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
	 เพ่ืออุตสาหกรรมเป้าหมาย

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ กองวัสดุและวิศวกรรม*

อนนท์ ป้อมประสิทธิ์*



DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE
ANNUAL REPORT 2019

87

 รายการที่  รายการทดสอบ มาตรฐานอ้างอิง

 1. ระยะเวลำก่อตัว (setting time)  ASTM C191

 2. ควำมอุ้มน�้ำ (water retention)  ASTM C1506

 3. ควำมต้ำนแรงอัด (compressive strength) อำยุละ  ASTM C109

 4. แรงยึดเกำะ (adhesive strength) อำยุละ ASTM C1583

ผลติภณัฑ์มอร์ตำร์เทปรับระดบัไหลได้ด้วยตวัเอง (Self Leveling Mortars) อยูร่ะหว่ำงเสนอคณะ กว. รำยสำขำกลัน่กรอง  
ซึ่งเปิดให้บริกำรครอบคลุมทุกรำยกำรทดสอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

มอร์ตำร์ฉำบผิวบำง (Skim Coat) อยู่ระหว่ำงเสนอคณะ กว. รำยสำขำกลั่นกรอง ซึ่งเปิดให้บริกำรครอบคลุมทุกรำยกำร
ทดสอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

โดยปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทผลิตคอนกรีตส�ำเร็จรูปมำกกว่ำ 500 บริษัท บริษัทผลิตมอร์ตำร์ส�ำเร็จรูปมำกกว่ำ  
35 บริษัท ทั้งผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำง (SMEs) มีมูลค่ำกำรตลำดมำกกว่ำ 400,000 ล้ำนบำท ดังนั้นกำรให้ 
บริกำรทดสอบใหม่นี้จะเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันให้ผู้ประกอบกำรไทยเหล่ำนี้ด้วย

 รายการที่  รายการทดสอบ มาตรฐานอ้างอิง

 1. มวลต่อลูกบำศก์เมตรของคอนกรีตที่ปรำศจำกอำกำศ ASTM C138/C138M

 2. ปริมำณอำกำศในคอนกรีต  ASTM C173/C173M

    ASTM C231/C231M

 3. ควำมยุบตัว  ASTM 143/C143M

 4. ปริมำณมวลหยำบในคอนกรีตที่ค้ำงอยู่บนแร่งขนำด 4.75 mm ASTM C136/C136M

 5. มวลต่อปริมำตรอำกำศของมอร์ตำร์ที่ปรำศจำกอำกำศ ASTM C138/C138M

 6. ควำมต้ำนแรงอัด อำยุละ  ASTM C39

 7. ควำมต้ำนทำนกำรซึมผ่ำนคลอไรด์ (Rapid chloride permeability) ASTM C1202

 รายการที่  รายการทดสอบ มาตรฐานอ้างอิง

 1. กำรไหลเริ่มต้น (initial flow)  ASTM C1708

 2. กำรไหลแผ่ (flow retention)  ASTM C1708

 3. ควำมหนืด (viscosity)  ASTM C1708 

 4. ระยะเวลำคืนตัว (healing time)  ASTM C1708

 5. ระยะเวลำก่อตัว (setting time)  ASTM C1708

 6. ควำมต้ำนแรงอัด (compressive strength) อำยุละ  ASTM C1708

 7. ควำมต้ำนแรงดัด (flexural strength) อำยุละ ASTM C1708

 8. กำรเปลี่ยนแปลงควำมยำว (length change)  ASTM C1708

 9. แรงยึดเกำะ (adhesive strength) อำยุละ ASTM C1583
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ด้ำนกำรทดสอบกระจกอนุรักษ์พลังงำน 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้จัดตั้งห้องปฏิบัติกำร 
ในกำรทดสอบคุณสมบั ติทำงด ้ำนแสงของ
กระจก เนื่องจำกเห็นควำมส�ำคัญในกำรทดสอบ
คณุสมบติักระจกและเพือ่เพิม่คณุภำพผลติภณัฑ์ 
ให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs ในอุตสำหกรรมแก้ว 
และกระจก ยกระดับขีดควำมสำมำรถของ 
ผูป้ระกอบกำร SMEs ด้วยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ผู้ประกอบกำรกระจกแปรรูปเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ และจำกกำร 
ส�ำรวจข้อมูลพบว่ำ มีผู ้ประกอบกำรกระจกแปรรูปเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงเป็น 
จ�ำนวนมำก และมแีนวโน้มกำรขยำยตวัสงูมำกขึน้ ผูป้ระกอบกำรจงึมคีวำมต้องกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ทั้งในส่วนของมำตรฐำนกระจก คุณสมบัติด้ำนต่ำงๆ รวมถึง 
กำรใช้กระจกที่มีควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำงทั้งในด้ำนของควำมปลอดภัยและ
กำรประหยัดพลังงำน

กำรทดสอบกระจกอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำนได้ประกำศข้อก�ำหนด
ของสมบตัด้ิำนกระจกทีใ่ช้ในอำคำรอนรุกัษ์พลงังำน เมือ่ พ.ศ. 2553 ภำยใต้ พ.ร.บ. 
กำรส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน โดยได้ก�ำหนดกระจกทีใ่ช้ในอำคำรอนรุกัษ์พลงังำน
ต้องมค่ีำสมัประสทิธิก์ำรส่งผ่ำนควำมร้อนจำกรงัสอีำทติย์ หรอืค่ำ Solar Heat Gain 
Coefficient ไม่เกิน 0.55 หรือ 55% ซึ่งถ้ำค่ำนี้ยิ่งต�่ำยิ่งดี กระจกกันควำมร้อนได้ดี  
และก�ำหนดให้ค่ำกำรส่องผ่ำนของแสงธรรมชำติต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรส่งผ่ำน 
ควำมร้อนจำกรงัสอีำทติย์หรอืค่ำ Light to Solar Gain มำกกว่ำ 1.20 หมำยควำมว่ำ  
แสงธรรมชำติที่ส่งผ่ำนกระจกต้องมีค่ำเป็น 1.2 เท่ำของควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์
ที่ผ่ำนเข้ำกระจก คือ กันร้อนอย่ำงเดียวไม่ได้ ต้องยอมให้มีแสงธรรมชำติผ่ำนเข้ำมำ 
ทดแทนกำรใช้ไฟส่องสว่ำงอำคำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำรสำมำรถให้กำรทดสอบค่ำทั้ง 2 ค่ำนี้ได้ 

ซึ่งกำรทดสอบนี้ท�ำให้งำนทดสอบกระจกของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรครบถ้วนมำกย่ิงขึ้น เป็นกำรพัฒนำศักยภำพ 
กำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรผลิตกระจกของไทย ซึ่งประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกกระจกถึงมำกกว่ำ 5,000 ล้ำนบำทต่อปี  
และมอีตุสำหกรรมต่อเนือ่งอกีหลำยแสนกว่ำล้ำน กำรทดสอบนีย้งัสำมำรถให้กำรทดสอบผลิตอืน่ๆ ได้เช่นกนั เช่น ฟิล์มตดิกระจก  
แผ่นโพลีคำร์บอเนต เป็นต้น

กำรทดสอบวัสดุเม็ดอนุภำคสะท้อนแสงส�ำหรับท�ำเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง เม็ดอนุภำคนี้เป็นลูกแก้วขนำดเล็กๆ 
รำยกำรทีเ่รำเพิม่ขึน้มำคอื กำรวเิครำะห์ปรมิำณโลหะหนกัทีม่พีษิ ได้แก่ ตะก่ัวออกไซด์ (PbO และ Pb3O4) แอนตโิมนไีตรออกไซด์  

เครือ่งทดสอบความต้านทานการซมึผ่านคลอไรด์ (Rapid chloride permeability)

เครื่อง universal testing machine ใช้
ส�าหรบัทดสอบรายการ ความต้านแรงอดัความ
ต้านแรงดัด และแรงยึดเกาะ

UV-Vis NIR Spectrophotometer ส�าหรับทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อน
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(Sb2O3) และอำซินิกไตรออกไซด์ (As2O3) หรือสำรหนู ตำมมำตรฐำน มอก.2611-2556 ซึ่งโลหะหนักเหล่ำนี้เติมลงไปเพื่อ
เพิม่สมบตักิำรหกัเหของแสงและควำมใสของเมด็แก้ว ซึง่จะช่วยเรือ่งกำรสะท้อนแสงของสเีส้นจรำจร เพิม่ควำมปลอดภยัให้กบั 
ผู้ขับขี่บนท้องถนน แต่โลหะหนักนั้นเป็นสำรพิษที่ระเหยได้ง่ำยเมื่อโดนควำมร้อน และถูกน�้ำชะล้ำงไหลไปปนเปื้อนในแหล่งน�้ำ
ธรรมชำติได้ จึงต้องมีกำรตรวจสอบไม่ให้ปริมำณดังกล่ำวเกินค่ำมำตรฐำน (ไม่เกิน 0.02% โดยมวล) ส�ำหรับขนำดตลำดของ
อุตสำหกรรมนี้ เฉพำะขำยในประเทศไม่น้อยกว่ำ 5,000 ตัน และยังมีส่งออกอีก 

รำยกำรทดสอบนีเ้ป็นกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของห้องปฏบิติักำรทดสอบผลติภณัฑ์สะท้อนแสงเพือ่ควำมปลอดภยับนท้องถนน 
นอกเหนือจำกรำยกำรทดสอบป้ำยจรำจร ป้ำยทะเบียนรถยนต์ หมุดสะท้อนแสง ที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้บริกำรอยู่แล้ว

นอกจำกกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวแล้ว เรำจะมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เช่น คอนกรีตทนต่อน�้ำทะเล กำรเคลือบกระจก
ให้มสีมบตัพิเิศษ  เป็นต้น  ซึง่จ�ำเป็นต้องใช้กำรวเิครำะห์โครงสร้ำงและองค์ประกอบของวสัดทุีแ่ม่นย�ำ ปัจจบุนัเรำมเีครือ่ง X-ray 
Diffraction ซึ่งวิเครำะห์ได้ทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยเรำมีฐำนข้อมูลที่ทันสมัยครอบคลุมวัสดุหลำยประเภท และรองรับ
กำรพัฒนำนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย

กำรวิเครำะห์ชนิดและปริมำณสำรประกอบในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค X-ray Diffraction
นอกจำกนี้กลุ่มวัสดุขั้นสูงและเซรำมิกสมัยใหม่ กองวัสดุวิศวกรรม ให้บริกำรทดสอบวัสดุด้วยเทคนิคที่ทันสมัย X-ray 

Diffraction (XRD) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวที่สำมำรถตอบโจทย์กำรวิเครำะห์ได้ทั้งกำรระบุชนิด (Qualitative) และปริมำณ 
(Quantitative) ของสำรประกอบทัง้ในวตัถดุบิและผลิตภัณฑ์ สำมำรถทดสอบตวัอย่ำงได้หลำกหลำย ทัง้แบบผงแห้ง (Powder) 
ฟิล์มบำง (Thin films) ของแข็ง (Solid shape) และตัวอย่ำงพื้นที่ขนำดเล็ก 1 มิลลิเมตร (Spot analysis) นอกจำกนั้นยัง
สำมำรถวเิครำะห์ปรมิำณสำรประกอบในวสัดไุด้แม่นย�ำด้วยซอฟแวร์ทีท่นัสมยั จ�ำลองรปูแบบโครงร่ำงผลกึ (Crystal structure) 
และฐำนข้อมูลโครงสร้ำงจำก Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) ที่เป็นปัจจุบันและรวบรวมไว้มำกที่สุดในโลก 
มำกกว่ำ 140,000 รำยกำร ตอบโจทย์ผู้ประกอบกำรทุกอุตสำหกรรมทั้งด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ (R&D) และกำรควบคุมคุณภำพ 
(Quality control)

การทดสอบวัสดุเม็ดอนุภาคสะท้อนแสงส�าหรับท�าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
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ผลงานเด่น

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรให้ควำมส�ำคญักำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคณุภำพ โดยกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรทดสอบรองรับ
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ กำรบิน และหุ่นยนต์ ที่เป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศที่จะต้องขับเคลื่อนเพื่อเป็นฐำน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ฐำนนวัตกรรมของประเทศในอนำคต ซึ่งต้องมีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคุณภำพที่จะยกระดับคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำรริเริ่มด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญใน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างมาตรฐานการทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิตส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่และการบิน

วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่มีน�้ำหนักเบำ แต่ยังคงควำมแข็งแรง ท�ำให้มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์กำรประหยัดพลังงำน ที่จะสำมำรถยกระดับศักยภำพขึ้นสู่กำรผลิตโครงสร้ำงน�้ำหนักเบำด้วยวัสดุคอมโพสิตส�ำหรับ
กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และกำรบิน กรมวิทยำศำสตร์บริกำรริเริ่มงำนทดสอบเนื่องจำกปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงห้องปฏบิติักำรด้ำนกำรทดสอบวสัดแุละชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์จำกคอมโพสติให้มมีำตรฐำนระดบัสำกลส�ำหรับ
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และกำรบิน ซึ่งเครื่องมือกำรทดสอบวัสดุและช้ินส่วนผลิตภัณฑ์จำกคอมโพสิตจ�ำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและมีควำมซับซ้อนมำก 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการทดสอบทางด้านหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมีบทบำทเพิ่มมำกขึ้น ทั้งในภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร เนื่องจำกเป็น 

เทคโนโลยีแห่งอนำคตท่ีจะเพิ่มประสิทธิภำพในภำคกำรผลิตของประเทศไทย อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
ของไทยนั้น มีผู ้ประกอบกำรจ�ำนวนหน่ึงท่ีมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและผลิตหุ่นยนต์ที่เป็นนวัตกรรม และพยำยำม 
ผลักดันสินค้ำของตนสู่ตลำดต่ำงประเทศ แต่อุปสรรคส�ำคัญของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ไทย คือ กำรสร้ำงกำรยอมรับในคุณภำพ 
ของหุ่นยนต์ไทยในระดับสำกล ประเทศไทยยังขำดหน่วยงำนที่ให้บริกำรทดสอบหุ่นยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล และหน่วยงำนที่
ให้กำรรบัรองคุณภำพทีไ่ด้มำตรฐำนเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรจงึพฒันำวธิทีดสอบเพือ่กำรตรวจสอบ 
และรับรองคุณภำพ

วัตถุประสงค์กำรด�ำเนินงำนใน 2 กิจกรรมน้ี เพ่ือสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเฉพำะทำงวัสด ุ
และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิตส�ำหรับโครงสร้ำงยำนยนต์สมัยใหม่และอำกำศยำนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญให้ได้มำตรฐำนสำกล และเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ส�ำหรับกำรทดสอบเพื่อพิสูจน์ทรำบ หรือสร้ำงมำตรฐำน กฎ ระเบียบ 
ทีจ่�ำเป็นส�ำหรับใช้ก�ำกบัระบบหุน่ยนต์แบบใหม่ๆ ทีจ่ะผลิตหรอืน�ำเข้ำมำใช้ในประเทศไทย ทีน่�ำไปสู่กำรให้บรกิำรทดสอบหุน่ยนต์ 
ของผู้ประกอบกำรผลิตและจ�ำหน่ำยหุ่นยนต์ในประเทศไทยตำมมำตรฐำนสำกลหรือข้อก�ำหนดใหม่ตำมบริบทของกำรใช้งำน 

สรุปผลการด�าเนินงาน ดังนี้
(1) การสร้างมาตรฐานการทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จาก 

