รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1.

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวอ. เป็นหน่วยงาน
รัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ พ.ศ. 2546 ทั้งนี้
เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้ายิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงใน
ตลาดโลก
2)
เพื่อเป็นสถาบันหลักของชาติในการวิจัย ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพอัญมณีและ
เครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีค่า
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
4) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารและประชาสั ม พั น ธ์ ธุร กิ จ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บให้ ส ามารถยื น หยั ด และแข่ ง ขัน ได้ ทุ ก
สภาวการณ์ในตลาดโลก
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
1.4 ผู้อํานวยการ : นางวิลาวัณย์ อติชาติ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2554)
คณะกรรมการ
ตําแหน่ง
1.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการ
2.ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
3.ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
4.ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
5.ผู้แทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
6.นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
กรรมการ
7.นายบุญกิต จิตรงามปลั่ง
กรรมการ
8.ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการ
9.นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการ
10.นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
กรรมการ
11.ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ

2

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2554)

อัตรากําลัง เจ้าหน้าที่ 36 อัตรา ลูกจ้าง 30 อัตรา
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก"
พันธกิจ
1) วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ
และโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
2) วิจัยและพัฒนาอั ญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม
3) พั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ
4) จัดทําฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 5 ด้าน มีระยะเวลาดําเนินการในช่วง 5 ปี (2554 – 2558) ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบรนด์สถาบัน (Corporate Branding) เป็นการปรับภาพลักษณ์สถาบัน
ไปสู่การเป็นหน่วยผลักดันการประสานงานร่วม และส่งเสริมความแข็งแกร่งในศักยภาพอุตสาหกรรม จะทําให้องค์กร
มีบทบาทโดดเด่นในฐานะองค์กรหลักของอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ได้แก่
• การสร้างความเข้าใจในแบรนด์ (Brand Understanding) ให้ทราบถึงบทบาทและการบริการต่าง ๆ
ที่มีคุณภาพของสถาบัน โดยการสํารวจความพึงพอใจในด้านการบริการของสถาบันเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
• การสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Trust) เป็นการสร้างการยอมรับในบริการของสถาบันว่ามี
คุณภาพ และน่าเชื่อถือระดับโลก เช่น การร่วมงานประชุมวิชาการ และการจัดประกวดการออกแบบอัญมณีและ
เครื่องประดับเป็นประจําทุกปี
• การสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ (Brand Relationship) โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ใช้บริการทั่วไปและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม โดยการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนและสาธารณชน
และการเยี่ยมเยียนภาคธุรกิจอัญมณีโดยผู้บริหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันจากการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนด้านการศึกษาฝึกอบรมให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบ่มเพาะบุคลากรโดยการประสานงานร่วม
(Synergize) กับพันธมิตร อาทิ ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และสร้างความแข็งแกร่ง (Enhance) ให้กับ
อุตสาหกรรมฯ ระยะยาว โครงการที่ดําเนินการ ได้แก่
• โครงการบ่มเพาะสุดยอดผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Super
Jeweler Incubation Center Project) เข้ากับงานการจัดฝึกอบรมของสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพอย่าง
กว้างขวาง เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและการผลิตอัญมณี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
• โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
สินค้า การสร้างตราสินค้า และการเพิ่มช่องทางการส่งออก เป็นการพัฒนากลุ่มธุรกิจ SME ประมาณ 80 % ของห่วงโซ่
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย สนับสนุนและผลักดันมูลค่าการส่งออกให้เติบโตตามเป้าหมายที่รัฐบาล
กําหนด ร้อยละ 20
• โครงการต่อยอดนักออกแบบไทย ผู้ผลิตไทยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่สู่ตลาดโลก (ส่งเสริม
นักออกแบบรุ่นใหม่ไทย สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้ประกอบการส่งเสริมตราสินค้า) ทําให้เพิ่มจํานวนนักออกแบบ
ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาแบรนด์ไทยไปสู่สากล
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมมาตรฐานและการรับรองสินค้า เป็นการให้ความรู้และสนับสนุนการ
ตรวจสอบรับรองทําให้เกิดฐานลูกค้าในระดับผู้บริโภคมากขึ้นและนําไปสู่การผลักดันอุตสาหกรรมให้มีการตรวจสอบ
รับรองอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมและเป็นการสื่อสารถึงบทบาทของ
สถาบัน ในฐานะองค์กรหลักสร้างมาตรฐานคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม โครงการที่ดําเนินการ ได้แก่
• โครงการ Let's Certify by GIT เป็นการทํางานเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภค ผู้ค้า
ผู้ผลิต เกี่ยวกับความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพ อันจะนําไปสู่การผลักดันความต้องการให้มีการตรวจสอบและ
รับรองสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะจากสถาบันที่มีมาตรฐานการทํางานตรวจสอบและออกใบรับรองในระดับโลก เป็น
การขยายฐานลูกค้าและลูกค้าใช้ใบรับรองของสถาบันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
• โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคด้านการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยเทคนิคขั้นสูง
ทําให้ยกระดับมาตรฐานนักอัญมณีและห้องปฏิบัติการตรวจสอบของสถาบัน
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• โครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่าเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 การทําให้ห้องปฏิบัติการ ของสถาบันได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมาตรฐาน นอกจาก
มาตรฐานของ CIBJO จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ประกอบการที่จะส่งตัวอย่างมาให้ตรวจสอบมากขึ้น
• โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า สถาบันมุ่งส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพของนักวิชาการอัญมณี
และนักวิชาการโลหะมีค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูล มุ่งสู่กระบวนการสื่อสารที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ผลักดัน
การประสานงานร่วม (Synergize) กับเครือข่ายพันธมิตรข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล ให้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนข้อคิดใน
ชุมชนผู้ใช้ข้อมูลที่สถาบันจะได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้น และสร้างความแข็งแกร่ง (Enhance) ให้กับกลุ่มเครือข่ายที่สามารถ
ต่อยอดความสัมพันธ์จากการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนไปสู่การผนึกกําลังทางธุรกิจ โครงการที่ดําเนินการ ได้แก่
• โครงการ GIT 2.0 เป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลของสถาบันที่ได้ดําเนินการรวบรวม
และพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงได้ง่ายสําหรับผู้ใช้ พร้อมการสร้างชุมชนเครือข่ายพันธมิตรให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอัญมณีและเครื่องประดับ
• โครงการพัฒนา website ที่มีการสื่อสาร 2 ทาง (Interactive Web) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็นระหว่างสถาบัน กับผู้ใช้ข้อมูล และระหว่างผู้ใช้ข้อมูลด้วยกัน
• โครงการจัดทําฐานข้อมูลผู้ประกอบการ (Jeweler Profile) ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและวางแผนทางธุรกิจ
• โครงการการพัฒนาสิ่งพิมพ์ (Publication) เช่น Essential Book, GIT Journal
5. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นการประสานงานร่วม (Synergize) กับ
ภาคอุตสาหกรรมค้นหาสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการให้มีการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงการสร้างเครือข่าย แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการวิจัย และการกระจายผลงานวิจัยให้เป็นที่รับรู้ สามารถนําไปต่อยอดสร้างความ
แข็งแกร่ง (Enhance) ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล โดยการจัดตั้งหน่วยประสานการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development Unit: RDU) เพื่อทําหน้าที่ศึกษาความต้องการของอุตสาหกรรม นํามากําหนดแผนแม่บท
โครงการวิจัย ดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณ ประสานงานกับคณะผู้วิจัย สรุปผลและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็น
ประโยชน์แก่การนําไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรม
2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวอ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.6151 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สวอ. และมิติที่ 2 ด้าน
คุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก โดยได้คะแนน 5.0000, 4.8000 และ 4.5380 ตามลําดับ สําหรับผลการ
ปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 3.8067 อยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจาก
¾ สวอ. ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป
ในการนําอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่ามาตรวจสอบ
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¾ สวอ. ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจัดทําโครงการบ่มเพาะ
บุคลากรด้านการออกแบบเครื่องประดับสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ภายใต้ชื่อ “โครงการ
พัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย”
¾ สวอ. ดําเนินการพัฒนาระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ สวอ. เป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไปที่จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
2.1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 1

