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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ามี*)  
และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ ……การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือคุ้มครองสังคม…….………  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน ………สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม..........………………………………………..…….…………………  
ที่อยู่ …………………...สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 120 ม.3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

   ชั้น 8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  
โทรศัพท์ ……0-2142-3536.......….. โทรสาร ………………-……………….  เว็บไซต์ …… www.cifs.go.th..………………… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) …นางณัฐธลักษณ์ ภักดีณรงค์…. ตำแหน่ง ……นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ...........…… 
ชื่อผู้เขียน ...................…นายชัยชาญ ไชยรังสินันท์….... ตำแหน่ง ……นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ....................……  
ชื่อผู้เขียน ...................…นายฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว..…. ตำแหน่ง ……นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ...........……  
โทรศัพท์ ………0-2142-3536..…………………….…  โทรสาร ……….…………-................................……….…….………………  
มือถือ …………095-159-9532………….....…………   อีเมล ……… natthalak.p@cifs.mail.go.th ….………………………. 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

การดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการควบคุมคุณภาพการให้บริการ โดยนำมาตรฐานสากล ISO 
9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 และ ISO/IEC 17020:2012 รวมถึงแนวปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เช่น 
Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, Quality Assurance Standards for 
DNA Databasing Laboratories และข้อกำหนดเพ่ิมเติม AR 3125 และ AR 3120 ของ ANAB เป็นต้น มาประยุกต์ใช้
ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ผลการตรวจพิสูจน์เป็นที่น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และ
สามารถนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือประชาชนและการคุ้มครองสังคม 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำงานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพ่ิมขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  
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1) พัฒนางานตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ดังนี้ 

1.1) การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
1.1.1) ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี จำนวน 17 รายการ 
1.1.2) ห้องปฏิบัติการกองสารพันธุกรรม จำนวน 5 รายการ 
1.1.3) ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 

1.2) การรับรองระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 
1.2.1) สาขาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือฝ่ามือและฝ่าเท้าแฝง 
1.2.2) สาขาการตรวจพิสูจน์พยานเอกสารและการปลอมแปลง 

1.3) การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI 
1.4) การรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  

กลุ่มนิติพยาธิวิทยา ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา ห้องศพสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกลุ่มนิติเวชคลินิก 
2) สามารถธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง  
3) ให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยสามารถดำเนินการตรวจ

พิสูจน์ได้ตามมาตรฐานระยะเวลาครบทุกรายการ (ร้อยละ 100) ครบถ้วนทั้ง 11 ห้องปฏิบัติการ 
4) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นแก่บุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่าง ต่อ เนื่ อง

และสม่ำเสมอ เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิทยาการ ร้อยละ 100 
5) ประชาชนมีความเชื่อม่ันและพึงพอใจในงานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  

5.1) ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการภายนอก ได้รับความพึงพอใจภาพรวม ร้อยละ 96.87  
5.2) ผลการประเมินความเชื่อม่ันต่อการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100 

 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังน้ี   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่ เป็นแบบอย่างที่ ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  
แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดทำ Presentation Slide หรือ เลือกจัดทำ Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดทำ Clip นำเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้นำเสนอเลือกจัดทำ Presentation Slide หรือจัดทำ Clip นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้นำเสนอ 
ต้องจัดทำเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th  
   ต้ังแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือคุ้มครองสังคม 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรม จัดต้ัง
ข ึ ้นเมื ่อวันที่  3 ตุลาคม 2545 โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจพิส ูจน ์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์และทางการแพทย์
ประกอบการดําเนินคดีหรือตามที่ได้รับการร้องขอ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการ
กําหนดและกํากับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานสากล 
การจัดต้ังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 75 ที่บัญญัติให้รัฐ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนกา รยุ ติ ธรรมให้ มี
ประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนไ ด้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันต้องสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลด้วย โดยคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ด้านการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมและการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง เร่งรัดการจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้มีบทบาทและหน้า ที่ คร อบคลุ ม
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทำให้มีการจัดต้ังสถาบันแห่งนี้ขึ้น 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย : 