คอมโพสติส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่และการบนิ โดยให้บรกิำร
ทดสอบขอบข่ำย Tensile properties และ Flexural properties มีกำรพัฒนำ 
ศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรทดสอบที่เป็นข้อก�ำหนดตำม
มำตรฐำนสำกล NADCAP: AC7122.1 กำรยื่นขอกำรรับรองระบบคุณภำพห้อง 
ปฏิบัติกำรทดสอบเชิงกลวัสดุคอมโพสิต NADCAP: AC7122.1 และ AS9100  
และพัฒนำระบบงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 อย่ำงต่อเนื่อง

(2) การพัฒนามาตรฐานการทดสอบทางด้านหุ ่นยนต์เพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้พัฒนำงำนบริกำร
ทดสอบหุน่ยนต์แบบเคลือ่นทีไ่ด้ ทัง้แบบ Automated Guided Vehicle (AGV),  
Autonomous Mobile Robot (AMR), Autonomous Vehicle (AV) ท่ีได้ 
มำตรฐำน และเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล ให้บริกำรแก่กลุ่มผู้ประกอบกำร 

3.2	การสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
	 ดา้นยานยนตส์มยัใหม	่การบิน	และหุน่ยนต์

รูปหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบ AGV, AMR, Auto- 
forklift และ Autonomous Vehicle (AV)

*นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ **นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร กองวัสดุและวิศวกรรม

จริยำวดี ศิริจันทรำ* ปำษำณ กุลวำนิช**



DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE
ANNUAL REPORT 2019

91

อุตสำหกรรมผลิต หรือจ�ำหน่ำยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย ทั้งที่น�ำเข้ำหุ่นยนต์หลำกหลำยจำกต่ำงประเทศหรือบริษัท 
ทีม่กีำรพัฒนำระบบหุน่ยนต์ทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหม่เอง เพือ่เป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมให้กบัประเทศในกำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำ
เทคโนโลยรีะดบัโลก และเตรยีมควำมพร้อมให้กบัผูป้ระกอบกำรด้ำนหุน่ยนต์แบบเคลือ่นทีไ่ด้แบบต่ำงๆ

นอกจำกนี้ยังได้ด�ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรม กรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้วิจัยพัฒนำร่วมกับ บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ�ำกัด  
(แครี่บอย) จังหวัดชลบุรี ด�ำเนินกำรวิจัยพัฒนำเพื่อสร้ำงนวัตกรรมด้วยวัสดุคอมโพสิตและนำโนท่ีใช้ผลิตโครงสร้ำง 
ผนังรถพยำบำล รถกู้ชีพ และรถกู้ภัย โดยได้ย่ืนเอกสำรเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยกับส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติด้วยแล้ว 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศได้รบัประโยชน์โดยกรมวทิยำศำสตร์บริกำรจดัให้มโีครงสร้ำงพืน้ฐำนห้องปฏิบตักิำรทดสอบ

เฉพำะทำง ด้ำนวสัดแุละช้ินส่วนผลติภณัฑ์คอมโพสิตส�ำหรบัโครงสร้ำงอำกำศยำนด้วยเทคโนโลยขีัน้สูง และมคีวำมเชีย่วชำญให้
ได้มำตรฐำนสำกล โดยมีตัวอย่ำงผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ปัจจุบัน ทั้งในพื้นที่  
EEC และในบรเิวณใกล้เคยีง ผูป้ระกอบกำรผลติชิน้ส่วนอำกำศยำน เช่น เครือ่งบนิขนำดเล็ก และ  Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV)  ผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนจำกวัสดุคอมโพสิตส�ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และกำรบิน และบริษัทลงทุนจำก
ต่ำงประเทศ พื้นที่สนำมบินอู่ตะเภำ เช่น บริษัท AIRBUS และ BOIENG

นอกจำกนีบ้รกิำรทดสอบหุน่ยนต์ของผู้ประกอบกำรผลติและจ�ำหน่ำยหุน่ยนต์ในประเทศไทย ทีไ่ด้รบัมำตรฐำนสำกล ISO 
18646-1 : Robotics – Performance criteria and related test methods for service robots– Part 1: Locomotion 
for wheeled robots หรอืมำตรฐำนอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องส่งผลให้เป็นกำรยกระดบัคณุภำพของหุน่ยนต์ทีพ่ฒันำและผลติในประเทศ
ให้ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย สำมำรถน�ำ 
หุ่นยนต์มำรับกำรทดสอบสมรรถนะเพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  หรือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในกำรก�ำกับ ดูแล 
กำรใช้งำนหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบรถอัตโนมัติ สำมำรถน�ำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกีย่วข้องกบัเทคโนโลยยีำนยนต์สมยัใหม่ทีจ่ะต้องน�ำมำใช้กบัประเทศไทยในอนำคตอนัใกล้ เช่น กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท  
กรมกำรขนส่งทำงบก ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร เป็นต้น
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ในสถำนประกอบกิจกำร หรือโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไป พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับ 
ควำมร้อน แสงสว่ำง และเสยีง ซึง่มผีลต่อสขุภำพอนำมยัของผู้ปฏิบตังิำน กระทรวงแรงงำน โดยกรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน  
ได้ออกประกำศกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีำรตรวจวดั และกำรวิเครำะห์สภำวะกำรท�ำงำนเก่ียวกับ 
ระดบัควำมร้อน แสงสว่ำง หรอืเสยีง รวมทัง้ระยะเวลำและประเภทกจิกำรทีต้่องด�ำเนนิกำร ในรำชกจิจำนเุบกษำ วนัที ่12 มนีำคม  
2561 ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน พ.ศ. 2554 และเพื่อให้ 
กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยกลุ่มคุณภำพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 
ได้ให้บริกำรกำรตรวจวัดระดับควำมร้อน ควำมเข้มแสงสว่ำง และระดับเสียงแก่ผู้ประกอบกำร เพื่อรองรับกฎหมำยดังกล่ำว

สรุปผลการด�าเนินงาน
ในปีงบประมำณ 2562 (เดือนพฤศจิกำยน 2562 - เดือนพฤษภำคม 2562) ได้ให้บริกำรกำรตรวจวัดระดับควำมร้อน  

จ�ำนวน 42 ตัวอย่ำง ปริมำณควำมเข้มแสงสว่ำง จ�ำนวน 108 ตัวอย่ำง และระดับเสียง จ�ำนวน 13 ตัวอย่ำง โดยมีกำรตรวจวัด 
ในสถำนที่ต่ำงๆ ของสถำนประกอบกิจกำร ดังตัวอย่ำง รูปที่ 1 - รูปที่ 3

เมือ่ด�ำเนนิกำรตรวจวดัแล้ว น�ำผลท่ีตรวจวดัได้ เทยีบกบัค่ำมำตรฐำนตำมกฎหมำย แล้วแปลผลทีต่รวจวดัระดับควำมร้อน 
ผ่ำนเกณฑ์ จ�ำนวน 9 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 21.4 ปริมำณควำมเข้มแสงสว่ำงผ่ำนเกณฑ์ 64 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 59.3  
และระดับเสียงผ่ำนเกณฑ์ 5 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 38.5

เมือ่ผูป้ระกอบกจิกำรได้ทรำบผลกำรตรวจวัดแล้ว ในกรณทีีจ่ดุใด หรอืต�ำแหน่งตรวจวดัใดมค่ีำกำรตรวจวดัเกนิค่ำมำตรฐำน 
ผู้ประกอบกิจกำรก็สำมำรถน�ำผลที่ได้มำท�ำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุ เพื่อหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนได้

4	 ยกระดับ	SMEs	ให้เข้าสู่ระบบคุณภาพ
	 และมาตรฐาน

4.1	กรมวิทยาศาสตร์บริการกับงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม 
	 ในการท�างาน

การตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องโม่บด                  

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค*
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การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างบนโต๊ะท�างานการตรวจวัดความร้อนหน้าตู้อบ

น�ำ้ เป็นหนึง่ในสำธำรณปูโภคทีส่�ำคญัของมนษุย์ เนือ่งจำกเป็นปัจจยัส�ำคัญในกำรด�ำรงชวีติ ทัง้ด้ำนกำรอปุโภคและบรโิภค 
กำรน�ำน�ำ้จำกแหล่งน�ำ้ธรรมชำตมิำใช้ประโยชน์นัน้ต้องมกีำรปรบัปรงุคุณภำพน�ำ้ก่อน โดยท่ัวไปมกัใช้สำรเคมเีป็นตวัช่วยในกำร
จัดกำรคุณภำพน�้ำ สำรเคมีแต่ละชนิดจะมีหน้ำที่ต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น ปูนขำว โซดำไฟ หรือโซดำแอช เป็นสำรที่ใช้ในกำรปรับ
สภำพน�้ำให้อยู่ในสภำพกรดหรือด่ำงที่เหมำะสม สำรส้ม และพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ เป็นสำรช่วยก�ำจัดสำรแขวนลอยและ
ตะกอนต่ำง ๆ  คลอรีน คลอรนีไดออกไซด์ (ClO2) และโอโซน (O3) เป็นสำรฆ่ำเช้ือ สำรเคมเีหล่ำนีก่้อนน�ำไปใช้ปรบัปรงุคุณภำพน�ำ้  
ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำมำรถใช้ได้อย่ำงปลอดภัย 

พอลอิะลมูเินยีมคลอไรด์เป็นสำรเคมทีีใ่ช้ในกระบวนกำรขจดัสำรแขวนลอยต่ำง ๆ  ในน�ำ้ โดยมหีน้ำทีท่�ำให้สำรเหล่ำนัน้จบัตวั 
รวมกัน แล้วตกตะกอน ซ่ึงสำรแขวนลอยขนำดใหญ่สำมำรถตกตะกอนได้เอง ในขณะท่ีอนุภำคคอลลอยด์ซึ่งมีขนำดเล็กจะมี 
แรงกระท�ำบนอนุภำคทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักดันท�ำให้ตกตะกอนได้ยำก โดยปกติแรงผลักดันจะมำกกว่ำแรงดึงดูด ส่งผลให้ 
อนภุำคนัน้กระจำยอยูใ่นน�ำ้ตลอดเวลำ ไม่สำมำรถจมลงได้ กำรเตมิพอลอิะลมูเินยีมคลอไรด์เป็นกำรช่วยลดแรงผลกัดนัระหว่ำง
อนุภำคดังกล่ำว พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์มีสูตรทำงเคมีคือ AlnOHmCl(3n-m ) เม่ือละลำยในน�้ำจะแตกตัวเป็นประจุบวก  
(Al2O3)+ ซึ่งจะเข้ำท�ำลำยเสถียรภำพของสำรแขวนลอย เกิดกำรรวมตัวเป็นก้อน เรียกกระบวนกำรนี้ว่ำ “กำรจับก้อน”  
(coagulation)  เมื่อตะกอนรวมตัวกันมีขนำดใหญ่ขึ้น น�้ำหนักเพิ่มขึ้น ท�ำให้ตกตะกอนลงมำอย่ำงเห็นได้ชัด

พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้ง่ำย ทั้งน�้ำที่มีควำมขุ่นต�่ำและน�้ำที่มีควำมขุ่นสูง เช่น น�้ำในแม่น�้ำล�ำคลอง 
สำรชนิดนี้เป็นสำรก่อกำรจับกลุ่ม (flocculants) เกิดเป็นอนุภำคขนำดใหญ่ที่ตกตะกอนได้ง่ำย เรียกว่ำ “floc” มีสมบัติที่ดีกว่ำ
เมือ่เทยีบกับสำรส้ม เนือ่งจำกพอลอิะลมูเินยีมคลอไรด์ มโีครงสร้ำงโมเลกุลขนำดใหญ่ ตะกอนจงึรวมตวัได้มำก ท�ำให้ตกตะกอน
ได้เร็วกว่ำ ปริมำณกำรใช้ที่น้อยกว่ำ จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำสำรส้ม

4.2	การขอการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	รายการ	ความเป็น 
	 กรด-ด่าง	ในพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว

*นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ **นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

จิรสำ กรงกรด* เขมชิต ธนำกิจชำญเจริญ**

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทรำบถึงผลกระทบทำงด้ำนระดับควำมร้อน ควำมเข้มแสงสว่ำง และระดับเสียงที่มีต่อพนักงำนหรือผู้ปฏิบัติงำน 

ที่เกี่ยวข้องว่ำมีมำกน้อยเพียงใด
2. เป็นกำรเฝ้ำระวัง เพื่อจะได้ด�ำเนินกำรหำทำงแก้ไข ปรับปรุง และป้องกันปัญหำที่เกิดขึ้นจำกควำมร้อนแสงสว่ำง  

และเสียงที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำน
3. คุ้มครองแรงงำนตำมกฎหมำย ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย สถำนประกอบกิจกำร และโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไป
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ปัญหาอุปสรรค/ความต้องการของสังคมหรือชุมชน
พอลอิะลมูเินยีมคลอไรด์เป็นทีน่ยิมใช้กนัมำกในภำคอตุสำหกรรม ทัง้ในกระบวนกำรบ�ำบดัน�ำ้เสีย และกำรปรบัปรุงคุณภำพน�ำ้ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรผลิตน�้ำประปำ ซึ่งกำรผลิตน�้ำประปำจะใช้พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ช่วยในกำรตกตะกอน เนื่องจำก
มีรำคำถูกและปลอดภัย ในแต่ละปีมีกำรใช้พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ในกระบวนกำรผลิตน�้ำประปำประมำณ 30,000 ตันต่อปี  
โดยกำรประปำส่วนภูมิภำค กำรประปำนครหลวง รวมถึงกองกำรประปำเทศบำลต่ำง ๆ ต้องด�ำเนินกำรจัดซื้อพอลิอะลูมิเนียม
คลอไรด์ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มอก. 2150-2546 โดยสำรดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพจำกห้องปฏิบัติกำรที่มี
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 เพื่อใช้ผลกำรทดสอบที่น่ำเชื่อถือและเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อ

วัตถุประสงค์
เพื่อวิเครำะห์ทดสอบสำรพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ตำมมำตรฐำนวิธีทดสอบพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว มอก.  