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

50%

4.8000

4.0000
10%

4.5380

3.0000
มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

การกํากับดูแล
มิติที่ 4 กิจการและการ
พัฒนาองคการ
รวมทุกมิติ

20%

5.0000

2.0000
20.0%

3.8067

100%

4.6151

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

หมายเหตุ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น best practice ใน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

6

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

50

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4.8000

1.1

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสนับสนุน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

1.2

ระดับความสําเร็จของจํานวนอัญมณีและเครื่องประดับที่
ผ่านการตรวจสอบ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

1.3

จํานวนร้อยละของอัญมณีและเครื่องประดับที่ตรวจสอบ
ได้แล้วเสร็จในเวลา (turn around time)

ร้อยละ

6

60

70

80

90

100

100.00

5.0000

0.3000

1.4

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ผ่านเกณฑ์การทดสอบของ สวอ.

ร้อยละ

5

75

80

85

90

95

100.00

5.0000

0.2500

1.5

ระดับความสําเร็จของจํานวนบุคลากรของ สวอ. ที่เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้อง และได้รับใบรับรองฯ
(ใบ Certificate)

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2000

1.6

การจัดทําและ/หรือปรับปรุงข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครือ่ งประดับ (ฉบับ)

ฉบับ

5

6

7

8

9

10

8

3.0000

0.1500

1.7

ผลงานวิจัยด้านวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพอัญมณี
และโลหะมีคา่ การออกแบบ การตลาด และการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ
1.7.1 ผลงานวิจัยใหม่ (โครงการ)
โครงการ
1.7.2 ระดับความสําเร็จผลการดําเนินงานของผลงานวิจัย ระดับ
ที่มีอยู่แล้ว หรือโครงการวิจัยต่อเนือ่ งทีม่ ีการถ่ายทอดไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย

15

3
12

5.0000

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
5

5.0000
5.0000

0.1500
0.6000
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เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

10

ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

ร้อยละ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

10

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ

3.2

การจัดทําและรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบให้
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติตามมาตรฐานของ
สมาพันธ์อญ
ั มณีและเครื่องประดับโลก (CIBJO)

3.3

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 การตรวจสอบอัญมณี
เครือ่ งประดับและโลหะมีค่า

ระดับ

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

65

70

75

80

85

82.69

ระดับ

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4.5380

0.4538

5.0000

5

1

-

3

-

5

5.00

5.0000

0.2500

5

1

-

3

-

5

5.00

5.0000

0.2500

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

20

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องค์การ

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.5380

20

3.1

4.1

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

20

3.8067
1

2

3

4

5

น้ําหนักรวม 100.00

3.8067

3.8067

0.7613

ค่าคะแนนที่ได้ 4.6151

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554
คะแนนพ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

มิติที่ 1
4.6857
4.1047
4.6158
3.9619
3.4000
4.6408
4.8000

มิติที่ 2
5.0000
4.6560
4.0630
4.5600
4.3083
4.7000
4.5380

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
4.5333
2.9127
1.9333
5.0000
5.0000

มิติที่ 4
4.3552
4.6889
4.7686
4.2990
3.7613
3.4042
3.8067

รวม
4.7288
4.4953
4.5311
3.9560
3.3250
4.5088
4.6151

5
2548
4

2549

3

2550

2

2551
2552

1

2553

0
มิต ิที่ 1

มิต ิที่ 2

มิต ิที่ 3

มิต ิที่ 4

รวม

2554

8

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8000
สวอ. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของ สวอ. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
ด้ า นการวิ จั ย ตรวจสอบ และออกใบรั บ รองคุ ณ ภาพอั ญ มณี เ ครื่ อ งประดั บ และโลหะมี ค่ า สวอ.
ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปในการนําอัญมณี
เครื่องประดับและโลหะมีค่ามาตรวจสอบ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นําอัญมณี
เครื่องประดับและโลหะมีค่ามาให้สถาบันฯ ดําเนินการตรวจสอบจํานวน 27,695 ชิ้น เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 จํานวน 4,895 ชิ้น หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.46 ซึ่งผลการตรวจสอบไม่มีการโต้แย้งในเรื่องความผิดพลาด
