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มิติภายนอก 

ประเด็นการประเมินผล : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผน ยุทธศาสตร์

กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน  (Joint KPIs) และตัวชี้วัด
ภารกิจหลักของกรม   

 หน่วยวัด :   ระดับ 
น้้าหนัก :   ร้อยละ ๗๐ 
  

ค้าอธิบาย : 
 เพ่ือให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงฯ      

และระหว่างกระทรวง โดยหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ/ตาม
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 

 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    จ านวนตัวชี้วัดนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 

 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก เป้าหมาย 

๑.๑ จ านวนองค์ความรู้ด้าน ว. และ ท. ที่มีการจัดท า เผยแพร่   15 ระดับ ๓ 

๑.๒ ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรทางด้าน วทน. ที่สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้    

15 ระดับ ๓ 

1.3 จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการบริการจากหน่วยงานในสังกัด 
วท. ในการเพิ่มผลผลิตหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

15 ระดับ ๓ 

1.4 National Single Window (Output JKPI : NSW) 10 ระดับ 3  

1.5 จ านวนรายการงานเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม 15 ระดับ 3 

 รวม ๗๐  
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ตารางและสูตรการค้านวณ : 
 

ตัวช้ีวัด (i) น้้าหนัก(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ

ความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วงน้้าหนัก        
(Wi x SMi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
KPI๑.๑ W๑.๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑.๑ (W๑.๑ x SM๑.๑) 
KPI๑.๒ W๑.๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑.๒ (W๑.๒ x SM๑.๒) 

KPI๑.๓ W๑.๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑.๓ (W๑.๓ x SM๑.๓) 
KPI๑.๔ W๑.๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑.๔ (W๑.๔ x SM๑.๔) 

KPI๑.๕ W๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑.๕ (W๑.๕ x SM๑.๕) 

น้้าหนกั
รวม W๑.๑- ๑.๕= 7๐ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ  (W๑.๑- ๑.๕ x SM๑.๑- ๑.๕) 

 

 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
 
     

   (W๑.๑- ๑.๕x SM๑.๑- ๑.๕)      หรือ         (W๑.๑- ๑.๕ x SM๑.๑- ๑.๕)  
    W๑.๑- ๑.๕                  W๑.๑- ๑.๕ 
 
โดยท่ี : 
 

W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นโดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัด
เท่ากับ 7๐   

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
๑.๑ – ๑.๕ หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/แผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  (W ๑.๑- ๑.๕ x SM ๑.๑- ๑.๕) = ๑ 
๒  (W๑.๑- ๑.๕  x SM ๑.๑- ๑.๕) = ๒ 
๓  (W๑.๑- ๑.๕  x SM ๑.๑- ๑.๕) = ๓ 
๔  (W๑.๑- ๑.๕  x SM ๑.๑- ๑.๕) = ๔ 
๕  (W๑.๑- ๑.๕  x SM ๑.๑- ๑.๕) = ๕ 
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หมายเหตุ :  -  

     
เงื่อนไข : - 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลัก  

ระดับ  ๔.๓๓๓๓ ๔.๐๒๙๔ ๔.๘๐๙๐ ๓.๐๐๐๐ 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.) ,ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.),

ส านักสนับสนุนการก ากับดูและความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  
 2. กลุ่มงานด้านวิชาการ,กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี และส านักสนับสนุน
การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.) 
  3. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
  4. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  : ๑. นางสาวศิริรัตน์  พีรมนตรี  (ปส.) เบอร์ติดต่อ :   ๐0๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1200 
 ๒. นางนิตยา  ศุภฤทธิ์          (ปส.)  0๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1200 
 3. นายสมบุญ  จิรชาญชัย      (ปส.)  0๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1117 
    
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นายนฤพนธ์  เพ็ญศิริ          (ปส.)                               เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๓๕๑๕ 
 ๒. นาพิสิฏฐ์  สุนทราภัย          (ปส.)                                ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๕๒๐ 
 ๓. นางบุญฉวี  ศรีหมอก          (ปส.)                                ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๓๖๑๓ 
 ๔. นายอารักษ์  วิทิตธีรานนท์    (ปส.)                                ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๔๒๓ 
 5. นายเฉลิมสิน  เพิ่มเติมสิน     (ปส.)  ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒๔๑๖ 
 6. นายกิติพงษ์  สายหยุด        (ปส.)  ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๑๑๖ 
 7. นางสาวพิมพ์ภัทรา  ศรีสุขโข (ปส.)         ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒๓๒๒ 
 8. นางสาววรัญญา   ภิบาลวงษ์  (ปส.)   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1622 
 9. นางมัลลิกา  วงศ์รัตนธรรม    (ปส.)     ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1524 
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 10. นางประภัสสร  ใจใส         (ปส.)  ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1621 
แผนการด าเนนิงาน : 

 กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ติดตามผลการด าเนิน 
งานตามตัวชี้วัดท่ี
ก าหนดไว้ในแผน 
ปฏิบัติราชการของ
กระทรวงฯ  

        

 

    

 
โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำน ว. และ ท. ที่มีกำรจัดท ำ เผยแพร่  
หน่วยวัด :   จ ำนวน 
น้ ำหนัก :   ร้อยละ ๑๕    
  

หลักกำร/เหตุผล : 

 เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างและสะสมองค์ความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าประเทศไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

 
ค ำอธิบำย : 

 เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างและสะสมองค์ความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าประเทศไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

ค ำอธิบำย : 

 องค์ความรู้ด้าน ว. และ ท. ที่มีการจัดท า เผยแพร่ ได้แก่ 
๑) บทความด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติซึ่ง 
๑.๑) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ก าหนดพิจารณาจาก
วารสารที่ได้รับการยอมรับและมีรายชื่อตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ยอมรับและเปิดเผยแก่สาธารณะโดยทั่วไป 

- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ พิจารณาจาก
วารสารที่อยู่ใน Science Citation Index Expanded (SCIE)หรือ Social Science 
Citation Index (SSCI) หรือที่มี Impact factor 

๑.๒) ได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มี
กรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding 
Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper  ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 

๒) จ านวนบทความด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร/
สิ่งตีพิมพ์ทั่วไป 

๓) องค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่านกิจกรรมของ วท.  (นับองค์ความรู้ที่เผยแพร่แล้ว ผู้รับการเผยแพร่
องค์ความรู้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ๘๐ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละ
กิจกรรม)  เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 วัดความรู้ความเข้าใจของผู้ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้โดยใช้แบบสอบถาม และสุ่มตัวอย่างจากผู้
เข้ารับการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 นับองค์ความรู้ที่เป็นผลงานของหน่วยงานในสังกัด วท. 
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สูตรกำรค ำนวณ:  
  นับจ านวนองค์ความรู้ด้าน ว. และ ท. ที่มีการจัดท า เผยแพร่ 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-๗๐ เรื่อง ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
1,0๖0 1,๑30 ๑,๒๐๐ ๑,๒๗๐ ๑,๓๔๐ 

 
เงื่อนไข : -  

- เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
- ในการรายงานผลการด าเนินงาน ส่วนราชการต้องแยกประเภท ระหว่าง Basic research และ 

Applied research (ผิดเงื่อนไข หัก ๑ คะแนน) 
 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
ค่าเป้าหมาย  

ปี พ.ศ. 2557 
2554 2555 2556 

จ านวนองค์ความรู้ด้าน ว. และ ท. ที่มีการ
จัดท า เผยแพร่ (เรื่อง) 

1,325 1,339 972 1,200 

ปส. 9 27 13 12 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 

1. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.) ,ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.),
ส านักสนับสนุนการก ากับดูและความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  

2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นางสาวศิริรัตน์  พีรมนตรี         (ปส.)                               เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๒๐๐ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นายนฤพนธ์  เพ็ญศิริ               (ปส.)                                ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๓๕๑๕ 
 ๒. นาพิสิฏฐ์  สุนทราภัย               (ปส.)                                ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๕๒๐ 
 ๓. นางบุญฉวี  ศรีหมอก               (ปส.)                                ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๓๖๑๓ 
 ๔. นายอารักษ์  วิทิตธีรานนท์         (ปส.)                                ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๔๒๓ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรทางด้าน วทน. ที่สามารถน าความรู้ไป 

ประยุกต์ใช้   
หน่วยวัด :   ระดับ 
น้ าหนัก :   ร้อยละ ๑๕    
  

ค าอธิบาย : 
 บุคลากรทางด้าน วทน. ที่ได้รับการฝึกอบรม หมายถึง บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น  โดยผู้รับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ส าหรับการปฏิบัติงานและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมหรือ การปฏิบัติงาน
ด้าน วทน. ได้ 

 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามส ารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร โดยใช้แนวทาง
ตามแบบสอบถามกลางที่ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าขึ้น 

