
รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๑ - ๑ 

 
มิติภายนอก 

ประเด็นการประเมินผล : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วน

ของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
หน่วยวัด :   ระดับ 
น้้าหนัก :   ร้อยละ ๖๐ 
  

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 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง ๓๐ ระดับ ๓ 

๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ
กรมหรือเทียบเท่าและตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ๒๗ ระดับ ๓ 

๑.๓ ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Readiness) ๓ ระดับ ๓ 

 รวม ๖๐  
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๑ - ๒ 

 
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) 

น้้าหนัก
รวม W๑.๑- ๑.๓= ๖๐ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ  (W๑.๑- ๑.๓ x SM๑.๑- ๑.๓) 

 

 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
 
     

   (W๑.๑- ๑.๓x SM๑.๑- ๑.๓)      หรือ         (W๑.๑- ๑.๓ x SM๑.๑- ๑.๓)  
    W๑.๑- ๑.๓                  W๑.๑- ๑.๓ 
 
 
โดยท่ี : 
 

W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นโดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัด
เท่ากับ ๖๐   

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
๑.๑ – ๑.๓ หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/แผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง  
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

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

๑  (W ๑.๑- ๑.๓ x SM ๑.๑- ๑.๓) = ๑ 
๒  (W๑.๑- ๑.๓  x SM ๑.๑- ๑.๓) = ๒ 
๓  (W๑.๑- ๑.๓  x SM ๑.๑- ๑.๓) = ๓ 
๔  (W๑.๑- ๑.๓  x SM ๑.๑- ๑.๓) = ๔ 
๕  (W๑.๑- ๑.๓  x SM ๑.๑- ๑.๓) = ๕ 
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๑ - ๓ 

 
หมายเหตุ :  -  

     
เงื่อนไข : - 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก  

ระดับ  ๔.๙๐๐๐ ๔.๓๓๓๓ ๔.๐๒๙๔ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบผลงาน 

๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 
 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  : ๑. นางสาวคนึงนุช    พิมพ์อุบล      (สน.สป.) เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๓๘๔๔ 
 ๒. นายเพิ่มสุข         สัจจาภวิัฒน์  ๐๒-๓๓๓-๓๘๖๙ 
    
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นางสาวฉัตต์ธิดา      บุญโต       (สน.สป.) 

๒. นางสาวพรวันอาสา   บ ารุงไทย 
๓. นางสาวอุทัยวรรณ    จงรจุิโรจน์ชัย 
๔. นางสาวศศิดารา       พูภกัดี 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๓๘๗๐ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๒ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๓ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๕ 

     
 

โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
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๑ - ๔ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของ 

รัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
หน่วยวัด :   ระดับ 
น้้ำหนัก :   ร้อยละ ๓๐ 
  

ค้ำอธิบำย : 
 

 เพ่ือให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
อย่างเป็นระบบ โดยสารสนเทศท่ีได้จากตัวชี วัดนี สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการอ้างอิงผลงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เทียบกับนโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

 เพ่ือให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงฯ โดย
หน่วยงานภายในสังกัดให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ 
  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ      
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงฯ หรือแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าหนดไว้  
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ต้องร่วมรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุตามนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล/แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  จ านวนตัวชี วัดที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสมครอบคลุมตามนโยบายทางส าคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล/แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าความตกลงจ านวน ๖ 
ตัวชี วัด ทั งนี  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติรับผิดชอบร่วมในผลการด าเนินงาน จ านวน ๓ ตัวชี วัด 
 
 เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ก้ำหนดไว้ตำมนโยบำยส้ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล/แผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงฯ มีดังต่อไปนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้้ำหนัก เป้ำหมำย 

๑.๑.๑ 
จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย (บทความ/คน) 

๑๐ 
๐.๓๒ 

บทความ/
คน 

๑.๑.๕ 
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ราย) ๑๐ 

๑๕,๕๘๐ 
ราย 

๑.๑.๖ 
จ านวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและน าไปใช้จริง (หลักสูตร) ๑๐ 