จากการตรวจสอบจากลูกค้า
ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ สวอ. ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลกรให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทั้งในส่วนของหลักสูตรอัญมณีและ
เครื่องประดับ และหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมของทั้งสองหลักสูตรต้องผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่ สวอ.กําหนดไว้คือได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 โดยพิจารณาจากจํานวนชั่วโมงการเข้ารับการ
อบรมและผลงานที่ นํ า เสนอ ซึ่ ง เป็ น แนวทางหนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นารู ป แบบของสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยในปี 2554 มีผู้เข้ารับการอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ทั้งหมด 320 คน
ด้านการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม สวอ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยผ่านการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เพื่อจัดทํางานวิจัยทั้งด้านวัตถุดิบ การตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า การออกแบบ การตลาด
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเป็นงานวิจัยใหม่ในปี 2554 จํานวน
5 โครงการ ได้แก่
- โครงการ “การปรับปรุงคุณภาพเบริล ซอยไซต์ สปิเนล และความคงทนของอัญมณีหลังการ
ปรับปรุงคุณภาพ ปีที่ 2”
- โครงการ “การทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย”
- โครงการ “ลักษณะผิวเพชรธรรมชาติและเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ
ความดันความร้อนสูง”
- โครงการ “แหล่งพลอยทับทิม–แซปไฟร์ในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกและประเทศอื่น
ที่สําคัญ”
- โครงการ “การแปรสภาพของเส้นเข็มรูไทล์ในแซปไฟร์จากแหล่งบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี”
นอกจากนี้ สวอ. ได้นําผลงานวิจั ยที่มีอยู่แล้ว หรื อโครงการวิจัยต่อเนื่องที่มีการถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย อีกหลายครั้ง อาทิเช่น
- การนําผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารต่าง ๆ อาทิ 32nd IGC 2011-Interlaken, Switzerland
16-17th July 2011, ECMS 2011, September 4th -7th 2011 Potsdam, Germany,
Gem & Gemology, GIA SYMPOSIUM 2011
- การจัดสัมมนา/การถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายและร่วมรับฟังข้อคิดเห็น อาทิ
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• โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับพลอยเนื้ออ่อนของวิสาหกิจ
ชุมชนกาญจนบุรี เพื่อขยายโอกาสในธุรกิจ”
• โครงการ “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของ
ผู้ซื้อชาวต่างชาติ” หัวข้อสัมมนาเรื่อง “เจาะพฤติกรรมผู้ซื้อต่างชาติ ขยายตลาด
อัญมณีและเครื่องประดับไทย” เป็นต้น
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5380
สวอ. ได้ให้บริษัท แอดวานซ์ รีเสิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ สวอ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการของสถาบันใน 5 ประเภท
งานหลัก ดําเนินการสํารวจโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบสอบถาม และการสังเกตการณ์ กลุ่มเป้าหมายจํานวน
199 ราย โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 82.69 และจําแนกผลการสํารวจตามประเภทงานได้
ตามตารางดังนี้
ผลการสํารวจระดับ
ความพึง
หน่วย : ระดับ
พอใจของผู้รบั บริการของ สวอ.
(ระดับพึงพอใจมากที่สุดคือ ระดับ
5)
งานบริการตรวจสอบอัญมณีและ
81.8
เครื่องประดับ
งานบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
84.47
งานบริการฝึกอบรม
88.6
งานบริการห้องสมุด
78.29
งานบริการด้านข้อมูล
80.2
เฉลี่ย
82.69
ทั้งนี้ สวอ. ควรศึกษาและใช้ประโยชน์จากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกล่าว โดยเฉพาะ
ความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สวอ. ต่อไป
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สวอ. ดําเนินการพัฒนาระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ สวอ. เป็นที่ยอมรับและ
ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไปที่จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ ได้รับการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 2 กระบวนงานตามพันธกิจหลัก ได้แก่ กระบวนงานตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
และกระบวนงานตรวจสอบโลหะมีค่า ซึ่งเป็นการวางรากฐานในระบบบริหารคุณภาพขั้นพื้นฐานด้านกระบวนงาน
และเอกสารเพื่อนําไปสู่ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 17025 ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า
ต่อไป
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3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 3.8067
ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือ
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1