2150 - 2546 และขอกำรรับรองห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 รำยกำรควำมเป็นกรด-ด่ำง ในพอลิอะลูมิเนียม
คลอไรด์ชนิดเหลว

การด�าเนินงาน
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ได้ด�ำเนินกำรขอกำรรับรองห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน 

ISO/IEC 17025 กบัส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) รำยกำรควำมเป็น กรด-ด่ำง ในพอลอิะลมูเินยีมคลอไรด์ 
ชนิดเหลว มีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน คือ

1. ตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมของเครื่องมือและเอกสำร 
2. ทดสอบควำมเอนเอียงและควำมแม่นย�ำ (bias and precision)
3. ทดสอบผลกระทบต่อควำมเป็นกรด-ด่ำง ในพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ 

น�้ำหนัก ในช่วงขอบข่ำยที่ขอกำรรับรอง
4. ทดสอบตัวอย่ำง
5. สรุปผล
ปัจจบุนักลุม่เคมภีณัฑ์ได้ให้บรกิำรทดสอบตวัอย่ำงพอลอิะลมูเินยีมคลอไรด์ชนดิเหลว ตำม มอก. 2150 - 2546 กบัหน่วยงำน 

ทั้งภำครัฐและเอกชน ในแต่ละเดือนมีตัวอย่ำงประมำณ 10 - 20 ตัวอย่ำง ซึ่งได้ด�ำเนินกำรน�ำตัวอย่ำงเข้ำระบบคุณภำพของ 
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคเรียบร้อยแล้ว และพร้อมยื่นขอกำรรับรองกับส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
ภำยในปี 2562 

ผู้รับบริการ / กลุ่มเป้าหมาย 
1. กำรประปำนครหลวง กำรประปำส่วนภูมิภำค กำรประปำเทศบำล
2. ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3. โรงงำนบ�ำบัดน�้ำเสีย

เอกสารอ้างอิง
[1] มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว. มอก 2150-2546, รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 

ตอนที่ 31ง
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งำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” เป็นเวทีระดับชำติให้นักวิจัยในประเทศไทย
ได้น�ำเสนอผลงำนวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีม่คุีณภำพ เพือ่เชือ่มโยงองค์ควำมรู้ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำประเทศ 
ทั้งในมิติเชิงวิชำกำร นโยบำย สังคม/ชุมชน และพำณิชย์/อุตสำหกรรม โดยจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  
ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเครือข่ำยในระบบวิจัยทั่วประเทศ และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นแกนหลัก ซึ่งกำรจัดงำนในปีนี้เป็นครั้งที่ 14 ก�ำหนดจัดระหว่ำงวันที่ 7–10 เมษำยน 2562 ณ  
โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยหัวข้อหลัก (Theme) ของงำนคือ  
“วิจัยเพื่อพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สรุปผลการด�าเนินงาน
กิจกรรมภำยในงำนประกอบด้วยภำคกำรประชุม/สัมมนำ มำกกว่ำ 100 หัวข้อเรื่อง ภำคนิทรรศกำรทั้งในส่วนผลงำนวิจัย 

และกิจกรรมกำรวิจัยจำกหน่วยงำนในระบบวิจัย รวมถึงนวัตกรรมจำกงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ 
นิทรรศกำรศูนย์วิจัยชุมชน ผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ กิจกรรมกำรให้ค�ำปรึกษำเรื่องกำรวิจัย (research clinic) และ
กำรจัดกิจกรรม Highlight Stage ซึ่งเป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีควำมพร้อมใช้ประโยชน์ 
ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พำณิชย์ โดยก�ำหนดประเด็นเฉพำะและมีพิธีกรมืออำชีพเป็นผู้ด�ำเนินกำร 

ในงำนนี้นำงสำววัชรี คตินนท์กุล นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร จำกกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยำศำสตร์
บริกำร (วศ.) มีโอกำสเข้ำร่วมน�ำเสนอผลงำนภำคกำรประชุมกลุ่มเฉพำะเรื่อง ในผลงำนวิจัยเรื่อง “วัสดุดูดซับน�้ำมันจำกเส้นใย
ใบสบัปะรดด้วยกระบวนกำรดัดแปรในของเหลวไอออนกิโดยใช้ซกัซนิิกแอนไฮไดรด์” โดยน�ำเสนอร่วมกบันกัวจิยั วศ. ท่ำนอืน่ ๆ   
ในธีมผลงำนวิจัยชุด “วิจัยพัฒนำสินค้ำรักษ์โลก: กระดำษหัตถกรรมพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฟิล์มเคลือบผิวกระจก
ท�ำควำมสะอำดตวัเอง สเีซรำมกิลดร้อน เส้นใยใบสบัปะรดดูดซับน�ำ้มนั และระบบอตัโนมติัส�ำหรบัเครือ่งชัง่” เมือ่วนัที ่8 เมษำยน  
2562 เวลำ 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุกลุม่เฉพำะ (Lotus suite 12 ชัน้ 22) มผีูเ้ข้ำร่วมรบัฟังกำรบรรยำยประมำณ 40 คน

เนื้อหำในกำรบรรยำยกล่ำวถึงวัสดุธรรมชำติที่มีลักษณะเป็นเส้นใยบำงชนิดมีสมบัติดูดซับน�้ำมันได้ แต่ประสิทธิภำพ 
จะน้อยกว่ำวัสดุดูดซับสังเครำะห์ที่ผลิตและจ�ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ เน่ืองจำกหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่ในโครงสร้ำงเซลลูโลสที่เป็น 
องค์ประกอบส�ำคญัของวัสดธุรรมชำตมิสีมบตัไิม่ชอบน�ำ้มนั งำนวจิยันีจ้งึมุง่เน้นกำรพัฒนำสมบตัขิองวสัดุดดูซบัน�ำ้มันจำกเส้นใยใบ
สบัปะรดโดยใช้ปฏกิริยิำอลัคิเลชนัในกำรแทนทีห่มูไ่ฮดรอกซลิด้วยหมูฟั่งก์ชนัอืน่ทีม่สีมบตัชิอบน�ำ้มัน และได้ประยกุต์ใช้ของเหลว 
ไอออนิกเป็นตัวกลำงในกำรท�ำปฏิกิริยำเนื่องจำกสำมำรถละลำยเซลลูโลสได้ดี ซ่ึงช่วยท�ำให้ปฏิกิริยำกำรแทนท่ีหมู่ไฮดรอกซิล 
เกดิสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ผลทีไ่ด้พบว่ำเส้นใยใบสบัปะรดมปีระสทิธภิำพกำรดดูซบัน�ำ้มนัมำกกว่ำเส้นใยใบสบัปะรดทีไ่ม่ผ่ำนกำรดดัแปร 

บรรยากาศการน�าเสนอผลงานวิจัย

4.3	มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	2562	(Thailand	Research	Expo	2019)

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค*
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ผลงานเด่น

ประมำณ 3 เท่ำ และมีลักษณะเส้นใยที่อ่อนนุ่มและมีควำมละเอียดมำกขึ้น (ดังแสดงในภำพที่ 2) แม้ว่ำประสิทธิภำพกำรดูดซับ 
จะน้อยกว่ำวัสดุดูดซับสังเครำะห์ที่จ�ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ที่ท�ำจำกพอลิโพรไพลีนอยู่ร้อยละ 14 แต่ข้อดีของวัสดุดูดซับที่ได้จำก
เส้นใยใบสับปะรดคือสำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ 

เส้นใยใบสับปะรดก่อนและภายหลังการดัดแปรในของเหลวไอออนิกโดยใช้ซักซินิกแอนไฮไดรด์

จำกกำรเข้ำร่วมน�ำเสนอผลงำนวจิยัในครัง้นี ้ท�ำให้นกัวจิยั วศ. มโีอกำสฟังกำรบรรยำยในหวัข้อทีส่นใจ แลกเปลีย่นควำมรู้  
และประสบกำรณ์กับนักวิจัยจำกหน่วยงำนอื่น ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยของ วศ. ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เผยแพร่ชื่อเสียง และประชำสัมพันธ์งำนวิจัยของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
2. มเีวทใีห้นกัวจิยัได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรูข้องตนเองและเป็นโอกำสให้ได้รบัควำมรูที้ท่นัสมยั รวมถงึได้เแลกเปลีย่นควำมรู้ 

และประสบกำรณ์กับนักวิจัยอื่น ๆ

กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์จำกหน่วยงำนอื่น ๆ นิสิต นักศึกษำ และผู้สนใจทั่วไป

4.4	ผลิตภัณฑ์	OTOP	จังหวัดอ�านาจเจริญ	ตามโครงการ	Big	Rock
ความเป็นมา

จงัหวดัอ�ำนำจเจรญิเป็นจังหวดัหนึง่ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้ำหมำยของโครงกำรยกระดบั OTOP ใน 10 จงัหวัดยำกจน  (แม่ฮ่องสอน 
กำฬสนิธุ ์บรีุรัมย์ น่ำน นครพนม นรำธวิำส ปัตตำน ีชัยนำท ตำก และอ�ำนำจเจรญิ) จงึเป็นจงัหวดัหนึง่ในโครงกำร Big rock ทีเ่กดิข้ึน 
เพือ่ส่งเสรมิและสร้ำงควำมเข้มแขง็ทำงเศรษฐกจิภำยในประเทศ ตำมนโยบำยของรฐับำลทีใ่ห้ควำมส�ำคัญกบักำรกระจำยรำยได้  
โอกำส และควำมมัง่คัง่ อย่ำงเท่ำเทยีม เพือ่ให้ประเทศหลุดพ้นจำกกับดกัของควำมเหล่ือมล�ำ้ และสร้ำงควำมปรองดองให้คนในชำติ  
โดยใช้กลไกกำรขับเคลื่อนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ปูพื้นฐำนในกำรเตรียมคนไทยเข้ำสู่ศตวรรษท่ี 21  
และให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องไปท�ำวจิยั ตรวจสอบสนิค้ำ OTOP ว่ำมสีนิค้ำตวัใดทีห่น่วยงำนสำมำรถเข้ำไปยกระดบั โดยใช้ วทน.  
เพื่อให้สินค้ำสำมำรถไปวำงขำยหรือแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้ ในกำรด�ำเนินกำรยกระดับผลิตภัณฑ์  
OTOP ในจงัหวดัอ�ำนำจเจรญินี ้กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรได้บรูณำกำรงำนร่วมกบัหน่วยงำนท้องถิน่ ได้แก่ ส�ำนกังำนพฒันำชมุชน  
ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ�ำนำจเจริญ และได้ท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี  
โดยมอบหมำยให้กองเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์อปุโภค เป็นผูป้ระสำนงำนร่วมในกำรน�ำกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรม (วทน.) ไปพฒันำศกัยภำพของผูป้ระกอบกำร OTOP ประเภทผลติภณัฑ์ผ้ำ และผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อำหำร 
โดยใช้เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และกำรท�ำให้สินค้ำของชุมชนมีคุณภำพได้มำตรฐำน
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สรุปผลการด�าเนินงาน
กำรลงพืน้ทีเ่พือ่ส�ำรวจศกัยภำพด้ำนกำรผลิต พบว่ำ ผู้ประกอบกำร OTOP ยงัขำดองค์ควำมรูท้ีใ่ช้ในกำรผลิตสินค้ำให้มคุีณภำพ  

ขำดเครื่องมือกำรผลิตที่ทันสมัย วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตมีคุณภำพไม่สม�่ำเสมอ และกลุ่มไม่สำมำรถรับค�ำสั่งกำรสั่งซื้อสินค้ำ 
ครำวละมำกๆ ได้ เนื่องจำกกลุ่มยังไม่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ขำดเงินทุนหมุนเวียน และจำกกำรเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวม 
ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ประกอบกำรเป้ำหมำย ท�ำกำรประเมินและวิเครำะห์ศักยภำพควำมพร้อมของ 
กลุ่มผู้ประกอบกำรก่อนกำรเข้ำร่วมพัฒนำโดยกำรสัมภำษณ์และเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์มำทดสอบเพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิต สำมำรถแยกประเด็นปัญหำเพื่อกำรน�ำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต ได้ดังนี้

• ผลิตภัณฑ์ผ้า ปัญหำที่พบมำกที่สุด คือ ปัญหำกำรย้อมที่ได้สีไม่สม�่ำเสมอและควำมไม่คงทนของสีหลังจำกกำรซัก  
สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงผ้ำที่พบว่ำตัวอย่ำงผ้ำไม่ผ่ำนรำยกำรทดสอบควำมคงทนของสีหลังกำรซัก ร้อยละ 48  
เม่ือน�ำกระบวนกำรทำง วทน. ไปถ่ำยทอดให้ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร ให้เข้ำใจในหลักกำรย้อมสีให้ได้สีที่สม�่ำเสมอด้วยกำรท�ำ 
ควำมสะอำดเส้นใยเพือ่ขจดัไขมนัหรอืสิง่สกปรกออกไปก่อนท�ำกำรย้อม และในขณะทีย้่อมให้ท�ำกำรพลิกกลับเส้นใยเพือ่ให้น�ำ้สี 
แทรกซมึเข้ำไปทัว่ทัง้ภำยในและภำยนอก ส�ำหรบัปัญหำด้ำนควำมไม่คงทนของสีหลังกำรซกั แก้ไขโดยให้ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจ 
ในหลักกำรอ่ิมตัวของสีย้อมท่ีหำกต้องกำรสีเข้ม ในกำรย้อมก็ต้องใช้ปริมำณสีย้อมให้มำกขึ้น หรือเพ่ิมจ�ำนวนครั้งของกำรย้อม
มำกกว่ำเดิม นอกจำกนี้ในกำรย้อมควรเลือกใช้สำรช่วยย้อมเพื่อให้เกิดกำรติดของสีได้มำกขึ้น และควรเพิ่มจ�ำนวนครั้งในกำร
ล้ำงน�้ำสีส่วนเกินออกให้หมดจนน�้ำล้ำงใส

• ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร เน่ืองจำกจังหวัดอ�ำนำจเจริญให้กำรสนับสนุนในด้ำนกำรปลูกพืชสมุนไพรและ 
สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่ผู้ประกอบกำร OTOP ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่เพิ่งเริ่ม
ด�ำเนินกำรจึงยังขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรเลือกใช้วัตถุดิบ กำรสกัดสมุนไพร และควำมไม่พร้อมในด้ำนโรงเรือนท�ำให้ 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)  

เมื่อท�ำกำรประเมินและวิเครำะห์ศักยภำพควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรก่อนกำรเข้ำร่วมพัฒนำ พบว่ำจุดแข็งของ 
กลุ่มผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง 3-41 ปี สมำชิกกลุ่มอยู่ในหมู่บ้ำนเดียวกัน และส่วนใหญ่มีหน่วยงำน 
ให้กำรสนับสนุนอย่ำงน้อย 1 หน่วยงำน ส่วนจุดอ่อนของกลุ่มผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ คือ สินค้ำยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

  
ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สำมำรถพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำร OTOP ด้วยกระบวนกำรทำง วทน. จ�ำนวน 130 กลุ่ม เป็นผู้ประกอบกำร 
OTOP ประเภทผ้ำ 119 กลุ่ม และผู้ประกอบกำร OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร 11 กลุ่ม ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วม 
โครงกำรฯ มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำร้อยละ 90 และเพื่อให้ผู้ประกอบกำร OTOP เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิตสินค้ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนมำกขึ้น  
3. ภำพรวมของรำยได้ของผู้ประกอบกำร เพิ่มข้ึนถึง 2.5 เท่ำของรำยได้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรของทั้ง 130 กลุ่ม  

เฉลี่ย 1,073,950 บำทต่อเดือน และรำยได้หลังเข้ำร่วมโครงกำรเฉลี่ย 2,697,501 บำทต่อเดือน เมื่อท�ำกำรวิเครำะห์รำคำขำย
ผลิตภัณฑ์หลังได้รับกำรพัฒนำจำกโครงกำรแล้วพบว่ำมีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกำร OTOP จังหวัดอ�ำนำจเจริญ
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ กลุม่ผลติภัณฑ์อตุสำหกรรมเคม ีกองเคมภัีณฑ์และผลิตภัณฑ์อปุโภค โทรศัพท์ 0 2201 7232 - 33   

โทรสำร 0 2201 7213
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ผลงานเด่น

4.5	การพัฒนาศักยภาพด้านการทดสอบสาร	 Functional	 ingredients	 ในผลิตภัณฑ	์ 
	 Functional	Foods

จำกนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งสู่กำรปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกจิไปสู่ Value–Based Economy หรือ “เศรษฐกจิทีข่บัเคล่ือนด้วยนวตักรรม” โดยเฉพำะกลุม่อตุสำหกรรมแปรรูปอำหำร  
(Food for the future) ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 10 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-curve) ประกอบกับกระแสควำมต้องกำรอำหำร 
ที่มีประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำสุขภำพและป้องกันโรคก�ำลังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูง โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์อำหำรฟังก์ชัน  
(Functional Foods) ที่มีส่วนประกอบของสำรที่ให้ประโยชน์เชิงหน้ำท่ี (Functional ingredients) ที่ให้ประโยชน์ในเชิง 
ป้องกัน ปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย ชะลอกำรเส่ือมโทรมของอวัยวะต่ำงๆ และลดควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคเรื้อรัง  
ตลำด Functional Foods จึงเป็นโอกำสหนึ่งของภำคชุมชน SMEs และอุตสำหกรรมของไทยในกำรยกระดับไปสู่ธุรกิจ 
อำหำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดและรำยได้ที่สูงขึ้นแก่ 
ผู้ประกอบกำรอย่ำงยั่งยืน

*นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร

มโนวิช เรืองดิษฐ์*

ตลำด Functional Foods มีลักษณะเพื่อตอบสนองผู้บริโภคเฉพำะกลุ่ม (Niche market) เช่น กลุ่มควบคุมน�้ำหนัก  
กลุ่มออกก�ำลังกำย กลุ่มเพิ่มภูมิคุ้มกัน กลุ่มชะลอวัยและควำมเส่ือมของร่ำงกำย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ำผู้บริโภคกลุ่ม 
ดังกล่ำว จะให้ควำมส�ำคัญกับคุณค่ำและประโยชน์ของสำรอำหำร โดยเฉพำะชนิดและปริมำณสำร Functional ingredients  
ในผลิตภัณฑ์ ดังน้ันสิ่งท่ีส�ำคัญท่ีผู้ผลิตต้องค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ Functional Foods ก็คือกำร 
ควบคุมคุณภำพเชิงปริมำณของสำรดังกล่ำวให้มีปริมำณที่เหมำะสมในแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตำมมำตรฐำนหรือ
กฎหมำย แต่ด้วยปัจจุบันประเทศไทยยังขำดห้องปฏิบัติกำรทดสอบสำร Functional ingredients ที่คลอบคลุมชนิดผลิตภัณฑ์
ที่มีกำรจ�ำหน่ำยในประเทศและได้มำตรฐำนในระดับสำกล จึงเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม Functional 
Foods ของประเทศ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

สรุปการด�าเนินการ
กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร (อว.) กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำทในกำรศึกษำ  

ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม ตลอดจนกำรประยุกต์หลักวิชำกำรและ 
เทคโนโลยี ให้เหมำะสมต่อกำรให้บริกำรแก่ภำคกำรผลิตของประเทศและงำนบริกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
สอดคล้องตำมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคุณภำพ (NQI) ในปีงบประมำณ 2562 อว. ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพ 
ห้องปฏบิตักิำรทดสอบสำร Functional ingredients ใน Functional Foods ประเภทต่ำง ๆ  ทีก่�ำลงัอยูใ่นแนวโน้มควำมต้องกำร 
ของตลำด ได้แก่ สำรแกมมำ ออไรซำนอล (Gamma oryzanol) ในน�ำ้มนัร�ำข้ำวและน�ำ้มนัเพือ่สขุภำพ สำรโพลฟีีนอล (Polyphenol)  
ในผลิตภัณฑ์ชำ และโคเอนไซม์ คิวเท็น (Coenzyme Q10) ในผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพควำมงำม  
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เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ผลิตระดับชุมชน SMEs และอุตสำหกรรม ในกำรควบคุมคุณภำพและคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ Functional Foods ชนิดใหม่ออกสู่ตลำดในอนำคต 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบสำร Functional ingredients เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวและส่งเสริมกลุ่มอุตสำหกรรม 

Functional Foods ให้เกิดโอกำสทำงกำรตลำดแก่ผู้ผลิตและสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก ตลอดจนกำรเติบโตเศรษฐกิจ 
มวลรวมของประเทศอย่ำงยั่งยืน

2. เสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญบุคลำกรภำครัฐด้ำน Functional Foods

กลุม่เป้าหมาย ผูผ้ลติ Functional Foods ระดบัชุมชน SMEs และอตุสำหกรรม  
สถำบันศึกษำ และประชำชนทั่วไป

4.6	การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการทดสอบอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	 ของนักศึกษา 
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ณ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้มีกำรท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรกับ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำรสนับสนุนสถำนที่ บุคลำกร และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร 
ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรฝึกปฏิบัตินั้นบรรลุผลและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือดังกล่ำว มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นมหำวิทยำลัยเปิด มีระบบกำรเรียนกำรสอนที่เอื้ออ�ำนวยให้นักศึกษำ
สำมำรถใช้เวลำศึกษำด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ แต่มีบำงชุดวิชำที่นักศึกษำจะต้องเข้ำท�ำกำรทดลองใน 
ห้องปฏบิตักิำร ศกึษำค้นคว้ำและท�ำงำนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยภำยในระยะเวลำและสถำนทีท่ีม่หำวทิยำลยัก�ำหนด มหำวทิยำลยั
จึงจ�ำเป็นต้องหำหน่วยงำนภำยนอกท่ีมีองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบ ตลอดจนมีเจ้ำหน้ำที่ที่ม ี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้แก่นกัศึกษำได้ มหำวทิยำลัยสุโขทยัธรรมำธริำชเล็งเหน็ว่ำกรมวิทยำศำสตร์บรกิำร
เป็นหน่วยงำนทีม่คีวำมพร้อมทีจ่ะท�ำให้บรรลผุลตำมวตัถปุระสงค์ของหลักสูตรได้ ซ่ึงกรมวทิยำศำสตร์บรกิำรได้ให้กำรสนบัสนนุ
ในกำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นประจ�ำทุกปี มำเป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี และ
ส�ำหรับในปีนี้ส�ำนักบริกำรกำรศึกษำร่วมกับสำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้น�ำนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ประจ�ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 มำศึกษำดูงำนและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชำ 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยำ
ของอำหำร และชุดวิชำ 71205 เคมีและจุลชีววิทยำของอำหำร ณ ห้องปฏิบัติกำร กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ�ำนวน 105 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 35 คน ดังนี้

นพมำศ สะพู*

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร*
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สรุปผลการด�าเนินงาน
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้จัดให้มีกำรบรรยำย สำธิต และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกำรทดสอบอำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร

ทำงเคมีและจุลินทรีย์ในกลุ่มงำนต่ำงๆ ภำยในกองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร ดังนี้ 

กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร : กำรทดสอบสีผสมอำหำรในเครื่องดื่ม 
และลูกอม เพื่อหำชนิดและปริมำณของสีผสมอำหำรตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร

ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน : กำรทดสอบปริมำณ
ออกซิเจนและคำร์บอนไดออกไซด์ในช่องว่ำงเหนือภำชนะบรรจุอำหำร  
และควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรเลือกใช้วัสดุสัมผัสอำหำร 

กลุ่มอาหารสุขภาพ : กำรทดสอบโปรตีน/ไนโตรเจนทั้งหมดด้วย 
วิธีเจลดำห์ลแบบย่อยด้วยเตำหลุมและกล่ันด้วยไอน�้ำในอำหำร และเรียนรู ้
กำรใช้เครื่องมือในกำรทดสอบโปรตีน 

กลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร : กำรทดสอบจ�ำนวนจุลินทรีย์ 
ทั้งหมดในอำหำร และฝึกเทคนิคพื้นฐำนทั่วไปในกำรทดสอบทำงจุลชีววิทยำ

ประโยชน์ที่ได้รับ
กำรอบรมเสริมทักษะและดูงำนครั้งน้ี ท�ำให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริงตำมวิธีทดสอบท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล ส่งเสริมให้

นักศึกษำได้พัฒนำทักษะกำรใช้เครื่องมือและวิธีทดสอบท่ีทันสมัย สนับสนุนกำรศึกษำเน้ือหำรำยวิชำที่เรียนของนักศึกษำ  
รวมทั้งได้เรียนรู้จำกนักวิทยำศำสตร์ที่ปฏิบัติงำนโดยตรง นักศึกษำสำมำรถน�ำองค์ควำมรู้และเทคนิคในกำรทดสอบอำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำรไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในกำรเรียนและกำรท�ำงำนด้ำนอำหำรต่อไป

กลุม่คณุภาพทางประสาทสมัผสัในอาหาร : กำรทดสอบกำรชิมเครือ่งดืม่ 
เพื่อคัดเลือกและฝึกนักชิมเบื้องต้น 
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	 การพัฒนาบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร์	และการให้ 
	 บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5

ส�ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร มีภำรกิจในกำรพัฒนำก�ำลังคน 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยกำรให้บริกำรฝึกอบรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้สะดวกในกำรสื่อสำรและเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ง่ำยมำกขึ้น โดยกำรให้บริกำรฝึกอบรม
ออนไลน์ และพัฒนำหลักสูตรและสื่อองค์ควำมรู้ท่ีมีกำรรวบรวมและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลิขสิทธิ์ 
ถกูต้อง ดงันัน้กำรออกแบบและพฒันำสือ่ให้มรีปูแบบ เทคนคิกำรน�ำเสนอให้สอดคล้องกบัเนือ้หำ มีควำมเหมำะสมต่อกำรเรยีนรู ้
ท�ำควำมเข้ำใจด้วยตนเอง รวมถึงกำรออกแบบสื่อให้สำมำรถประเมินผลของกำรเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมส�ำคัญ
อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำสื่อฝึกอบรมออนไลน์

ในกำรผลติสือ่ฝึกอบรมออนไลน์ของส�ำนกัฯ จงึมกีำรออกแบบให้มกีำรฝึกท�ำแบบฝึกหดัเพือ่วดัผลกำรเรยีนรู้ในรปูแบบต่ำงๆ  
ทีอ่ยูใ่นตัวบทเรียน เป็นกำรวดัผลกำรเรยีน ประเมนิควำมรูค้วำมเข้ำใจในบทเรยีน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ 
สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกำรจัดท�ำในหลำยรูปแบบ เช่น ถูก-ผิด จับคู่ เป็นตัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่สะดวกต่อประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และให้คะแนน แต่เนื่องจำกเนื้อหำทำงวิชำกำรในบำงหลักสูตรมีควำมจ�ำเป็นที่ผู้เรียนต้องฝึกทักษะโดยกำร
เขยีนบรรยำยวธิกีำร แสดงควำมคดิเหน็ของผูเ้รียน ซึง่จะท�ำให้กำรประเมนิผลกำรเรยีนมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ในปีงบประมำณ 
2561 จึงได้มีกำรพัฒนำสื่อฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025  
ให้มรีะบบกำรประเมนิผลกำรเรยีนในรปูแบบทีร่องรบักำรมอบหมำยงำน และส่งกำรบ้ำน (Assessment) แบบอตันยั หรอืเขยีน
บรรยำย ซึ่งผู้เรียนสำมำรถท�ำแบบฝึกหัดและส่งมำยังผู้ดูแลผ่ำนระบบบริหำรเรียนรู้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีโดยไม่ต้อง 
ส่งผ่ำนระบบจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์ ท�ำให้กำรประเมนิผลรวดเรว็และถกูต้องมำกข้ึน ลดปัญหำควำมผดิพลำดจำกกำรตรวจสอบ 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรนี้มีกำรมอบหมำยงำน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องมีกำรฝึกทักษะกำรเขียนบรรยำย และ
แสดงควำมคิดเห็น จ�ำนวน 2 กิจกรรม คือ

 กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท�ำโปรแกรมกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในส�ำหรับห้องปฏิบัติกำร 
 กิจกรรมที่ 2 เขียนรำยกำรข้อบกพร่องและกำรแก้ไข 

5.1	การพัฒนาระบบการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		

*ดลยำ สุขปิติ นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร ส�ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร

*ดลยำ สุขปิติ
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จำกที่ผ่ำนมำพบว่ำ กำรมอบหมำยงำนและส่งกำรบ้ำนด้วยระบบนี้สำมำรถติดตำมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ลดขั้นตอน  
เพิ่มประสิทธิภำพ ควำมถูกต้อง และสะดวกในกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์วัตถุประสงค์ น�ำไปสู่กำรได้รับใบประกำศนียบัตรอย่ำง 
ถูกต้อง รวดเร็ว ในอนำคตทำงส�ำนักฯ มีแผนกำรออกแบบและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนำระบบบริหำรกำรเรียนรู้ 
กำรสอนผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในรปูแบบทีส่อดคล้องกบัควำมสนใจของผูเ้รยีนเพิม่ขึน้ เพือ่ตอบสนองกำรเรยีนรูใ้นยคุ Thailand 4.0 
ที่เข้ำถึงง่ำย สะดวก และสำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สำมำรถวิเครำะห์และออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหำทำงวิชำกำร และควำมต้องกำรของผู้เรียน
2. เพิ่มประสิทธิภำพ ควำมถูกต้อง และสะดวกในกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์วัตถุประสงค์
3. เพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้

กลุม่เป้าหมาย : นกัวทิยำศำสตร์ หรอืผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วข้องกบัห้องปฏบิตักิำรทดสอบ/สอบเทียบ และผู้สนใจทัว่ไปท่ีสนใจ 
เข้ำรับกำรฝึกอบรม
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ส�ำนกัพฒันำศกัยภำพนกัวทิยำศำสตร์ห้องปฏบิตักิำร (พศ.) เป็นหน่วยงำนในสงักดักรมวทิยำศำสตร์บรกิำร (วศ.) กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภำรกิจหลักคือให้บริกำรจัดฝึกอบรมด้ำนเทคนิคทำงวิทยำศำสตร์  
ที่มุ่งพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเน้นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ และวิจัย โดยเปิดให้บริกำรฝึกอบรมที่ วศ. ฝึกอบรมผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (E-learning) และฝึกอบรม
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตบนสื่อเทคโนโลยีแบบไร้สำย (M-Learning)

จำกกำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ พบว่ำมีข้อจ�ำกัดหลำยประกำรโดยเฉพำะกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่ไม่สำมำรถฝึกอบรม
แบบออนไลน์ได้ แต่ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4G ก�ำลังก้ำวสู่ยุค 5G ซึ่งมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว  
ท�ำให้มนุษย์เรำเรียนรู้ และเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งคอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟน
และแท็บเล็ต ท�ำงำนได้แบบเรียลไทม์ กำรส่งสัญญำณข้อมูล ภำพและเสียง ชัดเจน ไม่สะดุดหรือกระตุก ดังนั้นส�ำนักพัฒนำ
ศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำรจึงเล็งเห็นถึงควำมต้องกำรของผู้เรียนที่ต้องกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบโครงข่ำยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมกำรฝึกอบรมทำงไกลผ่ำนระบบออนไลน์ ลดข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำและสถำนที่ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
แท้จริง อีกทั้งสำมำรถปฏิบัติได้เสมือนจริง จึงได้ด�ำเนินกำรพัฒนำออกแบบระบบกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรบนแพลทฟอร์ม
โครงข่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
ทั้งด้ำนเวลำและสถำนที่

5.2	การออกแบบระบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบนแพลทฟอร์มโครงข่ายอุปกรณ์ 
	 อิเล็กทรอนิกส์รองรับห้องปฏิบัติการ	4.0	(Training	Factory	in	Laboratory	4.0)

*นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร ส�ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร

นำยชนก ท่วมขจร*
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ผลงานเด่น

สรุปผลการด�าเนินงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรฝึกอบรม (กส.) ส�ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร โดยนำยชนก ท่วมจร ได้ออกแบบ

ระบบกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรบนแพลทฟอร์มโครงข่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกำรฝึกอบรมทำงไกลผ่ำนระบบออนไลน์ 
โดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อกำรน�ำไปใช้ร่วมกับกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนสมำร์ทอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัวที่ประยุกต์ใช้ในงำน
ห้องปฏิบัติกำรและระบบกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม ระบบกำรฝึกอบรมที่ออกแบบนี้ได้น�ำจุดเด่นด้ำนกำรใช้ภำพวิดีโอสด 
และกำรเข้ำถงึอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ระยะไกลผ่ำนโครงข่ำยอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์แบบกำรเชือ่มต่อของสรรพสิง่ (Internet of 
Things, IoTs) ท�ำให้ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมสำมำรถสัง่กำร ควบคมุ ทดลอง ทดสอบเพือ่เพิม่ประสบกำรณ์และกำรเรยีนรูอ้ปุกรณ์สมำร์ท 
อเิลก็ทรอนกิส์และระบบฝังตวัได้แบบเรยีลไทม์ สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ได้กบักำรท�ำงำนในปัจจบุนัให้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้