๑๐๐ 
หลักสูตร 

รวม ๓๐ 
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๑ - ๕ 
 

 
ตำรำงและสูตรกำรค้ำนวณ : 

 

ตัวชี้วัด 
(๑.๑.i) 

น้้ำหนัก 
(W๑.๑.i) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกบัระดับควำมส้ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

คะแนน 
ที่ได้ 

(SM๑.๑.i) 

คะแนน       
ถ่วงน้้ำหนัก       

(W๑.๑.i x SM๑.๑.i) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
KPI๑.๑.๑ W๑.๑.๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑.๑.๑ (W๑.๑.๑ x SM๑.๑.๑) 

         
         

KPI๑.๑.i W๑.๑.i ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑.๑.i (W๑.๑.ix SM๑.๑.i) 
น้้ำหนัก

รวม 
 W๑.๑.๑ – 

๑.๑.i = ๑ 
ค่ำคะแนนของตัวชี้วัดนี้ เท่ำกับ  (W๑.๑.๑-๑.๑.i x  

SM๑.๑.๑-๑.๑.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก  เท่ากับ 
     
   (W๑.๑.๑-๑.๑.i x SM๑.๑.๑-๑.๑.i)            หรือ                   (W๑.๑.๑ x SM๑.๑.๑) +... + (W๑.๑.๖x SM๑.๑.i) 
               W๑.๑.๑-๑.๑.i                                     W๑.๑.๑+...+ W๑.๑.i 
 
 
โดยท่ี : 
 

W หมายถึง น  าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี วัดที่ก าหนดขึ นโดยผลรวมของน  าหนักของทุกตัวชี วัด
เท่ากับ ๓๐ 

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี วัด 
๑.๑.๑-๑.๑.i หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี วัดที่ก าหนดขึ นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  (W๑.๑.๑-๑.๑.i x SM๑.๑.๑-๑.๑.i) = ๑ 
๒  (W๑.๑.๑-๑.๑.i x SM๑.๑.๑-๑.๑.i) = ๒ 
๓  (W๑.๑.๑-๑.๑.i x SM๑.๑.๑-๑.๑.i) = ๓ 
๔  (W๑.๑.๑-๑.๑.i x SM๑.๑.๑-๑.๑.i) = ๔ 
๕  (W๑.๑.๑-๑.๑.i x SM๑.๑.๑-๑.๑.i) = ๕ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๖ 
 

 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก
ในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 

ระดับ ๔.๘๘๘๙ ๔.๗๗๗๗ ๓.๒๓๒๐ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตาม

นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรายงานข้อมูลตามตัวชี วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบผลงาน 

๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 
 
ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นางสาวคนึงนุช      พิมพ์อุบล    (สน.สป.) เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๓๘๔๔ 
 ๒. นายเพิ่มสุข           สัจจาภิวัฒน ์  ๐๒-๓๓๓-๓๘๖๙ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นางสาวฉัตต์ธิดา     บุญโต         (สน.สป.) 

๒. นางสาวพรวันอาสา บ ารุงไทย 
๓. นางสาวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย 
๔. นางสาวศศิดารา       พูภกัดี 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๓๘๗๐ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๒ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๓ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๕ 

 
 

โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๗ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑ จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติต่อบุคลำกรวิจัย 
หน่วยวัด :   บทความ/คน 
น้้ำหนัก :   ร้อยละ ๑๐    
  

หลักกำร/เหตุผล : 
 เพ่ือเผยแพร่ผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันจะเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร

สร้ำงและสะสมองค์ควำมรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง น ำประเทศไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐำนควำมรู้และกำร
พัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 

 

ค้ำอธิบำย : 
 

 จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ก าหนดพิจารณาจากวารสารที่ได้รับ
การยอมรับและมีรายชื่อตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับและเปิดเผยแก่สาธารณะ
โดยทั่วไป 

 จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ พิจารณาจากวารสารที่อยู่ใน 
Science Citation Index Expanded (SCIE) หรือ Social Science Citation Index (SSCI) หรือที่มี Impact 
factor 

  บทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำตินับรวมถึงบทควำม/
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรน ำเสนอในกำรประชุม/สัมมนำวิชำกำรระดับประเทศที่มีกรรมกำรพิจำรณำ (Paper 
Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee / Citation) 

  บุคลากรวิจัย หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัด วท. 
 