2.2

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมภายในเวลาที่กําหนด
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญ
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างสม่ําเสมอ
คณะกรรมการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง
(รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ)
การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนใน
รายงานประจําปีงบประมาณ หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่าง
ถูกต้องเชื่อถือได้
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการใน
ที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
มีการจัดให้มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการ

น้ําหนัก
(แปลงเป็น
100)

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม = 5)

80
20

4.0000

15

1.2000

10

4.2000

10

5.0000

10

2.6667

15

4.2667

20
10

5.0000

10

5.0000

100

3.8067
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ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 3.8067 คะแนน
1.1 การให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
5
2.2 การส่งเสริมความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ

4
3

1.2 การติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

2
2.1 การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ

1
0

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและ
ไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี…

1.3 การดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน
1.4 การกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

1.5 การประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

1) คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนใน 5 ประเด็นที่กําหนดไว้
2) คณะกรรมการบริหารดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลัก
อย่างสม่ําเสมอ
3) คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการเข้าประชุม โดยกําหนดประชุมคณะกรรมการ
ทุกเดือน ซึ่งจากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้งในปี 2553 มีจํานวน 8 ครั้งที่มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
4) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และนําผลประเมินตนเองของคณะกรรมการไป
ใช้ประโยชน์
5) มี กิ จ กรรมเพื่ อ การส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามสามารถของคณะกรรมการและได้ นํ า
ประสบการณ์จากกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ขององค์การ
4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
สถาบันฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีขีด
ความสามารถสูงในตลาดโลก โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบงานเพื่อนําไปสู่ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 17025
ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่าต่อไป ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมี
เป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
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5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
5.1 สวอ. ควรพิจารณาปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเพื่อให้สามารถรักษา
ลูกค้ากลุ่มเดิมและขยายกลุ่มใหม่ ทั้งนี้อาจพิจารณาส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็นดัชนีชี้วัดสําคัญในการ
เติบโตขององค์กร
5.2 สวอ. ควรให้ความสําคัญและเร่งรัดการจัดทํารายงานประจําปี เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญให้กับสาธารณชนทราบ และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ
5.3 ระบบงานที่สถาบันฯ ได้กําหนดกระบวนการทํางานไว้ อย่ างชัดเจนแล้ว เช่น การรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้รับบริการ เป็นต้น ควรมีการนําไปปฏิบัติ กํากับติดตาม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ
เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น เพื่อให้สามารถกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้
อย่างทันกาล
5.4 สถาบันฯ ควรพิจารณาพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สําคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยมีการวางระบบงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
5.5 สถาบันฯ ควรพิจารณาจัดทําและนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม

