รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ข้อมูลพืน้ ฐาน

พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 1)
1. ด ำเนิ น งำนวิ จั ย รวบรวม เผยแพร่ ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล และข้ อ สนเทศในสำขำสั ง คมศำสตร์ แ ละ
มนุษยศำสตร์
2. รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่ำทำงวิชำกำรในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ศึกษำ ค้นคว้ำ เพื่อพัฒนำและจัดระเบียบข้อมูลในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
4. ร่วมมือ ทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึก ษำหรือ สถำบันอื่น ไม่ว่ำ เป็ นของรัฐหรือเอกชนในกำรผลิต
นักวิจัยในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
5. ให้บริกำรข้อมูลและข้อสนเทศ รวมทั้งพัฒนำเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวกับงำนและกำร
บริกำรของศูนย์เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับสถำบันและหน่วยงำนอื่น
6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทำงวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดพิมพ์เอกสำร กำร
จัดทำสื่อโสตทัศน์ กำรสัมมนำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดนิทรรศกำร เป็นต้น
7. เป็ นศูนย์ก ลำงเครือ ข่ ำ ยข้ อ มูลเชื่อ มโยงกับ สถำบั นกำรศึก ษำและหน่ว ยงำนอื่ นที่เกี่ย วข้ อ งทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)
4/1 ดำเนินกำรจัดและสนับสนุนกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ประชำชนเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติอย่ำงยั่งยืน
คณะกรรมการองค์การมหาชน

งบประมาณ พ.ศ. 2560

187.25 ล้ำนบำท

รายได้ พ.ศ.2560

4.68 ล้ำนบำท

เงินทุนสะสม พ.ศ. 2560

129.57 ล้ำนบำท

อัตรากาลัง(กรอบ/บรรจุจริง)

(79/61) คน

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่หมดวาระ

1 ตุลำคม 2556

30 กันยำยน 2560

18 เมษำยน 2559

-

ประธำนกรรมกำร

1. รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข

กรรรมกำรโดยตำแหน่ง

2. นำงพิมพ์รวี วัฒนวรำงกูร (ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม)

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ศ.ดร.ศิรำพร ณ ถลำง

1 ตุลำคม 2556

30 กันยำยน 2560

4. รศ.ดร.ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์

1 ตุลำคม 2556

30 กันยำยน 2560

5. รศ.สุรพล นำถะพินธุ

1 ตุลำคม 2556

30 กันยำยน 2560

6. นำยสมนึก พิมลเสถียร

1 ตุลำคม 2556

30 กันยำยน 2560

7. นำยพงษ์อำจ ตรีกิจวัฒนำกุล

1 ตุลำคม 2556

30 กันยำยน 2560

20 มกรำคม 2558

30 กันยำยน 2560

1 ตุลำคม 2556

30 กันยำยน 2560

8 พฤศจิกำยน 2559

30 กันยำยน 2560

1 เมษำยน 2560

31 มีนำคม 2564

8. นำยโชค บูลกุล
9. นำยศักดินำ ฉัตรกุล ณ อยุธยำ
10. นำยเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมกำรและเลขำนุกำร

11. นำยพีรพน พิสณุพงศ์
ผู้อำนวยกำรศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักของประเทศในกำรเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้ำนมำนุษยวิทยำ
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ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

องค์การมหาชน
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร
(องค์กำรมหำชน)

ผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

Function
Base

Area
Base

Agenda Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย




-

Innovation
Base

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภาพ

87.67
คะแนน

Potential
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย


ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)



(ระดับ 3)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ระดับคุณภาพ

นำยพีรพน พิสณุพงศ์

สูงกว่าเป้าหมาย


สูงกว่าเป้าหมาย


(ระดับ 3)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100

3

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย


องค์ประกอบ
การประเมิน

1. Function
Base



Area
Base
-

ประเด็นการประเมิน

Innovation
Base

Potential
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย


สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA

ระดับคุณภาพ

87.67 คะแนน



เป้าหมาย

1.1 กำรนำผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะ
1.1.1 จำนวนผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัย ที่จัดทำ
2 เรื่อง
แล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.1.2 จำนวนผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ
1 เรื่อง
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ได้รับกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ (เรื่อง)
1.1.3 กำรนำผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ
2 แห่ง
ในปีงบประมำณ 2557-2560 ไปใช้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำเป็นหนังสือชุดควำมรู้
1.2 กำรพัฒนำคลังข้อมูล ศมส. เพื่อกำรนำไปใช้
ประโยชน์
1.2.1 จำนวนฐำนข้อมูลภำษำไทยที่เปิดให้บริกำรใหม่
3 ฐำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ฐำน)
1.2.2 จำนวนฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรแปลเป็น
4 ฐำน
ภำษำอังกฤษใหม่ ภำยในปีงบประมำณ 2560
(ฐำน)
1.3 กำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้เรื่องมำนุษยวิทยำ
1 สถำบัน
ทัศนำ (Visual Anthropology) ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำอย่ำงน้อย 1 แห่ง
1.4 กำรขับเคลื่อนกำรประกำศเขตพื้นที่วัฒนธรรม
เครือข่ำยกลุ่มชำติ
พิเศษของกลุ่มชำติพันธุ์ชำวเลและกะเหรี่ยงตำม พันธุก์ ะเหรี่ยง อย่ำง
มติคณะรัฐมนตรี
น้อย 1 พื้นที่ และ
ชำวเล อย่ำงน้อย 1
พื้นที่