 

สูตรการค านวณ:  
  จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติต่อบุคลำกรวิจัย  
 
 
                   เท่ำกับ 

 
 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
 

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ๐.๐๒ บทควำม/คน ต่อ ๑ คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 
ดังนี้ 

 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
๐.๒๘  

บทควำม/คน 
๐.๓๐  

บทควำม/คน 
๐.๓๒  

บทควำม/คน 
๐.๓๔ 

บทควำม/คน 
๐.๓๖  

บทควำม/คน 
 

 

 

จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฯ 
 

จ านวนบุคลากรวิจัย 
 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๘ 
 

 
หมำยเหตุ : กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนบุคลำกรวิจัย จะมีได้จำกสำเหตุ 
  ๑. ลำออก 
  ๒. โอน/ย้ำย 
 

เงื่อนไข : -  
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ     
ต่อบุคลำกรวิจัย 

บทควำม/
คน 

N/A N/A N/A 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
๑. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ  (องค์กำรมหำชน) สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบผลงำนและจัดเก็บข้อมูล  

๒. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรำยเดือน/ไตรมำส 
 
ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นางสุมาลี          ทั่งพิทยกุล       (วศ.)                                        เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๒๐๑-๗๐๐๘ 
 ๒. นำยวิเชียร          วงษ์สมำน      (ปส.)  

๓. นางสาวนิภา ประดิษฐ์เทียมผล    (พว.)  
๔. นำงอัจฉรำ          เจริญสขุ        (มว.) 
๕. นำยจิรำวัฒน์       รอดแชม่        (วว.) 
๖. นำงวรณัฐ           ถิระวัฒน์   (สทอภ.) 
๗. นำงสำวอำทิตยำ   ภัทรมนัส     (สทน.) 
๘. นำงพัชรินทร       เหล็กงำม      (สดร.) 
๙. นำยรอยล         จิตรดอน      (สสนก.) 
       

 ๐๒-๕๖๑-๓๑๗๑ 
๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๗๗ 
๐๒-๕๗๗-๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๔๗ 
๐๒-๕๗๗-๙๓๘๓ 
๐๒-๑๔๑-๔๔๑๘               
๐๒-๔๐๑-๙๘๘๙ ต่อ ๑๑๓๓    
๐๕๓-๒๒๕-๕๖๙ ต่อ ๒๐๙ 
๐๒-๖๔๒-๗๑๓๒ ต่อ ๑๐๑   

https://x.nstda.or.th/portal/


รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๙ 
 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นางสาววริศรา   แสงไพโรจน์       (วศ.) 

๒. ว่ำที่ ร.ต.สุรัตน์     หงษ์จันทร์      (ปส.) 
๓. นางสาวปาริฉัตร อินทรักษา        (พว.) 
๔. นำงสำวพริมำ       เกิดอุดม        (มว.) 
๕. นำงสำวณัฐพร      พันธุมนำวิน    (วว.) 
๖. นำงสำววิลำสิน ี    พันธ์สนิ     (สทอภ.) 
๗. นำงสำวอำทิตยำ   ภัทรมนัส     (สทน.) 
๘. นำงสำวกลอยใจ   ไชยมหำวัน    (สดร.) 
๙. นำงสำวเพ็ญนภำ  เมืองแก้ว    (สสนก.) 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๗๒๖๒ 
๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๔๕๑๕ 
๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๖๘ 
๐๒-๕๗๗-๕๑๐๐ ต่อ ๔๒๑๑    
๐๒-๕๗๗-๙๓๘๕ 
๐๒-๑๔๑-๔๔๙๗              
๐๒-๔๐๑-๙๘๘๙ ต่อ ๑๑๓๓ 
๐๕๓-๒๒๕-๕๖๙ ต่อ ๒๐๙ 
๐๒-๖๔๒-๗๑๓๒ ต่อ ๒๐๔ 