กำรออกแบบระบบกำรฝึกอบรมน้ีเพื่อตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกร กระแสสังคมฐำนควำมรู้  
กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และเนื้อหำดิจิทัลส�ำหรับกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ หำกผู้ใดสนใจติดตำมควำมคืบหน้ำและข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนำยชนก ท่วมจร หรือนำยเกรียงไกร นำคะเกศ  
กลุ่มส่งเสริมกำรฝึกอบรม ส�ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำและสถำนที่ ในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. เพิ่มช่องทำงกำรเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย : นักวิทยำศำสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติกำรทดสอบ/สอบเทียบ และวิจัย รวมถึง 
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม

ตำมกรอบนโยบำยรัฐบำลปัจจุบัน ควำมส�ำคัญประกำรหน่ึง คือกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ซ่ึงกรอบแนวคิด
ประกอบด้วย กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
รวมถึงนโยบำยของรัฐบำลในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ จำกนโยบำยรัฐบำลดังกล่ำวข้ำงต้น  
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำศักยภำพก�ำลังคนเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ไว้ในเร่ือง 
เสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถของบคุลำกรในภำคกำรผลิตรองรบัหลำยโครงกำร ซึง่มเีป้ำหมำยให้บคุลำกรวทิยำศำสตร์ทัง้ภำครฐั
และเอกชนได้รับกำรพฒันำควำมสำมำรถและเสริมสร้ำงสมรรถนะให้มปีระสิทธิภำพและคุณภำพสูงขึน้ โดยโครงกำรหนึง่ทีส่�ำคญั
คือ โครงกำรพัฒนำระบบรับรองควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC17024 
ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่ว่ำด้วยข้อก�ำหนดกำรเป็นหน่วยรับรองบุคลำกรในระดับสำกล เพื่อให้กำรรับรองบุคลำกรว่ำมีควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถและปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพตำมข้อก�ำหนดแต่ละสำขำอำชีพ สร้ำงควำมเชื่อมั่นกำรยอมรับ โอกำสก้ำวหน้ำ 
ในอำชีพ สร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถบุคลำกร ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป รวมทั้งตอบสนอง
ควำมต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน (Specialization) หรือสำขำวิชำชีพเฉพำะที่มีเพิ่มมำกขึ้น ตอบสนองตลำด
แรงงำนโลก (Global Job Market) สำมำรถท�ำให้เกดิกำรยอมรบัร่วมกนั (Mutual recognition) ในผลของกำรรบัรองบคุลำกร 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเป็นหน่วยงำนแรกในประเทศไทยที่ให้กำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ีและได้รบักำรรบัรองระบบงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC17024 โดยเปิดให้กำรรบัรองสำขำแรก “กำรควบคุมและ 
จดักำรสำรเคมใีนห้องปฏบิตักิำร” และสำขำใหม่ทีข่ยำยขอบข่ำย “กำรควบคุมและจดักำรสำรเคม”ี แล้วนัน้ กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร
ยังคงเดินหนำ้พัฒนำงำนอยำ่งไม่หยุดย้ัง ศึกษำค้นควำ้พัฒนำสำขำกำรรับรองดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นที่ต้องกำร
ของภำคอุตสำหกรรม รองรับกำรเป็น Thailand 4.0 ต่อไป รวมทั้งได้บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ สถำบันคุณวุฒิ

5.3	“กรมวิทยาศาสตร์บริการสร้างศักยภาพระดับสากล	:	ประชุมความร่วมมือการรับรอง 
	 ความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเครือรัฐออสเตรเลีย”

•นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร

ชุติมำ วิไลพันธ์*
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วิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) (สคช.) ซึ่งได้มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำร
รับรองสมรรถนะของบคุคล เนือ่งจำกเหน็พ้องต้องกนัว่ำกำรพฒันำสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในบคุลำกรวชิำชพีตำมมำตรฐำนสำกลเป็น
ปัจจยัส�ำคญัในกำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงยัง่ยนื และให้กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรผลกัดนัระบบกำร
ก�ำหนดมำตรฐำนและกำรรับรองบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงศักยภำพและควำมเช่ือม่ันให้กับทรัพยำกร
บุคคลของประเทศ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกรอบกำรค้ำเสรี และกำรท�ำข้อตกลงกำรยอมรับร่วมได้มำกยิ่งขึ้น

ในกำรนี ้กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรเลง็เห็นว่ำเครอืรฐัออสเตรเลยีเป็นประเทศทีม่รีะบบกำรรบัรองควำมสำมำรถบคุลำกรท่ีมี
คณุภำพสงู จึงได้ประสำน กับ Ms. Kylie  Sheehan, General Manager Operations ผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรรับรองระบบงำนของ
ประเทศเครอืรัฐออสเตรเลยี Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ) ซึง่เป็นหน่วยรบัรอง
ระบบงำน (Accreditation Body : AB) ทีเ่ป็นองค์กรร่วมระหว่ำงออสเตรเลียและนวิซแีลนด์ เป็นองค์กรอสิระภำยใต้ก�ำกบัภำครฐั 
ที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร ได้รับกำรยอมรับร่วมแบบพหุภำคีในกระบวนกำรรับรองระบบงำน (Multilateral Mutual Recognition 
Arrangement : MLA) ของกลุ่มองค์กรภูมิภำคแปซิฟิกว่ำด้วยกำรรับรองระบบงำน (Pacific Accreditation Cooperation :  
PAC) และกลุ่มองค์กรนำนำชำติว่ำด้วยกำรรับรองระบบงำน (International Accreditation Forum: IAF) เพื่อประชุม
หำรือควำมร่วมมือในกำรเพิ่มศักยภำพกำรด�ำเนินงำนกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับเครือรัฐออสเตรเลีย และประชุมหำรือควำมร่วมมือ 
กบัหน่วยรบัรองควำมสำมำรถบคุลำกรทีม่ปีระสทิธภิำพทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ของเครอืรฐัออสเตรเลยี เพือ่สร้ำงควำมร่วมมอืทำง
วชิำกำรและเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ในกำรรบัรองควำมสำมำรถบคุลำกรและกำรพฒันำศักยภำพบคุลำกรของกรมวทิยำศำสตร์
บริกำรและของประเทศไทยให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล เป็นกำรเสรมิสร้ำงรำกฐำนส�ำคญัในกำรพัฒนำเศรษฐกจิของประเทศ

สรุปผลการด�าเนินงาน    
1. การประชมุความร่วมมอืกบัหน่วยงาน Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ)
ในกำรประชุม ณ กรุงแคนเบอร์รำ ครั้งนี้ วศ. ได้น�ำเสนอภำพรวมภำรกิจของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร และ Dr. Jame 

Galloway, Chief Executive Officer, Ms. Kylie Sheehan, General Manager Operations และ Ms. Marisa Bialowas, 
Technical Services ของ JAS-ANZ เข้ำร่วมประชุม จำกนั้นได้ประชุมหำรือควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นดังนี้

วศ. น�ำเสนอภำรกจิด้ำนกำรรบัรองควำมสำมำรถบคุลำกรด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีและแลกเปลีย่นข้อมลูกำรตรวจ
ประเมินหน่วยรับรองบุคลำกรตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17024 ของ JAS-ANZ โดยเฉพำะในกำรพัฒนำสำขำกำรรับรอง 
(Certification Scheme Development) กำรวิเครำะห์หน้ำที่งำน (Job Task / Job Analysis) กำรพัฒนำคลังเครื่องมือวัด
ควำมสำมำรถ (Testing Bank) และกำรตรวจสอบควำมใช้ได้ (Validation) ของเครื่องมือวัดควำมสำมำรถ  โดย JAS-ANZ  
ได้ให้ข้อมลูว่ำ ในเชงิของกำรตรวจประเมนิหน่วยรบัรองบคุลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีโดยเฉพำะด้ำนห้องปฏิบตักิำร 
จะมีผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำน National Association of Testing Authorities, Australia (NATA) เข้ำร่วมทีมกับ JAS-ANZ 
เพื่อตรวจประเมินทำงเทคนิค กำรตรวจประเมินควำมสอดคล้องกำรวิเครำะห์หน้ำที่งำน  กำรพัฒนำเครื่องมือวัดควำมสำมำรถ 
กำรตรวจสอบควำมใช้ได้ของเครือ่งมอืวดัควำมสำมำรถ และกำรประเมนิควำมสำมำรถผูข้อรบัรอง ตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำน 
ISO/IEC 17024 และผู้ตรวจประเมินของ JAS-ANZ เป็นผู้ตรวจประเมินในเชิงระบบของข้อก�ำหนดดังกล่ำว รวมถึงกำรพัฒนำ
สำขำกำรรบัรอง ควำมโปร่งใส ควำมสำมำรถของบคุลำกรของหน่วยรบัรองและข้อก�ำหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด และพจิำรณำ
ผลกำรตรวจประเมินทำงเทคนิคร่วมกันกับผู้เชี่ยวชำญ

2. การประชุมกับหน่วยรับรองบุคลากร AUSTSWIM ที่ได้รับรองระบบงานจาก JAS-ANZ 
ในกำรประชุมครั้งน้ี ณ เมือง Nothing Hill รัฐวิกตอเรีย มีผู้แทนจำกหน่วยงำน AUSTSWIM เข้ำร่วมประชุม 2 คน 

ได้แก่ Mr. Colin, General Manager/Business & Strategy และ Mr. Craig Halliday, General Manager/Education & 
Communication

โดยทั้ง วศ. และ AUSTWIM ได้แนะน�ำหน่วยงำน และผู้แทนของ AUSTSWIM น�ำเสนอกำรด�ำเนินงำนกำรเป็นหน่วยงำน
รับรองบุคลำกรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17024 และได้รับกำรรับรองจำก JAS-ANZ ซึ่งหน่วยงำน AUSTWIM 
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การประชุมความร่วมมือกับหน่วยงาน Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ)

ได้รับควำมเชื่อมั่นในกำรรับรองครูสอนกำรว่ำยน�้ำของออสเตรเลียและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยใช้มำตรฐำนกำรรับรองซึ่งเป็น 
มำตรฐำนชำต ิ(National Standard) รวมทัง้แนวทำงกำรปฏิบตั ิ(Guideline) จำกควำมคิดเห็นของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง 
ในกำรพัฒนำสำขำกำรรับรอง

นอกจำกน้ันได้มีกำรประชุมหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำนกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกร โดยเฉพำะในเรื่องกำร
พัฒนำสำขำกำรรับรอง กำรพัฒนำเครื่องมือวัดควำมสำมำรถ ซ่ึง AUSTSWIM ใช้แนวทำงหรือกรอบควำมรู้และทักษะจำก  
National Standard และ Guideline จำกควำมคิดเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง และด�ำเนนิกำรพฒันำโดยผูเ้ชีย่วชำญ
จำกหลำยองค์กร ส่วนกำรตรวจสอบควำมใช้ได้ของเครือ่งมอืวดัควำมสำมำรถ จะด�ำเนนิกำรทกุๆ 3 ปี โดยกำรรวบรวมผลกำรสอบ 
มำพิจำรณำทบทวนโดยใช้หลกักำรทำงสถติมิำประยกุต์ใช้ ทัง้นีก้ำรวดัควำมสำมำรถด�ำเนนิกำรใน 2 รปูแบบ คือ กำรสอบข้อเขยีน 
ที่เป็นปรนัยมีจ�ำนวนประมำณ 60 ข้อ หลังจำกนั้นเป็นกำรสอบแบบสังเกตกำรณ์ (Witness) กำรสอนของครูสอนว่ำยน�้ำ  
ซึ่งผู้ที่ท�ำกำรประเมินส่วนนี้คือผู้เชี่ยวชำญที่ AUSTSWIM สรรหำและขึ้นบัญชีไว้ 

3. การประชมุกบัหน่วยงานรบัรองบคุลากร Mobius Institute Board of Certification ทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบงาน 
จาก JAS-ANZ 

ในกำรประชมุครัง้นี ้ณ เมอืง Merricks North รฐัวกิตอเรยี มตีวัแทนจำกหน่วยงำน Mobius เข้ำร่วมประชุม คือ Ms. Roberta  
Clark, Certification Manager 

การประชุมกับหน่วยรับรองบุคลากร AUSTSWIM ที่ได้รับรองระบบงานจาก JAS-ANZ

โดยทั้ง วศ. และ MOBIUS น�ำเสนอแนะน�ำหน่วยงำนรวมทั้งภำรกิจ และผู้แทนของ MOBIUS ได้น�ำเสนอกำรด�ำเนินงำน 
กำรเป็นหน่วยรับรองบุคลำกรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17024 และได้รับกำรรับรองระบบงำนจำก JAS-ANZ  
ซึ่ง MOBIUS ให้กำรรับรองบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ในสำขำ ดังนี้

(1) Vibration Analyst ใช้มำตรฐำน ISO 18436 – 2 ในกำรพัฒนำสำขำกำรรับรอง ซึ่งมี 5 Category
(2) Ultrasound Analyst ใช้มำตรฐำน ISO 18436 – 8 ในกำรพัฒนำสำขำกำรรับรอง ซึ่งมี 3 Category 
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โดยทัง้ 2 สำขำกำรรับรอง ได้ใช้มำตรฐำน ISO ดงักล่ำวมำอ้ำงองิด�ำเนนิกำร ซึง่มรีำยละเอยีดระบไุว้อย่ำงชดัเจนถงึหน้ำทีง่ำน  
(Task Description) และกำรวิเครำะห์งำน (Job Analysis) ซึ่งน�ำไปสู่กำรพัฒนำเครื่องมือวัดควำมสำมำรถตำมเนื้อหำที่ระบุไว้
ในมำตรฐำน โดยมผีูเ้ชีย่วชำญเฉพำะด้ำนทีม่คีวำมเป็นอสิระต่อกนัในกำรพฒันำเครือ่งมือวดัควำมสำมำรถ ประมำณ 8 – 10 คน  
ก่อนน�ำเข้ำสูค่ลงัข้อสอบ ส่วนกำรประเมนิควำมสำมำรถประกอบด้วย กำรผ่ำนอบรมหลกัสตูรทีก่�ำหนดกบัหน่วยงำนที ่MOBIUS 
ให้กำรยอมรบั ประสบกำรณ์ท�ำงำนทีก่�ำหนด และกำรสอบซ่ึงเป็นแบบปรนยั ผ่ำนช่องทำง Online และศูนย์สอบท่ีได้รบัมอบหมำย 
ให้ด�ำเนินกำร ส่วนกำรตรวจสอบควำมใช้ได้ของเครื่องมือวัดควำมสำมำรถ ด�ำเนินกำรลักษณะเดียวกันกับหน่วยรับรอง 
AUSTSWIM ทีม่กีำรทบทวนข้อสอบท่ีด�ำเนนิกำรไปแล้วมำพจิำรณำ โดยใช้หลกักำรทำงสถติ ิทกุๆ 3 - 5 ปี และเกณฑ์กำรผ่ำนของ 
กำรสอบเท่ำกับร้อยละ 70 ทุก Category แต่จ�ำนวนข้อสอบแตกต่ำงกัน กำรตัดสินให้กำรรับรองด�ำเนินกำรโดย Certification 
Manager โดยพิจำรณำจำกผลกำรสอบและผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ทั้งหมด และผู้แทน MOBIUS ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่ำขณะนี้ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำสำขำใหม่ โดยหน่วยงำน MOBIUS เองคือ Asset Reliability Practitioner ซึ่งพัฒนำขึ้น
ตำมควำมต้องกำรของตลำด และอยู่ระหว่ำงขอรับกำรรับรองระบบงำนจำก JAS-ANZ