วิสัยทัศน์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นองค์การมืออาชีพ มีมาตรฐานสากล ประชาชนไว้วางใจ 
คำขวัญสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มืออาชีพ เป็นกลาง วางใจได้ 
ค่านิยม คุณค่าหลัก (Core Values) ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยึดถือเป็นวิถีชีวิตในการดำเนิน งานร่ วมกัน 

(Shared value) ได้แก่ “C I F S” 
C = Competency/Cooperation/Collaboration ความสามารถ/ความร่วมมือ/ร่วมแรงร่วมใจ 
I  = Integrity  ความซ่ือสัตย์ 
F = For People เพ่ือประชาชน 
S = Standard มีมาตรฐาน 

พันธกิจ การสนับสนุนส่งเสริมความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม (To Facilitate Justice and protect Society) 
1. พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
2. ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ืออำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองทางสังคม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
5. กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล 

นโยบาย 1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้ มีร ะดับ
เทียบเท่ากับมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 2. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ 
รวดเร็ว โดยใช้วิทยาการที่ทันสมัย 

 3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จักธำรงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์อย่าง ต่อเนื่ อง 
เพ่ือความเชื่อม่ันและพึงพอใจของประชาชน 
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 4. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มุ่งม่ันไปสู่ความเป็นวิชาชีพทางนิติวิทยาศาสตร์ รักษาความสุจริตโปร่งใส 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการตรวจพิสูจน์ และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย 

• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่การ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความ
คาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 

การดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีการควบคุมคุณภาพการให้บริการ โดยนำมาตรฐานสากล ISO 
9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 และ ISO/IEC 17020:2012 รวมถึงแนวปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้ องมา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการคุ้มครองสังคม ทั้งนี้ ความมุ่งม่ัน รวมถึงการสนับสนุนและผลักดันในเชิ ง
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง เป็นสิ่งสำคัญทีท่ำใหส้ถาบันนิติวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นความสำเร็จและประสิทธิภาพของการ
ตรวจพิสูจน์ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ตามมาตรฐานสากล นำมาซ่ึงการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  ตลอดจนการ
ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลให้
ผลลัพธ์การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการตรวจพิสูจน์ขององค์การมีแนวโน้มที่ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  6 

 
 
 
 

  



 

  7 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
งานตรวจพิส ูจน์ทางนิติว ิทยาศาสตร์ มีความสำคัญอย่างยิ ่งในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางนิติ

วิทยาศาสตร์ทั่วโลก จึงหาวิธีพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานให้มีความน่าเชื่อถือ มีวิธีการตรวจพิสูจน์ที่ทันสมัย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้รับบริการเชื่อม่ันได้ว่า  
หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้น ๆ มีการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รายงานการตรวจ
พิสูจน์เป็นที่น่าเชื่อถือจากทุกภาคส่วน และมีน้ำหนักเพ่ิมขึ้นในการพิจารณาคดีในชั้นศาล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อำนวยความยุติธรรมให้เกิดความม่ันคงผาสุกแก่ประชาชน 

การดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการควบคุมคุณภาพการให้บริการ โดยนำเอามาตรฐานสากล ISO 
9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 และ ISO/IEC 17020:2012 รวมถึงแนวปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เช่น 
Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, Quality Assurance Standards for 
DNA Databasing Laboratories และข้อกำหนดเพ่ิมเติม AR 3125 และ AR 3120 ของ ANAB เป็นต้น มาประยุกต์ใช้
ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ผลการตรวจพิสูจน์เป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานในระบบคุณภาพจำเป็นต้อง
มีการกำหนดนโยบาย รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ เพ่ือให้สามารถม่ันใจได้ว่าเป้าหมายที่ต้ังไ ว้ ได้รั บการกำกับ
ติดตาม และสนับสนุน ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้กำหนดวัตถุปร ะสงค์
คุณภาพ จำนวน 6 ข้อ ซ่ึงครอบคลุมถึงการให้บริการทั้งหมดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และมีการกำหนดให้รายงาน
ผลการบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในระบบคุณภาพเป็นประจำทุก
ปี เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานการตรวจพิสูจน์และการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือกระบวนการยุ ติธรรม 
ประชาชน และสังคม อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

ตารางแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ 
วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุ ข้อมูลอ้างอิง 
1. พัฒนางานตรวจ
พิสูจน์ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ 
ตามมาตรฐานสากล 

ความสำเร็จของการ
พัฒนามาตรฐานนิติ
วิทยาศาสตร์ให้
สามารถธำรงรักษา
ระดับมาตรฐานและ
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 

รักษามาตรฐานเดิม 
37 รายการ 
(เป้าหมายข้ันสูง) 

รักษามาตรฐานเดิม 
37 รายการ 

ผ่าน ผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการประเมิน
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564  (ตัวช้ีวัดท่ี 3) 

2. ธำรงรักษาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความสำเร็จของการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

การตรวจประเมิน
คุณภาพ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

มีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานสากล
ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

ผ่าน รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 

3. ให้บริการตรวจ
พิสูจน์ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

ความสำเร็จในการ
ตรวจวิเคราะห์/
ตรวจพิสูจน์งานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ท่ี
สามารถดำเนินการ
ได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลามาตรฐาน

การตรวจพิสูจน์ได้ตาม
มาตรฐานระยะเวลา
ครบทุกรายการ (ร้อย
ละ 100) ได้ 11 
ห้องปฏิบัติการ 
(เป้าหมายข้ันสูง) 

การตรวจตรวจพิสูจน์
ได้ตามมาตรฐาน
ระยะเวลาครบทุก
รายการ (ร้อยละ 100) 
ได้ 11 ห้องปฏิบัติการ 

ผ่าน ผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการประเมิน
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564   
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วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุ ข้อมูลอ้างอิง 
ของแต่ละประเภท
รายการตรวจพิสูจน์ 
(11 ห้องปฏิบัติการ) 

(ตัวช้ีวัดท่ี 2) 

4. พัฒนาองค์ความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะท่ี
จำเป็นแก่บุคลากร
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ เพ่ือให้ก้าว
ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและ
วิทยาการ 

ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา 
บุคลากร 

ร้อยละ 80 
 

ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสัมมนา
การฝึกอบรม สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 
1-2) ระหว่างวันท่ี 1 
ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 
2565 ร้อยละ 100 

ผ่าน รายงานสรุปผลการ
ดำเนินการสัมมนาการ
และฝึกอบรมของ
สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2565 
(ไตรมาสท่ี 1-2) 

5. ประชาชนมีความ
เช่ือมั่นและพึงพอใจใน
งานบริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ 

1. ร้อยละความพึง
พอใจของการบริการ
ของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 90 ผลความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการภายนอก 
ได้รับความพึงพอใจ
ภาพรวม ร้อยละ 
96.87 

ผ่าน สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการภายนอก  
 
 

2. ร้อยละความ
เช่ือมั่นต่อการ
ให้บริการของ
สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 90 ผลความเช่ือมั่นต่อการ
ให้บริการของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ ร้อย
ละ 100 

ผ่าน 

6. พัฒนาการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์โดยใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสำเร็จในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การเข้าถึงการ
อำนวยความ
ยุติธรรมในพ้ืนท่ี (e-
Service กระทรวง
ยุติธรรม: สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด) 
 

เช่ือมโยงระบบบริการ
จาก สยจ. ไปยัง
กองทุนยุติธรรม และ
ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 
(ศูนย์บริการร่วม ยธ.) 
และระบบงานของ
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เป้าหมายข้ันสูง)   

ให้บริการเช่ือมโยง
ระบบบริการจาก 
สยจ. ไปยังกองทุน
ยุติธรรม และศูนย์
ยุติธรรมสร้างสุข
(ศูนย์บริการร่วม ยธ.)
และระบบงานของ
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผ่าน ผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการประเมิน
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ
2564  (ตัวช้ีวัดท่ี 1) 
 

 
 
 