ผลการ
ดาเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

สูงกว่า
เป้าหมาย

2 เรื่อง



2 เรื่อง



2 แห่ง





3 ฐำน



4 ฐำน



1 สถำบัน



กะเหรี่ยงประกำศ
แล้ว 1 พื้นที่
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องค์ประกอบ
การประเมิน

2. Agenda
Base

ประเด็นการประเมิน

2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นชี้แจง

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 88.53

ร้อยละ 96

ร้อยละ 85.32



คะแนนประเมิน
ตั้งแต่4.0000 ขึ้นไป

4.4833
คะแนน



พัฒนำกำรให้บริกำร
ห้องสมุดสื่อโสตทัศน์
ดิจิทัล
(ระยะ 2 ปี 25602561)
ทบทวนและวิเครำะห์
โครงสร้ำงองค์กร

จัดทำโปรแกรม
ประยุกต์ห้องสมุดสื่อ
โสตทัศน์ดิจิทัลแล้ว
เสร็จ

ไม่มตี ัวชี้วัด

4. Innovation 4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
Base
และพัฒนำกำรให้บริกำร
4.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
4.3 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
4.4 ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
หน่วยงำน
4.4.1. ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
ห้องสมุดสื่อโสตทัศน์ดิจิทลั

4.4.2. ควำมสำเร็จของกำรทบทวนและวิเครำะห์
โครงสร้ำงองค์กร

5. Potential
Base

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

สูงกว่า
เป้าหมาย

2.1.1 ร้ อ ยละกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรสร้ ำ ง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.1.2 ร้ อ ยละกำรชี้ แ จงประเด็ น ข่ ำ วที่ ทั น ต่ อ
สถำนกำรณ์
3. Area Base

ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย

5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ (ร้อยละควำมสำเร็จ)
5.1.1. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยใช้งำนฐำนข้อมูล
ดิจิทัลของ ศมส.
5.1.2. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในสังคม
วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอำเซียน

รำยงำนกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงองค์กรที่
สอดคล้องแผน
ยุทธศำสตร์ 5 ปี
(ฉบับ พ.ศ.25612565) แล้วเสร็จ



-

-



สูงกว่า
เป้าหมาย





สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : นายพีรพน พิสณุพงศ์
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ





(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

2.1 การประเมินผลงานผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญำจ้ำง 1. จัดทำนโยบำยคณะกรรมกำร : โดยประชุมเชิง
แล้วเสร็จภำยในเมษำยน
ผู้อำนวยกำร
ปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังนโยบำยและข้อเสนอแนะของ
2560
องค์กำรมหำชน
คณะกรรมกำร
2. ประเมินศักยภำพองค์กร : ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
รำยงำนสรุป SWOT และ
เพื่อทำ SWOT และ Competency องค์กร
Competency องค์กรแล้ว
เสร็จ ภำยในเมษำยน 2560
3. จัดทำแผน : แผนแม่บท 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กร
เห็นชอบภำยในพฤษภำคม
(ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง พ.ศ.2560) และ
2560
แนวทำงของคณะกรรมกำร พ.ศ. 2557
4. จัดทำแผน : แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561 คณะกรรมกำรพิจำรณำ
2565)
เห็นชอบภำยในมิถุนำยน
2560
5. จัดทำแผน : แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
คณะกรรมกำรพิจำรณำ
พ.ศ.2561
เห็นชอบภำยในสิงหำคม
2560
6. พัฒนำระบบกำรติดตำมและรำยงำนผล : จัดทำ
จัดทำ template แล้วเสร็จ
template กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล
ภำยใน กันยำยน 2560
กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
2.1.2 กำร
กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดสำนักงำน ก.พ.ร.
ระดับมำตรฐำน
ประเมินองค์กร
2.1.3 งำนอื่นๆ
ที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