ผู้ประสำนงำน :         ๑. นำงสำวฉัตต์ธิดำ    บุญโต      (สน.สป.)  
๒. นำงสำวพรวันอำสำ บ ำรุงไทย 
๓. นำงสำวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย 
๔. นางสาวศศิดารา       พูภกัดี 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๓๘๗๐                          
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๒ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๓ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๕ 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๑๐ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๕ จ ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกกำรถ่ำยทอดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยวัด :   ราย 
น้้ำหนัก :   ร้อยละ ๑๐ 
  

หลักการ/เหตุผล :  
 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม และเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของ วท. “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการน าผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการ
เพ่ิมผลผลิตเชิงพาณิชย์และการบริการสังคม” 
 
ค้ำอธิบำย : 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ หมายถึง บุคคลภายนอกที่ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงานใน
สังกัด วท. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะส าหรับการปฏิบัติงานจริงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึงกระบวนการที่น าเอาเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึน (หรือพัฒนาขึ้น) ในสถานที่หนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง ไปใช้ในที่อ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์ เดียวกัน
หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป  

 
สูตรการค านวณ:  

  นับจ านวนผู้ไดร้ับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ๑๖๐ รำย ต่อ ๑ คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

๑๕,๒๖๐ ราย ๑๕,๔๒๐ ราย ๑๕,๕๘๐ ราย ๑๕,๗๔๐ ราย ๑๕,๙๐๐ ราย 

 
 
หมายเหตุ : มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมเฉพาะหลักสูตรส าคัญ 
 
 
เงื่อนไข : - 
   
  



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๑๑ 
 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
จ ำนวนผู้ ได้ รับประโยชน์จำกกำรถ่ำยทอด   
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 

ราย N/A N/A N/A 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล จ ำนวนหน่วยงำนที่น ำผลงำนและพัฒนำไปใช้ประโยชน์: 
 ๑. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชำติ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและ
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบผลงำนและจัดเก็บข้อมูล 
๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 

 
ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นางสาวอุราวรรณ    อุ่นแก้ว      (วศ.)  

๒. นำงสำวจันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์                             
เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๒๐๑-๗๐๑๕ 

๐๒-๒๐๑-๗๔๔๓ 
 ๓. นำยวิเชียร           วงษ์สมำน    (ปส.)  

๔. นางสาวนิภา ประดิษฐ์เทียมผล   (พว.) 
๕. นำงอัจฉรำ           เจริญสุข      (มว.) 
๖. นำยจิรำวัฒน์        รอดแช่ม      (วว.) 
๗. นำงวรณัฐ            ถิระวัฒน์  (สทอภ.) 
๘. นำงสำวอำทิตยำ    ภัทรมนัส    (สทน.) 
๙. นำงระวีวรรณ        เลิศสขุสมบัติ (สซ.) 
๑๐. นางสาววศวรรณ     รู้รกัดี      (สนช.) 
๑๑. นำงพัชรินทร       เหล็กงำม    (สดร.) 
๑๒. นำยรอยล           จิตรดอน  (สสนก.) 
๑๓. นำงกำญจนำ       ปำนุรำช    (ศลช.) 
       

 ๐๒-๕๖๑-๓๑๗๑ 
๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๗๗ 
๐๒-๕๗๗-๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๔๗ 
๐๒-๕๗๗-๙๓๘๓ 
๐๒-๑๔๑-๔๔๑๘               
๐๒-๔๐๑-๙๘๘๙ ต่อ ๑๑๓๓  
๐๔๔-๒๑๗-๐๔๐ ต่อ ๑๒๓๒  
๐๒-๖๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๓๐๑  
๐๕๓-๒๒๕-๕๖๙ ต่อ ๒๐๙ 
๐๒-๖๔๒-๗๑๓๒ ต่อ ๑๐๑  
๐๒-๖๔๔-๕๔๙๙ ต่อ ๑๔๙ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นางพิศมัย  เลิศวัฒนะพงษ์ชัย   (วศ.) 
๒. นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ 
๓. ว่ำที่ ร.ต.สุรัตน์      หงษ์จันทร์   (ปส.) 
๔. นางสาวปาริฉัตร    อินทรักษา    (พว.) 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๗๐๕๖ 
๐๒-๒๐๑-๗๔๓๙ 
๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๔๕๑๕ 
๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๖๘ 