สูตรการค านวณ : 
 ร้อยละของผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 

จ านวนผู้รับการฝึกอบรมที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 
x 100 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร 
 
 ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ เท่ากับ  
จ านวนผู้รับการฝึกอบรม ในรายที่ตอบแบบสอบถาม 

โดยให้ระดับคะแนนเฉลี่ยหัวข้อประเมินส่วนที่ 2 ซึ่งมีค่าคะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป x 100 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบประเมินทั้งหมด ในแต่ละหลักสูตร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผู้ผ่านหลักสตูรการฝึกอบรมร้อยละ 70 ของผู้เขา้รับการอบรมทั้งหมด 
2 ผู้ผ่านหลักสตูรการฝึกอบรมร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับการอบรมทั้งหมด 
3 จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 23,408 ราย โดยมีผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
4 จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 23,408 ราย โดยมีผูผ้่านหลักสูตรการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด และผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 70 

5 จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 23,408 ราย โดยมีผูผ้่านหลักสูตรการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด และผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
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หมายเหตุ : 
1.  แผนการด าเนนิงาน และค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีดงันี้ 

 
ล าดับที ่ ชื่อหลักสตูร เป้าหมายจ านวน

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

๑.  ความปลอดภยัทางรังสีในงานเวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ รุ่นที่ 1  49 
๒.  ความปลอดภยัทางรังสีในงานรังสรีักษา รุ่นที่ 1  36 
๓.  ความปลอดภยัทางรังสีในงานนวิเคลียร์เกจทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1  27 
๔.  ความปลอดภยัทางรังสีในงานถ่ายภาพทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2  27 
๕.  Strengthening regulatory Inspection LINAC in Thailand  25 
๖.  การเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังส ี 167 
๗.  National Workshop for Development of Concept of Operations and Standard 

Operating Procedure for Radiation Detection and Response at Borders  
39 

๘.  กัมมันตภาพรังสีในระบบนิเวศทางทะเลและการใชป้ระโยชน์เพื่อศึกษาทางสิ่งแวดล้อม 
(Radioactivity Application for Environment Studies) 

30 

๙.  การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรบัรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รุน่ที่ 1 109 
รวม 509 

 
 
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนนิงานไม่สะสม 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2555 2556 

จ านวนผู้เข้า
อบรม
ทั้งหมด 

ร้อยละของ 
ผู้ที่ผ่าน

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร

ด้าน วทน. ที่
สามารถน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน ์

จ านวนผู้
เข้าอบรม
ทั้งหมด 

ร้อยละของผู้
ที่ผ่าน

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร

ด้าน วทน. ที่
สามารถน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน ์

จ านวนผู้เข้า
อบรมทั้งหมด 

ร้อยละของ 
ผู้ที่ผ่าน

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร

ด้าน วทน. ที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้

ประโยชน ์
ระดับ 3 - - - - - - 

469 80.00 80.00 651 90.00 93.00 276 92.00 95.33 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. กลุ่มงานด้านวิชาการ,กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี และส านักสนับสนุนการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นางนิตยา  ศุภฤทธิ์              (ปส.)                                        เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒๓๒๓ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นายเฉลิมสิน  เพิ่มเติมสิน      (ปส.) 

๒. นายกิติพงษ์  สายหยุด          (ปส.) 
๓. นางสาวพิมพ์ภัทรา  ศรีสุขโข   (ปส.)        
 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒๔๑๖ 
๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๑๑๖ 
๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒๓๒๒ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ จ ำนวนผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำรบริกำรจำกหน่วยงำนในสังกัด วท. ในกำรเพิ่ม 

ผลผลิตหรือมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ 
หน่วยวัด :   รำย 
น้ ำหนัก :   ร้อยละ ๑๕    
  
ค ำอธิบำย : 

 ผู้ประกอบกำร/ชุมชน หมายถึง ผู้ประกอบการภาคการผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน/การ
บริการ/การค้า/การศึกษา 

 บริกำรของหน่วยงำนในสังกัด วท. เช่น วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจรับรองวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ 
สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์วัด วัดและสอบเทียบทางรังสี ฉายรังสี การออกใบอนุญาตวัสดุ
กัมมันตรังสี ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร การให้ค าปรึกษา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ข้อมูลจากระบบพยากรณ์และระบบติดตามเตือนภัย ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน ห้องสมุดสืบค้นข้อมูล สืบค้นสิทธิบัตร การบริการสนับสนุนเงินทุน การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ  การทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมบุคลากรด้าน วทน. การบริการข้อมูล
สารสนเทศด้าน วทน. การบริการสนับสนุนเงินทุน  การสนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนาหรือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ (ศลช.) 