นอกจำกนั้นได้มีกำรประชุมหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำนกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกร ซึ่ง วศ. อำจน�ำแนวทำง
ของหน่วยงำน MOBIUS ประยุกต์ใช้ได้ในอนำคต ในแง่ของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรสอบ
แบบ Online กำรพัฒนำสำขำกำรรับรองที่ใช้มำตรฐำนชำติหรือมำตรฐำนสำกล มำใช้อ้ำงอิงซึ่งมีกำรจัดท�ำหน้ำที่งำนและกำร
วิเครำะห์งำน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนแล้ว และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17024 กำรวัดทักษะ
จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำน รวมถึงกำรตัดสินให้กำรรับรองที่ด�ำเนินกำรโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำร
ประเมินทั้งหมดตำมรำยละเอียดของเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้

การประชุมกับหน่วยงานรับรองบุคลากร Mobius Institute Board of Certification ที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก JAS-ANZ

ประโยชน์ที่ได้รับ
กำรประชุมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรรับรองบุคลำกรกับหน่วยรับรองระบบงำน (Accreditation Body : AB) 

ของเครือรัฐออสเตรเลีย Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ) รวมทั้งหน่วยรับรอง
บุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองระบบงำนจำก JAS-ANZ ในครั้งนี้ มีประโยชน์อย่ำงยิ่งกับ วศ. ในกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรรับรอง
ควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

(1) เกิดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมท้ังได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ทำงวิชำกำร เทคโนโลยี  
ข้อมลูข่ำวสำรด้ำนกำรรบัรองบคุลำกรทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงสำมำรถน�ำมำปรบัปรงุประยกุต์ใช้ในกำรเสรมิสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับงำนรับรองบุคลำกรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

(2) สร้ำงขีดควำมสำมำรถและเสรมิสร้ำงศกัยภำพบคุลำกรของกรมวทิยำศำสตร์บริกำร โดยมคีวำมร่วมมือจำกผูเ้ชีย่วชำญ
ของเครือรัฐออสเตรเลยี ในกำรให้ควำมรูท้ีส่ำมำรถน�ำมำประยกุต์ใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนทีม่ปีระสิทธภิำพให้สอดคล้องกบั
บรบิทของประเทศไทยและท�ำให้กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรมคีวำมเข้มแขง็เป็นทีย่อมรบัของสำกล ส่งผลให้ผูไ้ด้รบักำรรบัรองจำก
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กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรได้รบัควำมเช่ือมัน่ในสำขำอำชพีทีไ่ด้รบักำรรบัรอง เกดิควำมก้ำวหน้ำในอำชพี ช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลำกรในอำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีภำคอุตสำหกรรมและภำครัฐ รวมทั้งบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี ที่สนใจกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกร
2. บุคลำกรในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนงำนรับรองบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เป็นแหล่งรวบรวมและให้บริกำร
สำรสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีเป็นห้องสมดุเฉพำะทีเ่กดิจำกกำรมวีสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรในกำรให้บรกิำรห้องสมดุ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ส�ำหรับบุคลำกรของหน่วยงำน รวมทั้งให้บริกำรประชำชนในดำ้นสำรสนเทศเฉพำะสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี นับจำกปี พ.ศ. 2476 ที่เริ่มก่อตั้งหน่วยงำนชื่อ “กรมวิทยำศำสตร์” และในปี พ.ศ. 2478 มีกำรก่อตั้งแผนกหอสมุด
วทิยำศำสตร์ (ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนปัจจบุนั) โดย ดร. ตัว้ ลพำนกุรม มเีจตจ�ำนงทีจ่ะ 
ขยำยเป็นหอสมดุวทิยำศำสตร์แห่งชำต ิจึงท�ำให้ส�ำนกัหอสมดุ ฯ มเีอกสำรหำยำกซึง่จดัท�ำโดยหน่วยงำนนบัจำกอดตีถงึปัจจบุนั  
เนือ่งจำกเนือ้หำทีม่คีณุค่ำทำงวชิำกำรทีน่กัวทิยำศำสตร์ในอดตีได้ศกึษำวจิยั วเิครำะห์ ทดสอบ และรำยงำนผลกำรศกึษำทดลอง 
ต่ำง ๆ  เพือ่แก้ไขปัญหำของประเทศ รวมทัง้เอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำรทีจ่ดัท�ำขึน้เพ่ือให้ควำมรูแ้ก่สังคม และพฒันำคุณภำพชวิีต 
ของประชำชน ซึง่เริม่มกีำรรวบรวมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ส�ำนกัหอสมดุฯ เมือ่ปี พ.ศ. 2554 ส�ำนกัหอสมดุฯ จงึจดักจิกรรมเพือ่
สร้ำงแหล่งศึกษำค้นคว้ำและแหล่งเรียนรู้เอกสำรหำยำกด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีกำรอนุรักษ์ส่ิงพิมพ์เก่ำและหำยำก 
ของหน่วยงำน ตลอดจนเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ องค์ควำมรู้จำกส่ิงพิมพ์หำยำกของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรซึ่งมีคุณค่ำทำง
วิชำกำร และมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เกิด
คอลเลกชันกลุ่มเอกสำรหำยำกและจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มเอกสำรหำยำกตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อให้บริกำรผ่ำน 
e-library เกิดแหล่งค้นคว้ำและแหล่งเรียนรู้จำกเอกสำรหำยำกด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจำกกิจกรรมดังกล่ำว ท�ำให้นักวิชำกำร ประชำชน และผู้สนใจ สำมำรถศึกษำ ค้นคว้ำ และเข้ำถึงองค์ควำมรู้จำกสิ่งพิมพ์ 
หำยำกด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีรวมทัง้เกดิเครอืข่ำยแลกเปลีย่นข้อมลูควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำนในกำรจดัท�ำคอกเลกชนั 
กลุม่เอกสำรหำยำกและจดักำรทรพัยำกรสำรสนเทศกลุม่เอกสำรหำยำกตำมมำตรฐำนสำกล ในปี พ.ศ. 2562 สท. ได้จดักจิกรรม 
ประกอบด้วย

1) กำรอนุรักษ์สิ่งพิมพ์หำยำก โดยคัดเลือกสิ่งพิมพ์เก่ำที่จัดท�ำโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำรตั้งแต่อดีตน�ำมำอนุรักษ์ตำม 
หลกักำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรสำรสนเทศ และมกีำรจดันทิรรศกำรด้ำนกำรอนุรกัษ์ส่ิงพมิพ์ให้แก่ผู้ศึกษำดงูำนและบคุลำกรของ วศ.

2) กำรวิเครำะห์และจัดท�ำเมทำดำตำ (Metadata) ส่ิงพิมพ์หำยำกพร้อมเช่ือมข้อมูลเข้ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือ 
บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ (Mobile device) และแอปพลิเคชัน

5.4	กิจกรรมการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารหายากของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

*นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ **นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อัญญำดำ ตั้งดวงดี* อุดมลักษณ์ เวียนงำม**
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3) กำรเผยแพร่โดยจัดนิทรรศกำรหนังสือหำยำก เรื่องก�ำเนิดกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
นิทรรศกำรกึ่งถำวรที่ชั้น 5 สท. และส่วนที่ 2 แอปพลิเคชัน ซึ่งน�ำเสนอเนื้อหำที่มีควำมละเอียดและครอบคลุมในประเด็นของ
ก�ำเนดิกรมวทิยำศำสตร์ ประกอบด้วย ประวตัคิวำมเป็นมำ กำรใช้เครือ่งหมำยรำชกำร กำรรเิริม่งำนด้ำนวทิยำศำสตร์ของประเทศ 
ตลอดจนสิ่งพิมพ์หำยำกที่จัดท�ำโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

เอกสารของกรมวทิยาศาสตร์อนัดับที ่1  
พ.ศ. 2478

Siam Science Bulletin No. 1
ค.ศ. 1937 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 1-2513 

ตัวอย่างเอกสารหายากที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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5.5	การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศ

ความเป็นมา
ปัจจุบันกำรผลิตสินค้ำในภำคอุตสำหกรรม มีอุปสรรคในด้ำนกำรแข่งขัน กำรขยำยตัวของสินค้ำ คุณภำพสินค้ำไม่เป็นไป

ตำมมำตรฐำน รวมทัง้ข้อก�ำหนดของประเทศคูค้่ำซึง่มคีวำมจ�ำเป็นต่อกำรส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ หน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน
จงึให้ควำมส�ำคญัและมุง่สนบัสนนุให้ภำคอตุสำหกรรมสำมำรถด�ำเนินธรุกจิได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ผลติสนิค้ำให้ได้คณุภำพเป็น
ไปตำมมำตรฐำน และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้มำกยิ่งขึ้น

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้ส�ำรวจ
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร จำกกลุ่มผู้เข้ำร่วมสัมมนำ ผู้เข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำร และจำกกำรลงพื้นที่ของส�ำนักหอสมุดฯ 
พบว่ำผูป้ระกอบกำรมคีวำมต้องกำรเข้ำใช้ข้อมลูเอกสำรมำตรฐำนจำกฐำนข้อมลูออนไลน์ทีส่�ำนกัหอสมดุฯ บอกรบัจำกภำยนอก
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส�ำนักหอสมุดฯ จึงได้พัฒนำกำรให้บริกำรโดยน�ำระบบบริกำรสำรสนเทศดิจิทัล (Library Remote 
Access Portal) เข้ำมำทดลองให้บริกำร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรม 
สำมำรถสืบค้นและติดตำมข้อมูลเอกสำรมำตรฐำนและข้อก�ำหนดต่ำง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อใช้ประกอบกำรควบคุมคุณภำพ  
กำรตรวจสอบ และกำรพฒันำคณุภำพของสินค้ำ รวมทัง้ควำมรูค้วำมก้ำวหน้ำทำง วทน. ของส�ำนกัหอสมดุฯ ในรปูแบบออนไลน์
ได้สะดวก รวดเร็ว และตรงตำมควำมต้องกำร จำกภำยนอกกรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้ ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน

สรุปผลการด�าเนินงาน
1. ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ทดลองให้บริกำรระบบบริกำรสำรสนเทศดิจิทัล  

(Library Remote Access Portal) ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2562 – กันยำยน 2562 โดยให้บริกำรสำรสนเทศ ดังนี้
 • ข้อมูลด้ำนมำตรฐำน 
 •  ข้อมูลด้ำนสถิติ รำยงำน บทควำม กำรศึกษำวิจัย 
 •  วำรสำรและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.  ส่งเสริมให้มีกำรจัดฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับบุคลำกรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม 

ในงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “สำรสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำร” เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 
ณ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร และงำนสัมมนำ Thailand Lab International 2019 เรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร
โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร” เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2562 ณ ไบเทค บำงนำ นอกจำกนี้ได้ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
ทั้งนี้มีผู้สนใจสมัครใช้บริกำรท้ังสิ้น 549 คน แบ่งเป็นบุคลำกรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ�ำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.92 บุคคลภำยนอกซึ่งเป็นบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  จ�ำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 42.08 ในเดือนตุลำคม 2562  
ได้ประเมินผลกำรใช้บริกำร Library Remote Access Portal 

3.  กำรประเมินผลพบว่ำ

*นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ **นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

นภดล แก้วบรรพต* อัคริมำ บุญอยู่**

เพื่อนำขอมูลไปใชกับการวิเคราะห/ทดสอบ

เพื่อการศึกษาคนควา

เพื่อการวิจัยพัฒนางานทางวิชาการ

เพื่อการวิจัยพัฒนาสินคาและบริการ

เพื่อรองรับการตรวจประเมินในระบบประกันคุณภาพ

เพื่อการขาย/สงออกสินคา
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 3.1 วัตถุประสงค์กำรใช้สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่น�ำข้อมูลไปใช้กับกำรวิเครำะห์/ทดสอบ  
(ร้อยละ 69.1) รองลงมำคือ เพื่อกำรศึกษำ (ร้อยละ 12.7)

 3.2  สำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจ คือ Standard of AOAC จ�ำนวน 37 คน (ร้อยละ 67.30) และ  
ASTM Online จ�ำนวน 33 คน (ร้อยละ 60)

 3.3  สำรสนเทศที่ผู ้ใช้ต้องกำรให้มีบริกำรในระบบ Library Remote Access Portal คือ เอกสำรมำตรฐำน  
(ร้อยละ 10.30) รองลงมำคือ ISO (ร้อยละ 6.9) 

 3.4  หำกมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรรำยปี ผู้ตอบแบบประเมินให้รำคำที่เหมำะสมคือ 500 บำท/ปี (ร้อยละ 47.6)
 3.5  ข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำร ขอให้เพิ่มต�ำรำทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล และต�ำรำภำษำอังกฤษ
เม่ือน�ำมำวิเครำะห์ผลพบว่ำ ผู้ใช้ส่วนใหญ่เลือกใช้เอกสำรมำตรฐำนที่ส�ำนักหอสมุดฯ บอกรับและพร้อมที่จะช�ำระเงิน 

ค่ำบรกิำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ส�ำนกัหอสมดุฯ จงึได้พฒันำระบบกำรช�ำระเงนิออนไลน์ขึน้เพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ 
ผู้ใช้บริกำร และเกิดกำรพัฒนำระบบงำนที่เหมำะสมและคุ้มค่ำต่อผู้ใช้บริกำรต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
บุคลำกรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร นักวิจัย และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมทุกภำคส่วนที่เป็นสมำชิกส�ำนักหอสมุดฯ 

สำมำรถใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลเอกสำรมำตรฐำน และแหล่งข้อมูลออนไลน์ของส�ำนักหอสมุดฯ จำกภำยนอกกรมวิทยำศำสตร์
บริกำร และสำมำรถช�ำระเงินค่ำบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้

กลุ่มเป้าหมาย บุคลำกรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร นักวิจัยและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ 0 2201 7285  โทรสำร 0 2201 7279
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5.6	ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ 
	 ด้าน	วทน.	ผ่านกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว	(Green	Library)

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) เป็นแหล่งบริกำรและ 
ส่งเสรมิกำรใช้สำรสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ภำยใต้ระบบบริหำรงำนคณุภำพ ISO 9001 รวมถงึให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรอนรุกัษ์พลงังำนและสิง่แวดล้อม ด้วยนโยบำย “สท. เป็นห้องสมดุสเีขยีวทีมุ่่งมัน่สร้างความเป็นเลศิในการให้บรกิาร
ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผูใ้ช้บรกิาร” 
จำกควำมมุง่มัน่ จงึได้ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรพฒันำเพือ่เพิม่ศกัยภำพกำรบริหำรจดักำรและบรกิำรสำรสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับแหล่งบริกำรสำรสนเทศ เพ่ือยกระดับห้องสมุดสีเขียวสู่กำรเป็น
หน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 ส�ำนักหอสมุดฯ ได้ด�ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงพัฒนำห้องสมุดสีเขียว โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้

ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร เข้ำรบัเกยีรตบิตัร รำงวลัห้องสมดุ 
สีเขียวฯ จำกพระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ในวันท่ี 21 มีนำคม 2562 ในกำรนี้ นำงอุมำพร สุขม่วง อธิบดี 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เข้ำรับเกียรติบัตรรำงวัลห้องสมุดสีเขียว ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหำนคร  
เกียรติบัตรรำงวัลห้องสมุดสีเขียวมอบให้แก่ห้องสมุดที่ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมและได้มำตรฐำน 
ห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
เป็นห้องสมดุเฉพำะแห่งท่ี 3 ของประเทศ ทีไ่ด้รบักำรรบัรองเป็นห้องสมุดสเีขยีว นบัว่ำเป็นเกียรตบิตัรรำงวลัท่ีสร้ำงควำมประทบัใจ 
และก�ำลังใจให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร มุ่งม่ันสนับสนุนแนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ และทิศทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป

*บรรณำรกัษ์ช�ำนำญกำร ส�ำนกัหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ฐติพิร แก้วสวุรรณ*

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลกัดนัแนวทำงกำรอนรุกัษ์พลงังำนและสิง่แวดล้อมตำมนโยบำยของกรมวทิยำศำสตร์บริกำร รวมถงึสนบัสนนุและรณรงค์

ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ด้วยกำรรณรงค์ให้บุคลำกรส�ำนักหอสมุดฯ และผู้มำใช้บริกำรห้องสมุดฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
แนวทำงปฏิบัติเร่ืองมำตรฐำนกำรลดกำรใช้พลังงำน ได้แก่ ลดกำรใช้น�้ำ ใช้น�้ำเท่ำที่จ�ำเป็น ไม่เปิดน�้ำท้ิงไว้ ไม่ทิ้งเศษอำหำร 
ลงท่อระบำยน�ำ้ รณรงค์ใช้บนัไดแทนกำรใช้ลฟิท์ ลดกำรใช้กระดำษด้วยกำรน�ำกระดำษทีใ่ช้แล้วหน้ำเดยีวกลบัมำใช้ใหม่ ใช้ช่องทำง 
กำรสื่อสำรผ่ำนโซเชียลมีเดีย ไลน์ เฟซบุ๊ก จัดเก็บเอกสำรคู่มือกำรท�ำงำน แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดประชุมด้วย e-meeting  

ในปี 2562 ได้จดักจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิติักำรเรือ่ง “แนวทำงกำรประเมนิดรรชนชีีว้ดัประสทิธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ (EUI) และ
คำร์บอนฟุตพร้ินท์” ในวนัที ่3 เมษำยน 2562 วตัถปุระสงค์เพือ่ให้บคุลำกรกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร สมำชกิเครอืข่ำยศูนย์ประสำนงำน 
สำรนเิทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี(ศปว.) สมำชกิเครอืข่ำยห้องสมดุสเีขยีว ภำคเอกชนและบคุคลทัว่ไป ได้ตระหนกัรูใ้นเรือ่ง 
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดตำมเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวในหมวดกำรจัดกำรทรัพยำกรและ 
พลงังำน และหมวดกำรประเมนิประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำทีเ่หมำะสม มผีูใ้ห้ควำมสนใจเข้ำร่วมอบรม จ�ำนวนกว่ำ 70 คน  
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ในกำรอบรมยงัมกีำรจัดเลีย้งส�ำหรบัผูเ้ข้ำอบรมเป็นกำรจดัเลีย้งสเีขียวคอื กำรใช้ทรพัยำกรในกำรจดัเลีย้งให้คุม้ค่ำทีส่ดุ ส่งเสรมิ
ให้ลดกำรใช้หรือก่อให้เกิดขยะเกินควำมจ�ำเป็น น�ำหลักกำร 3R หรือ 3 ใช้ มำประยุกต์ใช้เป็นมำรตรกำรจัดเลี้ยง ได้แก่ ใช้น้อย 
(Reduce) ใช้ซ�้ำ (Reuse) และใช้แปรรูป (Recycle)

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน ณ ห้องสมุดประชำชนเทศบำลนครระยอง 

อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29-30 สิงหำคม 2562 โดยร่วมกับ ศปว. และเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร พนกังำนในก�ำกบัของรฐั พนกังำนบรษิทั อำจำรย์ นกัเรยีน / นกัศึกษำ ประชำชนทัว่ไปประมำณ 200 คน 
โดยมีกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนด่ำน (รำษฎรบ�ำรุง)  
ต�ำบลโคกป่ีฆ้อง อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัสระแก้ว เมือ่วนัที ่18 - 20 กันยำยน 2562 ซึง่มเีครอืข่ำยศนูย์ประสำนงำนสำรนเิทศวทิยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี (ศปว.) และเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ได้จัดพิธีเปิดและรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนด่ำน (รำษฎรบ�ำรุง) โดย
มีนำงอุมำพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เป็นประธำนเปิดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน” มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน ครู อำจำรย์ ในต�ำบลโคกปี่ฆ้อง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
จ�ำนวนประมำณ 512 คน

ในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 ดร.ลดำ พันธ์สุขุมธนำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์  
และเทคโนโลยี พร้อมคณะ รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกำศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยกำรใช้เส้ือผ้ำคูลโหมด 
และเสื้อผ้ำเบอร์ 5” เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดร่วมใจกันเลือกใช้เส้ือผ้ำคูลโหมดหรือเส้ือผ้ำเบอร์ 5 ของเครือข่ำย 
ห้องสมุดสีเขียว 100% แสดงให้เห็นว่ำมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ และองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม  
โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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ผลงานเด่น

แนะน�าบรกิาร การสมคัรสมาชกิและวธิเีข้าถงึสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองส�านกัหอสมดุฯ ผ่าน Application 
SCIENCE eBook

สาธิตวิธีการท�าน�้ายาซักผ้าจากน�้าหมักชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง

กิจกรรมใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อส ่งเสริมการน�า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ

กิจกรรมการจัดการขยะ 3Rs ร่วมเล่นเกมส์คัดแยกขยะ Bingo ขยะ
หรรษา และท�าที่คั่นหนังสือในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ

การจดัระบบห้องสมดุโรงเรยีน โดยคดัเลอืกเอกสารด้านวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี และเอกสารอื่น ๆ มุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science 
Library Corner)

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในโรงเรียนและชุมชน ผ่าน Application SCIENCE eBook

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องขยะ 
และการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน

กจิกรรมฐานการเรยีนรู้เก่ียวกับวทิยาศาสตร์ในชวีติประจ�าวนั สาธิต
การท�า “น�้ายาล้างจานจากน�้าหมักชีวภาพ”
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ภาพกิจกรรม 2562

3. วศ. ร่วมจัดแสดงผลงานในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
:Thailand 4.0 in the Making

23 พฤศจกิายน 2561 ดร.สมคดิ จาตศุรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน 
พร้อมกล่าวปาฐกถาพเิศษ ภายในงานขบัเคลือ่น Thailand 4.0 ด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวตักรรม : Thailand 4.0 in the Making ในโอกาสนี ้นางอมุาพร ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร 
และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเล็งเห็นความส�าคัญของการน�า 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้พัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้าม 
กับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และยกฐานะเป็นประเทศ 
พฒันาแล้วอย่างเตม็รปูแบบสูก่ารสร้างแนวคดิการพฒันาประเทศไทย ปฏริปูกระบวนทรรศน์ 
ในการใช้องค์ความรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเพือ่สรรค์สร้างนวตักรรมใหม่ๆ สร้างมลูค่าเพิม่ให้ 
ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงได้น�าผลงานต่าง ๆ  ของหน่วยงาน

มาร่วมจัดแสดงเพื่อน�าเสนอภาพรวมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็น
รูปธรรม

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ร่วมมือสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดโครงการ
การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก  
โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธี  
และผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า 100 คน  
ณ ห้องรัตนโกสนิทร์ ชัน้ 1 โรงแรมนารายณ์ การน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไปใช้ประโยชน์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสร้าง 
นวัตกรรมอาหาร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
เพิ่มโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของผู ้ประกอบการไทย  
โดยโครงการนี้มุ่งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปของไทยให้พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปอาหารให้ม ี
คณุภาพตามมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP ซึง่จะเป็นสิง่ทีร่บัรองได้ว่าอาหารมคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ช่วยเพิม่โอกาส
ในการส่งออกได้ คาดหวังจะส่งผลช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

1. วศ. เปิดให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความช�านาญห้อง 
ปฏิบัติการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ PT Providers

วนัที ่3 ตลุาคม 2561 ดร.พจมาน ท่าจนี เลขานกุารกรม และรกัษาราชการ 
แทนผู้อ�านวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้ารับการ 
อบรม Training Workshop for Enhancing the Capability of proficiency  
Testing (PT) Providers from the various Working Groups (WGs) under  
ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)  
in Complying with the Requirements of ISO/IEC 17043 : 2010  
ซ่ึงจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) รวมทั้งทีมงานจาก 
ประเทศสมาชกิอาเซยีน จ�านวนกว่า 50 คน ในโอกาสเข้าเยีย่มชมและศกึษาดูงาน 
ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2. วศ. ก.วิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs อาหารแปรรปู ใช้ วทน. สร้างนวตักรรมอาหารส่งออก
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4. กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบของขวัญปีใหม่ 2562 แก่ประชาชน
13 ธนัวาคม 2561 นางอมุาพร สุขม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) เป็นประธาน

พิธเีปิดโครงการ “ตลาดนดัผลติภณัฑ์ชมุชน” เพือ่เป็นของขวญัประชาชนเนือ่งในโอกาสปีใหม่  
2562 ซึง่ผูป้ระกอบการได้มตีลาดขายสนิค้าเพิม่รายได้ ประชาชนทัว่ไปได้จบัจ่ายซ้ือสนิค้าทีม่ี 
คุณภาพราคาถูกเนื่องจากได้ซื้อจากผู้ขายโดยตรง ซ่ึงได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและ 
ได้รบัมาตรฐานท่ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพัฒนากระบวนการผลติ 
แล้วมาจัดจ�าหน่าย โดยครัง้นีม้ผู้ีประกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ กลุม่สมนุไพร 
ที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผ้าและสิ่งทอ และกลุ่มของใช้ ของประดับ ตกแต่ง หมุนเวียนเข้าร่วม 
จัดจ�าหน่ายกว่า 20 ร้านค้า นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP  
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้-ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ผลักดัน 
การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งเสริมการทดสอบตลาดกับผู้บริโภค ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทาง 
การแข่งขนั ส่งเสรมิการตลาดให้แก่ผูป้ระกอบการ OTOP ภมูภิาค และการสมัมนาเพือ่การพฒันาองค์ความรูท้างด้านกลยทุธ์การ 
ตลาดแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทาง 
การตลาดในพื้นท่ีภูมิภาค โดยมีทีมวิทยากร และคณะผู้ให้ค�าปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผู้วิจัย ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทาง 
การตลาด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

5. กรมวทิยาศาสตร์บริการ ร่วมมอื กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

14 ธนัวาคม 2561 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารให้ความร่วมมอืกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เสรมิสร้างความเข้มแข็งเครอืข่ายห้องปฏบิติัการด้านอาหารและด้านวสัดสุมัผสัอาหาร พร้อมนี้ 
ได้เปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมพร้อม 
คณะเจ้าหน้าที่จากส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ  
ผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นประธานต้อนรับการแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อสร้างเครือข่าย 
ห้องปฏิบัติการ และการเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ โดยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน  
สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน 
กระบวนการวิเคราะห ์ทดสอบ และการด�าเนินงานของนกัวทิยาศาสตร์ในหอ้งปฏิบตัิการจริง เพือ่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง 
เครือข่ายความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจและน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. วศ. เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับ นักวิทยาศาสตร์  ส�านักงานพิสูจน์
หลักฐาน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

วนัที ่8 มกราคม 2562  นางสาวอรุาวรรณ อุน่แก้ว รองอธบิดกีรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะข้าราชการต�ารวจในสังกัด ส�านักงาน
พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) รุ่นที่ 9  
งบประมาณปี 2562 เป้าหมายสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการยกระดบัมาตรฐาน 
ของงานพิสจูน์หลกัฐาน ทัง้ด้านบคุลากร เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์ และห้องปฏบิตักิาร มผีูเ้ข้าศกึษาดงูานรวมกว่า 70 คน โดยคณะ
ข้าราชการต�ารวจฯ เข้าชมห้องปฏิบัติการด้านแก้ว พลาสติก และด้านผลิตภัณฑ์โลหะของกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  
รวมท้ังเยี่ยมชมแหล่งความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์ ของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์กับการด�าเนินงานด้านพิสูจน์หลักฐาน ให้มีความถูกต้อง  
เทีย่งตรง เป็นไปตามแนวปฏบัิตติามมาตรฐานสากล เสรมิสร้างขดีความสามารถของส�านกังานพสูิจน์หลักฐาน สร้างความเชือ่มัน่ 
และยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป



118

ภาพกิจกรรม 2562

7. วศ. สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานถนนสาย
วิทยาศาสตร์ 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
น�าทมีผูบ้รหิารตรวจเยีย่มการจดังาน“ถนนสายวทิยาศาสตร์” เนือ่งในวันเดก็แห่งชาติ  
ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” ชวนเยาวชนสัมผัสกับ 
กิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด เพ่ือ 
เสรมิสร้างประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ พฒันาความคิด ณ กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ สถานีที่ 16 Pt-Bath Bomb Bar จะได้สัมผัส 
และทดลองผลติภณัฑ์สปาสมุนไพร ทีม่สีมบตัใินการบ�ารงุผวิ กลิน่หอมจากสมนุไพร  
ใช้ส�าหรับใส่ลงในอ่างน�า้เพือ่ให้มีกลิน่หอมและยงัช่วยบ�ารงุผิว โดยกรมวทิยาศาสตร์ 
บริการ จัดกิจกรรมรวม 7 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 12 – 18 ได้แก่ สถานีที่ 12  
Pt-Refreshing ชวนทดลองท�ายาดมสมุนไพร สถานีที่ 13 Pt-Ca cal เรียนรู้ตารางธาตุผ่านเกมท่ีให้ความเพลินสนุกสนาน  
สถานีท่ี 14 Pt-Reuse การท�ามหัศจรรย์หลอดดูด สถานีที่ 15 Pt-Knowledge เรียนรู้ธาตุที่เก่ียวข้องกับหนังสือพิมพ์  
กิจกรรมแต้มสีรักษ์โลก, สถานีที่ 17 Pt-Knockdown เรียนรู้สัญลักษณ์ธาตุผ่านเกมฝึกทักษะ/ฝึกใช้สมาธิ และสถานีที่ 18  
Pt- แกะ รอย ธาตุ จะได้ร่วมสนุกเกมปาเป้าแกะรอยธาตุ

8. วศ. จดัการแสดงและจ�าหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้า OTOP  
ใน 10 จงัหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชือ่งาน “สบืสานภษูาวถิขีองดพีฤกษาถิน่” 

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี 
ของดีพฤกษาถิ่น” ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย 
ชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา แจ้งวฒันะ อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า  
รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ก็คือ พัฒนาสินค้า OTOP  
เพื่อช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในระดับฐานราก ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่าง  
กิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้ชื่อ โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท  
นครพนม กาฬสินธุ์ อ�านาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และปัตตานี) นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท�าให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ได้มีช่องทางการจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

9. นายกรัฐมนตรีพบเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พร้อมรับมอบสมุด
ปกขาว “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ”

31 ม.ค. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบเกษตรกร  
วิสาหกิจชุมชนรายย่อย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ”  
ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการน�้าชุมชน ตัวแทนเกษตรกรสภาเกษตรกร 
แห่งชาติและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายย่อย และนักวิชาการ 
จ�านวน 500 คน เพือ่น�าเสนอและมอบสมดุปกขาวการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก  
สู่แนวทางปฏิบัติ ต่อนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(วทน.) แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทกุด้าน จดัโดย กระทรวงวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีในการนี ้นางอมุาพร สขุม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และคณะผู้บรหิาร ได้เข้าร่วมงาน รวมทัง้ได้น�าผลงานผ้าและ 
สิ่งทอ อาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และของประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและ 
ได้รับมาตรฐานแล้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล
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10. กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมงาน ASEAN Next 2019 
ขยายความร่วมมือ วทน. ระหว่างประเทศในอาเซียน