จัดประชุมเมื่อ
วันที่ 22
เมษำยน 2560
แล้วเสร็จเมื่อ
เมษำยน 2560



สูงกว่า
เป้าหมาย

แล้วเสร็จเมื่อ
เมษำยน 2560



แล้วเสร็จเมื่อ
เมษำยน 2560



แล้วเสร็จเมื่อ
สิงหำคม 2560



-



ระดับคุณภำพ



-

-
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลประเมิน สรุปผลประเมิน

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำร
มหำชน
2.2.1 ภำวะผู้นำ

2.2.2 วิสัยทัศน์

2.2.3 กำรวำงกลยุทธ์

2.2.4 ศักยภำพเพื่อกำรปรับเปลี่ยน

2.2.5 กำรควบคุมตนเอง

2.2.6 กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน

สูงกว่า
เป้าหมาย
ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

- 2..34
- เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
- 2.57
- เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
- 2.30
- เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
- 2.33
- เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
- 2.32
- เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
- 2.31
- เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทลั ศมส. ได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูลดิจิทัล เพื่อบริกำรข้อมูลด้ำนมำนุษยวิทยำและสำขำ
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง โดยกำรศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวมและให้บริกำรข้อมูลจำกงำนวิจัย บทควำมทำงวิชำกำร
และแหล่งอ้ำงอิงต่ำงๆ เพื่อที่ผู้ใช้สำมำรถนำไปพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ในกำรศึกษำวิจยั ซึ่งปัจจุบันมีฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร
จำนวน 18 ฐำน ได้แก่ ฐำนข้อมูลงำนวิจัยทำงชำติพันธุ์ในประเทศไทย (มีข้อมูลสังเครำะห์งำนวิจยั ด้ำนชำติพันธุ์ 1,196 รำยกำร)
ฐำนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (มีข้อมูลพิพิธภัณฑ์ 1,457 แห่ง) ฐำนข้อมูลจำรึกในประเทศไทย (มีข้อมูลจำรึก 3,022
รำยกำร) ฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุนักมำนุษยวิทยำในประเทศไทย (มีข้อมูลจำกกำรทำงำนภำคสนำมของนักมำนุษยวิทยำคนสำคัญ
จำนวน 15 คน กว่ำ 16,079 รำยกำร) ฐำนข้อมูลแหล่งโบรำณคดีทสี่ ำคัญในประเทศไทย (มีข้อมูลแหล่งโบรำณคดีทสี่ ำคัญใน
ประเทศไทย 450 แหล่ง) ฐำนข้อมูลเอกสำรโบรำณภำคตะวันตก (มีข้อมูลเอกสำรโบรำณภำคตะวันตกจำก 7 แหล่ง จำนวน 236
รำยกำร) ฐำนข้อมูลกลุม่ ชำติพันธุ์ในประเทศไทย (มีข้อมูลกลุ่มชำติพนั ธุ์จำนวน 18 กลุ่ม) ฐำนข้อมูลของเล่นพื้นบ้ำนในประเทศไทย
(มีข้อมูลของเล่น 107 ชิ้น) ฐำนข้อมูลศัพท์ทำงมำนุษยวิทยำ (มีข้อมูลคำศัพท์ 163 รำยกำร) ฐำนข้อมูลนำมำนุกรมในวรรณคดีไทย
(มีข้อมูลจำนวน 437 รำยกำร) ฐำนข้อมูลภำพยนตร์ชำติพันธุ์ (มีขอ้ มูลให้บริกำรจำนวน 306 รำยกำร) ฐำนข้อมูลประเพณีท้องถิ่น
(มีข้อมูลให้บริกำรจำนวน 306 รำยกำร) ฐำนข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มีข้อมูลให้บริกำรจำนวน 495 รำยกำร)
ฐำนข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มีข้อมูลให้บริกำรจำนวน 11 ประเทศ) ฐำนข้อมูลหนังสือเก่ำชำวสยำม (มี
ข้อมูลให้บริกำรจำนวน 2,017 รำยกำร โดยแบ่งเอกสำรและหนังสือต้นฉบับเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ วชิรญำณวิเศษ วรรณคดี
ประวัติศำสตร์ชำติพันธุ์ วำรสำรและหนังสือพิมพ์ และหนังสืออนุสรณ์งำนศพ)
 งานวิจัยและสนับสนุนการวิจัย: งำนวิจัยสำคัญทีเ่ กิดจำกนักวิชำกำรของ ศมส. ได้แก่ (1) โครงกำรวิจยั กำรศึกษำวิจัยสังคม
วัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยบริเวณลุม่ แม่น้ำเจ้ำพระยำถึงลุ่มแม่น้ำท่ำจีนและโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
ประวัติศำสตร์และโบรำณคดีจำกเอกสำรโบรำณและจำรึก (2) งำนวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุนนักวิชำกำรภำยนอก ได้แก่ โครงกำรวิจัย
เรื่อง กำรสืบทอดภูมิปญ
ั ญำในวัฒนธรรมประเพณีของชำวมอญบำงขันหมำก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี, โครงกำรวิจัยเรื่อง
สงกรำนต์: กำรดำรงอยู่และกำรเปลี่ยนแปลงในบริบทกำรท่องเที่ยว และโครงกำรวิจัยเรื่อง คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในสังคม
ชนบท กรณีศึกษำ ผู้สูงอำยุในจังหวัดรำชบุรี
 งานพัฒนาห้องสมุดเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยา รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคณ
ุ ค่ำทำงวิชำกำรด้ำนมำนุษยวิทยำและสำขำ
ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีทรัพยำกรสำรสนเทศทั้ง
ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ให้บริกำรในรูปแบบรูปเล่มและดิจิทัลกว่ำ 79,000 ชื่อเรื่อง ทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ด้ำนกำร
พัฒนำกำรให้บริกำรในปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดได้มีกำรพัฒนำเว็บไซต์ห้องสมุดและเพิ่มกำรให้บริกำรต่ำงๆ ในรูปแบบ กำรขอใช้
บริกำรออนไลน์ (E-form) โดยสำมำรถให้บริกำรออนไลน์ในส่วนของ กำรแนะนำหนังสือ หนังสือพร้อมใช้ กำรขอรับบริกำร
เลือกสรรสำรสนเทศเฉพำะบุคคล (SDI) กำรขอสำเนำสื่อโสตทัศน์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำรให้สำมำรถเข้ำถึง
ทรัพยำกรห้องสมุดได้สะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
 สนับสนุนกำรสัมมนำเครือข่ำยนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ เพื่อเป็นเวทีในกำรนำเสนอผลงำน
วิชำกำรของผู้ที่ศึกษำในสำขำวิชำมำนุษยวิทยำ เพื่อให้เกิดกำรอภิปรำย แลกเปลี่ยนข้อมูลจำกกำรทำงำนศึกษำวิจัย และเป็นกำร
พัฒนำศักยภำพของนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจมติคณะรัฐมนตรีและแนวทำงกำรปฏิบัติเรื่องกำรฟื้นฟูวิถี
ชีวิตกลุ่มชำติพันธุ์ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และจัดเวทีให้เกิดกำรพบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐ กลุ่มชำติพันธุ์
นักวิชำกำร และสังคมอีกด้วย
 กิจกรรมสำคัญที่ ศมส. ดำเนินกำรได้แก่กำรสนับสนุนทุนกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนชำติพันธุ์ และสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ โดยเฉพำะกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงและชำวเล
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ข้อสังเกต
1. ตัวชี้วัด “ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำย” มีผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ 85.32 ต่ำกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 96 ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญตำมนโยบำยรัฐบำล ศมส. ควรทบทวนสำเหตุที่กำร
เบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำและวำงแผนกำรเบิกจ่ำยให้เหมำะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรควรเร่งรัดและ
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเทียบกับเป้ำหมำยต่อคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนทุกไตรมำส
2. ตัวชี้วัด “กำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร” ในภำพรวม ศมส. ได้คะแนนสูง
มำก (4.4833) สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชนต่อคณะกรรมกำรฯ เป็นรำย
ไตรมำสอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถนำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ไปปรับใช้ พัฒนำกำรทำงำน
ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
3. กำรวัดผลควำมสำเร็จของกำรนำผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ นอกจำกกำรนำผลงำน
วิชำกำร/ผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ ไปนำเสนอเพื่อให้ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติแล้ว ควรส่งเสริมให้มี
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติที่มีฐำนข้อมูลใน ISI และ Scopus ด้วย เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ และสำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น ทั้งนี้ ในกำรตีพิมพ์ อำจต้องพิจำรณำถึงปัจจัยภำยนอกด้ วย เช่น กระบวนกำรพิจำรณำ
และผลิตที่ใช้ระยะเวลำนำน กำรติดต่อแจ้งควำมประสงค์ล่วงหน้ำ หรือ Theme ของวำรสำร
4. ศมส. ควรเพิ่มโอกำสและช่องทำงในกำรเข้ำถึงสถำบันกำรศึกษำให้มำกขึ้น เช่น กำรนำผลงำนวิชำกำร/
ผลงำนวิ จั ย ที่แล้ ว เสร็จ ไปพั ฒ นำเป็ น หนั ง สื อชุ ด ควำมรู้ เพื่ อเป็น เอกสำรประกอบหลั กสูต รกำรเรียนกำรสอนใน
สถำบันกำรศึกษำ
5. ศมส. ควรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุค ลำกร เช่น กำรเพิ่มบุคลำกร หรือจ้ำงนักวิจัยจำก
ภำยนอก หรือพัฒนำบุคลำกรที่มีอยู่ให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสมกับแผนงำนที่ตั้งเป้ำหมำยไว้
6. ศมส. ควรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรให้บริกำรแก่สังคม
และเพื่อลดต้นทุนในระยะยำว
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