 นับจ านวนผู้ประกอบการที่มาขอรับใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

สูตรกำรค ำนวณ :  
  นับจ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด วท. ในการเพ่ิมผลผลิตหรือ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
7,900 7,950 8,000 8,050 8,100 

 
หมำยเหตุ : 

 ไม่นับซ้ าผู้ประกอบการ/ชุมชน ในกรณีที่ได้รับบริการหลายบริการ เช่น บริษัท ก. ได้รับบริการ
จาก วศ. 2  ครั้ง  ที่ไม่ใช่บริการชนิดเดียวกัน ก็ให้นับเป็น 1 ราย 

  แผนการด าเนินงานและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีดังนี ้
ประเภทกำรน ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวนสถำนประกอบกำรผู้รับบริกำร (แห่ง) 

ทางด้านการแพทย์ 120 
ทางด้านอุตสาหกรรม 370 
ทางด้านการศึกษาวิจัย 260 
ทางด้านอ่ืน ๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย 130 

รวม 880 
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 ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
 
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย 
 ปี พ.ศ. 2557 

2554 2555 2556 
จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับบริการจาก
หน่วยงานในสังกัด วท. ในการเพิ่มผลผลิตหรือ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ (ราย) 

8,038 8,081 8,104 8,000 

1. วศ. 3.157 2,937 2,863 1,900 
2. ปส. N/A N/A N/A 880 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 

1. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นางสาวศิริรัตน์  พีรมนตรี                                        เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๒๐๐ 
 ๒. นายสมบุญ  จิรชาญชัย  ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๑๑๗ 
    
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นางสาววรัญญา   ภิบาลวงษ์      

๒. นางมัลลิกา  วงศ์รัตนธรรม           
๓. นางประภัสสร  ใจใส           
 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1622 
๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1524 
๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1621 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ National Single Window (Output JKPI : NSW) 
หน่วยวัด :   ระดับ 
น้้ำหนัก :   ร้อยละ ๑๐   
  

ค้ำอธิบำย : 
 กรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินการเรื่อง NSW มีบทบาทในการให้

ค าปรึกษาส่งเสริม สนับสนุนร่วมกันส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ในการผลักดันเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
กระบวนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ดังนั้น จึงรับคะแนนของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาเป็นผลคะแนนของ
กรมศุลกากร ซึ่งอยู่ในหลักการเดียวกันกับส านักงาน ก.พ.ร. ที่รับผลคะแนนตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ ของทุกส่วนราชการเป็นของตัวเองเช่นเดียวกัน 

 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ก าหนดให้กระบวนงานใบแจ้งข้อเท็จจริงสารกัมมันตภาพรังสี/
สินค้าท่ีมีสารกัมมันตภาพรังสีเจือปนเป็นกระบวนงานน าเข้า-ส่งออกผ่าน NSW 

สูตรกำรค้ำนวณ :  
ขั้นตอน ( Milestone: M)                    ช่วง: ผลการด าเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)          
 ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (R – A)       ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการด าเนินงาน
ยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)                                       อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (RT – A)    
 Hybrid ใช้สูตร.................................................................................................................................................................... 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน :   
 
 

ระดับคะแนน ระดับขั้นตอนกำรวัด 
1 ศึกษา ทบทวนการก าหนดโครงสร้างข้อมูลส าหรับการรับ-ส่งผ่าน NSW และ/หรือ   

การก าหนดพิกัด/รหัสสถิติ 
2 จัดท าแผนการก าหนดโครงสร้างข้อมูลส าหรับการรับ -ส่ง ผ่าน NSW และ/หรือ      

การก าหนดพิกัด/รหัสสถิติ 
3 รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ 
4 น าข้อเสนอแนะที่ได้จากภาคส่วนต่าง ๆ มาใช้ประกอบการก าหนดโครงสร้างข้อมูล

ส าหรับการรับ-ส่ง ผ่าน NSW และ/หรือ การก าหนดพิกัด/รหัสสถิติ 
5 สามารถก าหนดโครงสร้างข้อมูลส าหรับการรับ-ส่ง ผ่าน NSW และ/หรือ การก าหนด