18 มีนาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เปิดงานสัมมนา “Current Chinese Food Contact Material Regulation  
and Food Packaging Innovation” ซึง่กรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นเจ้าภาพ 
จัดสัมมนาฯ ภายใต้งาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards  
Community Happiness” มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบด้านความ 
ปลอดภยัของวสัดสุมัผสัอาหารของประเทศจนี ซ่ึงเป็นประเทศคูค้่าของไทยกบั 
บคุลากรภาคการผลติ ภาครฐั และสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัวัสดสัุมผัส 
อาหาร รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบความปลอดภัยของ 
วสัดสุมัผสัอาหาร ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ นกัวชิาการ นกัวเิคราะห์วิจยั และ 
ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน�้า)  

11. 8 หน่วยงานร่วมมอืสนับสนุนการพัฒนาและการประยกุต์ใช้ 
งานเทคโนโลยีส�าหรับยานยนต์สมัยใหม่

วันที่ 27 มีนาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก ส�านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีส�าหรับยานยนต์สมัยใหม่  
เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล ทีต้่องการพฒันาและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อม 
ส่งเสริมการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ มุ่งขยายผลเป็นอุตสาหกรรมที่ 
สร้างมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

12. วศ. น�าผลงานวิจัยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้ารักษ์โลก 
จัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

 7-10 เมษายน 2562 กรมวทิยาศาสตร์บริการ น�าผลงานวิจยัเพิม่มลูค่า
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลงานพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวกระจกท�าความสะอาดตัวเอง  
และผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 
วฒันธรรม ร่วมจดัแสดงนทิรรศการ รวมทัง้จดัสมัมนาวชิาการน�าเสนอผลงาน 
วิจัยพัฒนาสินค้ารักษ์โลก ได้แก่ สีเซรามิกลดร้อน โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา  
กระดาษหัตถกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา  
ฟิล์มเคลือบผิวกระจกท�าความสะอาดตัวเอง โดย ดร.เอกรัฐ มีชูวาศ เส้นใย 
ใบสับปะรดดูดซับน�้ามัน โดย ดร.วัชรี คตินนท์กุล และระบบอัตโนมัติส�าหรับ 
เครื่องมือ โดย ดร.จิตตกานต์ อินเที่ยง ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  
ประจ�าปี 2562 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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ภาพกิจกรรม 2562

13. วศ. ลงพื้นที่ติดตามผลการน�าองค์ความรู้วิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สนับสนุนศูนย์ศิลปาชีพ จ.นราธิวาส

26 เมษายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
พร้อมด้วย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดี และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ 
ติดตามการน�าองค์ความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุน 
การพัฒนาเทคนิคกระบวนการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน คงความเป็น 
เอกลักษณ์ท้องถิ่น ของศูนย์ศิลปาชีพพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต�าบล 
กะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และศูนย์ศิลปาชีพบ้านรอตันบาต ู
ต�าบลกะลุวอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด
นราธิวาส กรรมการเหล่ากาชาด ปลัดอ�าเภอ พัฒนาการอ�าเภอ ประธานชมรม
แม่บ้านให้การต้อนรับ

14. เปิดนทิรรศการโครงการ วทน. น�าสขุทีย่ัง่ยนืด้วยศาสตร์พระราชา 
7 พฤษภาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดนิทรรศการโครงการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมน�าสุขที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา  
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
เน่ืองด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  
กติสิริสิมบรูณ์อดลุยเดช สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ซึ่งนิทรรศการภายในประกอบด้วย การน�าเสนอพระอัจฉริยภาพ  
พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในโครงการ 
ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ ภายใต้แนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ สู่เกษตรวิชญา โครงการก่อสร้างฝาย รวมทั้งน�าเสนอผลงาน 
ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ทีน้่อมน�า 

แนวพระราชด�าริการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เกีย่วกบัศาสตร์พระราชาทีท่รงรเิริม่ไว้ให้เป็นรปูธรรมเกดิประโยชน์ต่อการพฒันา
ประเทศและสังคมของประเทศ ณ บริเวณหอสมุดฯ ชั้น1 อาคารหอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม

15. 4 หน่วยงานภาครัฐร่วมมือจัดงานวันรับรองระบบงานโลก World 
Accreditation Day 2019 ย�า้ถงึการรบัรองระบบงานช่วยสร้างมูลค่า
เพิ่มห่วงโซ่อุปทาน

7 มถินุายน 2562 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม, ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผนึกก�าลังจัด 
สัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกประจ�าปี 2562 ในหัวข้อการ 
รณรงค์และส่งเสริมคือ “การรับรองระบบงานช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน  
(Accreditation: Adding Value to Supply Chain)” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน 
ตระหนกัถงึบทบาท และความส�าคญัของการรบัรองระบบงาน สร้างความเชือ่มัน่ และ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก โดยมีบุคลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หน่วยรับรอง (Certi-
fication Body) หน่วยตรวจ (Inspection Body) ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ (Regulators) ผู้ประกอบการ
และสถาบนัอสิระทัง้ภาครัฐและเอกชนประมาณ 800 คน เข้าร่วมงาน ณ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ อมิแพค เมอืงทองธานี
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16. เปิดห้อง Lab ฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ นกัศกึษา ม.สโุขทยัธรรมาธริาช
10 มถินุายน 2562 นางสาวนงนชุ เมธยีนต์พริยิะ ผูอ้�านวยการกองผลติภณัฑ์

อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสาขามนุษยนิเวศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ได้เปิดห้องปฏิบัติการ 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการความปลอดภัย
ในอาหาร ห้องปฏิบัติศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ห้องปฏิบัติการ
อาหารสุขภาพ และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอาหาร ส�าหรับให้นิสิตได้ฝึก
ปฏบิตัแิละเสรมิทกัษะทีจ่ะเป็นประโยชน์และน�าไปปรบัใช้ต่อยอดงานด้านอาหาร
ต่อไป ซึ่งเปิดให้แก่นิสิตจ�านวนทั้งหมด 3 รุ่นๆ ละ 35 คน รุ่นที่ 1 ในระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

17. วศ. หารอื สวพ.ทบ. ต่อยอดงานวจัิยสูก่ารใช้ประโยชน์ด้าน 
การทหาร

11 มถินุายน 2562 นางอมุาพร สขุม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
พร้อมด้วย ดร.จนัทร์เพญ็ เมฆาอภรัิกษ์ รองอธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ  
คณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลตรี ชูเกียรติ  
ช่วยเพชร ผู้อ�านวยการส�านกังานวจิยัและพฒันาการทางทหารกองทพับก  
พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าประชมุหารอืและศกึษาดงูานกลุม่วสัดขุัน้สงูและ 
เซรามกิสมยัใหม่ และกลุม่นวตักรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิกองวสัดุ 
วศิวกรรม เพือ่ก�าหนดแนวทางไปสูก่ารท�าข้อตกลงความร่วมมอืในอนาคต  
ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยทั้งทางด้านวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ โดยเบื้องต้นจะมุ่งเน้นทางด้านวัสดุคอมโพสิต เพื่อน�าไปสู่
การใช้ประโยชน์ด้านการทหาร

18. เทคโนโลยี วศ. ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยจัดแสดงในงาน 
TechnoMart 2019

5 กรกฎาคม 2562 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
วิเคราะห์ทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน  
TechnoMart 2019: ก้าวส�าคัญเพ่ือการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค  
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าผลงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ทีไ่ม่ใช่อาหาร และเทคโนโลยฉีลากรหสัส ีColor ID Labeling ผลติภณัฑ์ผ้า 
และเครื่องแต่งกาย ร่วมจัดแสดงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักและเห็น 
ประโยชน์ในการที่จะปรับใช้พัฒนาสินค้าของกลุ่มชุมชน ระหว่างวันที่  
5-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อมิแพค็ เมอืงทองธานี
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19. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าหารือ สร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมืองานบริการวิชาการ

1 สงิหาคม 2562 นางอมุาพร สขุม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิาร ให้การต้อนรบั ดร.ชารณิ ีกรีตโิชต ิทีป่รกึษาสภามหาวทิยาลัย  
และ ดร.ณรงค์ อนนัต์เลศิสกุล ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภฏัภเูกต็  
ในการเข้าหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการ 
จดัท�ามาตรฐานห้องปฏบิตักิารทดสอบด้านเคม ีและการให้บรกิารวิชาการ 
และส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในพื้นที่ภาคใต้อันดามัน  
ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

20. วศ.ประชุมหารือ ร่วมกับ สกสว. เรื่องการพัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

15 สงิหาคม 2562 นางอมุาพร สขุม่วง อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
และคณะผู้บริหาร (วศ.) ให้การต้อนรับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  
ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร (สกสว.) ในโอกาสประชุมหารือการพัฒนา 
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องประชุม อัครเมธี ช้ัน 6  
อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเข้าเยี่ยมชมห้อง 
ปฏิบัติการทั้ง 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กองวัสดุวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการกลุ่มยาง 

และผลิตภัณฑ์ยาง กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ห้องปฏิบัติการกลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกองผลิตภัณฑ์อาหาร 
และวสัดสุมัผสัอาหาร ศูนย์ทดสอบวสัดสุมัผสัอาหารของอาเซยีน เป็นการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละศกึษาแนวทางการสนบัสนนุ
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ต่อไป

21. การสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏบิตักิารด้วย ISO/IEC 17025 version  
2017” และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ�าภาคใต้ จ.สงขลา 

21 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เป็นประธานเปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 
2017”และเปิดศนูย์วทิยาศาสตร์บรกิารประจ�าภาคใต้ ณ โรงแรมล ีการ์เดนส์ พลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอ�าพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานจ�านวน
กว่า 230 คน ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ�าภาคใต้  
จ.สงขลา เป้าหมายเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในภาคใต้ ที่จะใช้
บรกิารการรบั-ส่งตวัอย่างสนิค้าทดสอบ รวมทัง้บรกิารให้ค�าปรกึษาทางวชิาการด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ 
เอือ้ประโยชน์การให้บรกิารได้ตรงตามความต้องการและมปีระสิทธภิาพสงูสดุด้วย



DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE
ANNUAL REPORT 2019

123

22. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ

22 สิงหาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ให้เกยีรตเิยีย่มชมบธูนทิรรศการ DSS 
แกะรอยขมุทรพัย์...ศาลาแยกธาต ุภายในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจ�าปี 2562 โดยมี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ การจัดงานครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
มแีนวคิด “DSS : แกะรอยขมุทรพัย์ ศาลาแยกธาต”ุ เนือ่งด้วยปี 2019 เป็นปีสากล 
แห่งตารางธาต ุมุง่สร้างสรรค์กจิกรรมให้เดก็ เยาวชน ผู้สนใจทัว่ไป ได้ส�ารวจ เรยีนรู้  
ค้นหาธาตตุ่างๆ เสมอืนเป็นนกัส�ารวจ ค้นหาค�าตอบว่าธาตทุีค้่นพบ มส่ีวนประกอบ
อะไรบ้าง เกีย่วข้องกบัส่ิงทีส่มัผสัในชวีติประจ�าวนัอย่างไร กระตุ้นให้เหน็ความส�าคญั 
การใช้ประโยชน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่อไป

23. กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการอาหารไทย

22 สิงหาคม 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและ 
ศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เป็นประธานเปิด 
สมัมนา เรือ่ง “สารสนเทศเพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการด้านอาหาร” เป้าหมาย 
ให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาหาร มคีวามเข้าใจกฎระเบยีบ มาตรฐาน และสามารถ
ประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่พฒันาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมี ผศ.ดร.สุรพงษ์ 
พินจิกลาง คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย และ 
นางสมุาล ีทัง่พทิยกลุ ผูเ้ช่ียวชาญด้านวสัดสุมัผสัอาหาร เป็นวทิยากรบรรยาย มผีูส้นใจ
เป็นผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาหารจากภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา 
เข้าร่วมงานกว่า 140 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

24.  การยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นแหล่ง 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

30 สิงหาคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ 
บรกิาร เป็นประธานเปิด “กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ 
สิ่งแวดล้อมสู ่ชุมชน” เป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม และได้รับเกียรติจากนายวารินทร์  
ดษุฎวีงษ์ก�าจร รองนายกเทศมนตรเีทศบาลนครระยอง กล่าวต้อนรบั มปีระชาชน 
และเยาวชนเข้าร่วมงานจ�านวนกว่า 200 คน ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาล 
นครระยอง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง การให้ความส�าคัญของการน�าความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน การยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม
ส�าหรบัเยาวชนและประชาชน ส่งเสรมิให้เข้าถงึแหล่งสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย เสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
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25. วศ. เปิดตัวงานบริการทดสอบใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2562  
หนุนผู้ประกอบการ เสรมิความเข้มแขง็โครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านคุณภาพของประเทศ 

9 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวงานบริการใหม่ของกรม
วทิยาศาสตร์บริการ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นกลไกส�าคญัในการยก
ระดบัคณุภาพสนิค้าและบรกิารของภาคอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดเลก็ และชมุชน เพือ่การพฒันาอย่างสมดลุ  
มเีสถยีรภาพ สร้างความเข้มแขง็ให้ภาคการผลติได้รบัการตรวจสอบ 
สินค้าอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานส่งมอบให้กับ 
ผู้บริโภค ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอสมุด ดร.ตั้วฯ ลพานุกรม  
เป้าหมายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตาม 
มาตรฐานสากล เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม และขับเคลื่อน 
ไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเป็นส่วนสนับสนุน 
ในด้านงานบริการ เช่น สร้างศูนย์บริการ one stop service โดย 
ให้บริการด้วยระบบ MSTQ จัดสร้างศูนย์ประจ�าภูมิภาค และ 
ท�างานร่วมกับห้องปฏิบัติการภาครัฐ เอกชน ชุมชน มหาวิทยาลัยฯลฯ เพื่อการท�างานที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้มากขึ้น  
รวมถึงมุ่งเน้นให้มีการน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ
ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของสังคม

26.  วศ. ร่วมลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมน�าเครื่องกรองน�้าดื่มมอบให้แก่ชุมชนเพื่อผลิต 
น�้าสะอาดและปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วนัท่ี 6 ตลุาคม 2562 นางสาวนงนชุ เมธยีนต์พิรยิะ ผูอ้�านวยการ 
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทน 
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีชุมชน ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน�้าลด ในพื้นที่ประสบ 
อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งได้มอบ 
เครื่องกรองน�้าให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ศูนย์กีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเป ็นเครื่องกรองน�้า ท่ี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการพัฒนาให้สามารถกรองสนิมเหล็ก  
ตะกอน กล่ิน คลอรนี หนิปนูหรอืความกระด้างในน�า้ทีอ่าจก่อให้เกดิ 
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้โดยผ่านท่อกรองบรรจุสาร 
กรองสนิมเหล็ก ท่อกรองบรรจุถ่านกัมมันต์ ท่อกรองบรรจุเรซิน  
แล้วผ่านเข้าสู ่ระบบกรองใสและระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี  
ผลิตออกมาเป็นน�้าสะอาดและปลอดภัยโดยเครื่องกรองน�้านี้ 
สามารถกรองน�า้ได้ถงึ 500 ลิตรต่อชัว่โมง เพือ่ให้ประชาชนในละแวก
ใกล้เคียงได้น�าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อไป



คณะอนุกรรมการจัดท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ของ วศ.

ดร. ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 

 ประธานคณะอนุกรรมการ

สุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 

พรพรรณ ปานทิพย์อ�าพร นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 

ดร.กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 

จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 

วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 

อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

วลัยพร ร่มรื่น นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการพิเศษ  

สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ 

อุดมลักษณ์ เวียนงาม นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ  

จอย ผิวสะอาด บรรณารักษ์ ช�านาญการ

สุภาพรรณ อินลักษณะ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

พัชรี แก้วนพรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

โชติรส ชูจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ณัฏฐพร สอนพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่ 