https://x.nstda.or.th/portal/


รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๑๒ 
 

 
๕. นำงสำวพริมำ        เกิดอุดม      (มว.) 
๖. นำงสำวณัฐพร       พันธุมนำวิน  (วว.) 
๗. นำงสำววิลำสิน ี     พันธ์สิน   (สทอภ.) 
๘. นำงสำวอำทิตยำ    ภัทรมนัส   (สทน.) 
๙. นำงพนิดำ            กุหลำบ       (สซ.) 
๑๐. นายกนช             รัติวานิช    (สนช.) 
๑๑. นำงสำวกลอยใจ   ไชยมหำวัน (สดร.) 
๑๒. นำงสำวเพ็ญนภำ  เมืองแก้ว  (สสนก.) 
๑๓. นำยปรำกำร เลำหวัฒนำวณิชย์ (ศลช.) 
 

๐๒-๕๗๗-๕๑๐๐ ต่อ ๔๒๑๑    
๐๒-๕๗๗-๙๓๘๕ 
๐๒-๑๔๑-๔๔๙๗              
๐๒-๔๐๑-๙๘๘๙ ต่อ ๑๑๓๓ 
๐๔๔-๒๑๗-๐๔๐ ต่อ ๑๒๓๑ 
๐๒-๖๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๒๐๑ 
๐๕๓-๒๒๕-๕๖๙ ต่อ ๒๐๙ 
๐๒-๖๔๒-๗๑๓๒ ต่อ ๒๐๔ 
๐๒-๖๔๔-๕๔๙๙ ต่อ ๑๔๙ 
 

ผู้ประสำนงำน :         ๑. นำงสำวฉัตต์ธิดำ      บุญโต   (สน.สป.)  
๒. นำงสำวพรวันอำสำ   บ ำรุงไทย 
๓. นำงสำวอุทัยวรรณ    จงรจุิโรจน์ชัย 
๔. นำงสำวศศิดำรำ       พูภกัดี 
 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๓๘๗๐                           
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๒ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๓ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๕ 
 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๑๓ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๖ จ ำนวนหลักสูตรเพื่อกำรฝึกอบรมและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรพัฒนำและน ำไปใช้จริง 
หน่วยวัด :   หลักสูตร 
น้้ำหนัก :   ร้อยละ ๑๐   
  

หลักการ/เหตุผล :  
 

 เพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการสร้างทักษะความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกลไกการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
ค้ำอธิบำย : 
 

 จ านวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่จัดอบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่มีนวัตกรรม
จากความสามารถของหน่วยงานในสังกัด วท. แก่บุคคลภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 การฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หมายถึง การฝึกอบรมที่จัดให้มีการ
บรรยายของวิทยากรบนเวที แล้วมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อการระดมสมองในหัวข้อที่ก าหนด และ
น าเสนอผลงาน โดยวิทยากรจะให้ค าแนะน า หรือ จัดให้มีการทดลองปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
สามารถน าเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองต่อไป 

 การน าไปใช้ หมายถึง การน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดหรือทดแทนการน าเข้า 
ปรับ ปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาทางเทคนิควิชาการ 
ประกอบการวิจัยพัฒนา หรือวิจัยพัฒนาต่อยอด และอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ใช้ต้องการ  

 นวัตกรรม หมายถึงการท าสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด  

  
สูตรค านวณ :  
 

 นับจ ำนวนหลักสูตรเพื่อกำรฝึกอบรมและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรพัฒนำและน ำไปใช้จริง 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
 

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ๕ หลักสูตร ต่อ ๑ คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

๙๐ หลักสูตร ๙๕ หลักสูตร ๑๐๐ หลักสูตร ๑๐๕ หลักสูตร ๑๑๐ หลักสูตร 

 
หมายเหตุ : -  
เงื่อนไข : การนับหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นับจากหลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาผลงาน

หรือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ขึ้นใหม่ ของหน่วยงานในสังกัด วท. 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๑๔ 
 

 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

จ ำนวนหลักสูตรเพื่อกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรพัฒนำและน ำไปใช้จริง 
 

หลักสูตร N/A N/A N/A 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล จ ำนวนหน่วยงำนที่น ำผลงำนและพัฒนำไปใช้ประโยชน์: 
๑. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถำบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) สถำบันวิจัยดำรำ
ศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) เป็น
หน่วยงำนรับผิดชอบผลงำนและจัดเก็บข้อมูล 

๒. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรำยเดือน/ไตรมำส 
 
ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นำงสุมำลี          ทั่งพิทยกุล     (วศ.)                                        เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๒๐๑-๗๐๐๘ 
 ๒. นำยวิเชียร          วงษ์สมำน     (ปส.)  

๓. นางสาวนิภา ประดิษฐ์เทียมผล   (พว.) 
๔. นำงอัจฉรำ          เจริญสขุ       (มว.) 
๕. นำยจิรำวัฒน์       รอดแชม่       (วว.) 
๖. นำงสำวอำทิตยำ   ภัทรมนัส    (สทน.) 
๗. นำงระวีวรรณ      เลิศสุขสมบัติ  (สซ.) 
๘. นำงพัชรินทร       เหล็กงำม     (สดร.) 
๙. นำยรอยล          จิตรดอน    (สสนก.) 
       

 ๐๒-๕๖๑-๓๑๗๑ 
๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๗๗ 
๐๒-๕๗๗-๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๔๗ 
๐๒-๕๗๗-๙๓๘๓ 
๐๒-๔๐๑-๙๘๘๙ ต่อ ๑๑๓๓  
๐๔๔-๒๑๗-๐๔๐ ต่อ ๑๒๓๒  
๐๕๓-๒๒๕-๕๖๙ ต่อ ๒๐๙ 
๐๒-๖๔๒-๗๑๓๒ ต่อ ๑๐๑  
  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นำงสำวนงนุช  เมธียนต์พิริยะ     (วศ.) 
๒. ว่ำที่ ร.ต.สุรัตน์    หงษ์จันทร์      (ปส.)      
๓. นางสาวปาริฉัตร   อินทรักษา     (พว.) 
๔. นำงสำวพริมำ      เกิดอุดม        (มว.) 
๕. นำงสำวณัฐพร     พันธุมนำวิน    (วว.) 
๖. นำงสำวอำทิตยำ   ภัทรมนัส    (สทน.) 
๗. นำงพนิดำ           กุหลำบ        (สซ.) 
๘. นำงสำวกลอยใจ    ไชยมหำวัน  (สดร.) 
๙. นำงสำวเพ็ญนภำ  เมืองแก้ว   (สสนก.) 
 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๒๐๑-๗๑๙๕ 
๐๒-๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๔๕๑๕ 
๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๖๘ 
๐๒-๕๗๗-๕๑๐๐ ต่อ ๔๒๑๑    
๐๒-๕๗๗-๙๓๘๕ 
๐๒-๔๐๑-๙๘๘๙ ต่อ ๑๑๓๓ 
๐๔๔-๒๑๗-๐๔๐ ต่อ ๑๒๓๑ 
๐๕๓-๒๒๕-๕๖๙ ต่อ ๒๐๙ 
๐๒-๖๔๒-๗๑๓๒ ต่อ ๒๐๔ 
 

https://x.nstda.or.th/portal/
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ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

๑ - ๑๕ 
 

 
ผู้ประสำนงำน :         
 
 
 
 

๑. นำงสำวฉัตต์ธิดำ    บุญโต      (สน.สป.)  
๒. นำงสำวพรวันอำสำ บ ำรุงไทย 
๓. นำงสำวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย 
๔. นางสาวศศิดารา       พูภกัดี 
 

เบอร์ติดต่อ :   ๐๒-๓๓๓-๓๘๗๐                          
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๒ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๓ 
๐๒-๓๓๓-๓๘๗๕ 
 

 