พิกัด/รหัสสถิติ ได้ส าเร็จตามแผน 
 
 

เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 

2554 2555 2556 
N/A N/A N/A 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
1. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดเก็บข้อมูลเป็นรายปี           
   

ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นายวิวชิ  ธรรมวีระพงษ์ เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1613 
    
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นายจรูญ  วรวาส      

๒. นายประชา  นาดี           
 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1513 
๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1513 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ จ ำนวนรำยกำรงำนเฝ้ำตรวจกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม  
หน่วยวัด :   รำยกำร 
น้ ำหนัก :   ร้อยละ ๑๕    
  

ค ำอธิบำย : 
งานเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม มี 5 ประเภทดังนี้ 
1. ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วย TLD 
2. ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางรังสีบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
3. เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมทางรังสรีอบสถานประกอบการทางรังสีและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 
4. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางรังสีในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์และบริเวณใกล้เคียง 
5. บริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจอาหารน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
การด าเนินงานแต่ละปีใช้ Sampling size ตามหลักมาตรฐานสากล คือ 
1. ตาม Map ของประเทศไทย 
2. ตามความหนาแน่นของประชากร (Density) 
3. ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 
สูตรกำรค ำนวณ:  
 ขั้นตอน ( Milestone: M)       ช่วง: ผลการด าเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)          
 ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (R – A)      ระดับ ( Level: L)              
 อันดับ: ผลการด าเนินงานยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร............................................................................................................................................................................. 
 

  เกณฑ์กำรให้คะแนน :   
 

 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
2,900 3,200 3,500 3,800 4,100 
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  
 

  
ผลผลติ/งำน/กิจกรรม 

งำนเฝำ้ตรวจ
กัมมันตภำพรังสีใน

สิ่งแวดล้อม 
  

  
ตัวชี้วดั 

  

  
หน่วย
นบั 

  
  

ปริมำณงำนย้อนหลัง เป้ำหมำยล่วงหนำ้ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย   

๑. ตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดล้อมด้วย TLD 

ไม่ต่ ากว่า 
๑๐๐ 

รายการ 
ต่อปี 

รายการ ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๕๐ ๓๓๐ ๑๗๐ ๑๙๙ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 

๒. ศึกษาสภาวะแวดล้อม
ทางรังสีบริเวณชายฝั่งทะเล
ของประเทศไทย 

ไม่ต่ ากว่า 
๑๐๐ 

รายการ 
ต่อปี 

รายการ ๑๐๐ ๑๑๗ ๑๐๐ ๒๔๑ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมทาง
รังสีรอบสถานประกอบการ
ทางรังสีและภูมิภาคต่างๆ 
ทั่วประเทศ 

ไม่ต่ ากว่า 
๒,๐๐๐ 
รายการ 
ต่อปี 

รายการ ๒,๐๐๐ ๒,๘๑๕ ๒,๕๐๐ ๓,๑๓๖ ๒,๕๐๐ ๑,๔๙๕ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๔. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทาง
รังสีในพื้นที่ศูนย์วิจัย
นิวเคลียร์องครักษ์และ
บริเวณใกล้เคียง 

ไม่ต่ ากว่า 
๑๐๐ 

รายการ 
ต่อปี 

รายการ ๒๐๐ ๗๔ ๑๓๕ ๙๗ ๑๓๕ ๔๒ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๓๕ 

๕. บริการวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจ
อาหารน าเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น 

ตามค าขอ รายการ ๒๐ ๑๙ ๒๐ ๓๐ ๒๐ ๙ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
รวม 

 
๒,๔๖๕ ๓,๑๗๐ ๒,๙๐๕ ๓,๘๓๔ ๒,๙๒๕ ๓,๐๓๒ ๒,๙๐๕ ๒,๙๐๕ ๒,๙๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
1. ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
2. จัดเก็บเป็นรายไตรมาส 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นางสาวศิริรัตน์  พีรมนตรี                                        เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑๒๐๐ 
 ๒. นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์  ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒๓๒๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นางสุชิน  อุดมสมพร 

๒. นางสาวสุนิสา  พลบม่วง 
เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ 1419 

๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๑412 
 

 
2554 2555 2556 

จ ำนวนรำยกำรเฝำ้ตรวจฯ 3,504 4,135 2,898 

บุคลำกรด ำเนินงำน 8 8 8 

งบประมำณ 2,865,421 1,454,011 5,002,600 

 


