รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
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
ข่า วสารและประชาสัม 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
คณะกรรมการ
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
2. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
4.ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
5.ผู้แทนสํานักงบประมาณ
6.นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
7.นายบุญกิต จิตรงามปลั่ง
8. ดร.ชโยดม สรรพศรี
9. นายวิชัย อัศรัสกร
10. นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
11. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง เจ้าหน้าที่ 35 อัตรา ลูกจ้าง 26 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
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4) จัดทําฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 5 ด้าน มีระยะเวลาดําเนินการในช่วง 5 ปี (2554 – 2558) ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบรนด์สถาบัน (Corporate Branding) เป็นการปรับภาพลักษณ์สถาบัน
ไปสู่การเป็นหน่วยผลักดันการประสานงานร่วม และส่งเสริมความแข็งแกร่งในศักยภาพอุตสาหกรรม จะทําให้องค์กร
มีบทบาทโดดเด่นในฐานะองค์กรหลักของอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ได้แก่
- การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ ( Brand Awareness) เป็นการวางกลยุทธ์ใช้ช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลาย ทั้งการใช้สื่อประเภท Traditional Media และแสวงหาช่องทางการใช้สื่อใหม่ ๆ (New Media)
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของผู้รับสาร
ในยุคดิจิตอล เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์และงานบริการของสถาบัน เช่น Daily Newspaper, Life Style
Magazine, Trade/Business Magazine, Social Media ฯลฯ
- การสร้างความเข้าใจในแบรนด์ (Brand Understanding) ให้ทราบถึงบทบาทและการบริการต่าง ๆ
ที่มีคุณภาพของสถาบัน โดยการออกนิทรรศการ (Exhibition ) ทั้งในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
การสร้างความคุ้นเคยด้วยการเยี่ยมชมสถาบัน (GIT Visit) การจัดทํารายงานประจําปี การสํารวจความพึงพอใจ
ในด้านการบริการของสถาบันเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- การสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Trust) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฐานะหน่วยงานหลักที่ผลักดัน
ความสําเร็จของอุตสาหกรรม และสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับรวมถึง
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ อีกทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือในด้านการบริการและการ
ตรวจสอบของสถาบันที่ได้คุณภาพ และน่าเชื่อถือระดับโลก โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ การร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติ และการจัดประกวดการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับเป็นประจําทุกปี รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008
- การสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ (Brand Relationship) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการทั่วไปและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้างชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับ (Jeweler Community) บน
เว็บไซต์ เช่น Facebook กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ จัดทํา GIT Magazineและการเยี่ยมเยียนภาคธุรกิจอัญมณีโดย
ผู้บริหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันจากการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนด้านการศึกษาฝึกอบรมให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบ่มเพาะบุคลากร โดยการประสานงานร่วม
(Synergize) กับพันธมิตร อาทิ ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และสร้างความแข็งแกร่ง (Enhance) ให้กับ
อุตสาหกรรมฯ ระยะยาว โครงการที่สําคัญ ได้แก่
• โครงการบ่มเพาะสุดยอดผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Super
Jeweler Incubation Center Project) เข้ากับงานการจัดฝึกอบรมของสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพอย่าง
กว้างขวาง เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและการผลิตอัญมณี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
• โครงการส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเสริมสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงพัฒนานักออกแบบไทยให้มีฝีมือในระดับนานาประเทศที่เป็น
ผู้นําแฟชั่นโลก เช่น อิตาลี ฝรั่งเศสเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ไทยไปสู่สากล
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมมาตรฐานและการรับรองสินค้า เป็นการให้ความรู้และสนับสนุนการ
ตรวจสอบรับรองทําให้เกิดฐานลูกค้าในระดับผู้บริโภคมากขึ้น และนําไปสู่การผลักดันอุตสาหกรรมให้มีการตรวจสอบ
รับรองอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมและเป็นการสื่อสารถึงบทบาทของ
สถาบัน ในฐานะองค์กรหลักสร้างมาตรฐานคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม โครงการที่ดําเนินการ ได้แก่
• โครงการ Let's Certify by GIT เป็นการทํางานเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภค ผู้ค้า
ผู้ผลิต เกี่ยวกับความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพ อันจะนําไปสู่การผลักดันความต้องการให้มีการตรวจสอบและ
รับรองสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะจากสถาบันที่มีมาตรฐานการทํางานตรวจสอบและออกใบรับรองในระดับโลก เป็น
การขยายฐานลูกค้าและลูกค้าใช้ใบรับรองของสถาบันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เช่น การvisit ลูกค้ารายสําคัญเพื่อ
กระตุ้นการใช้บริการ การแนะนําบริการตรวจวัดความหนาเครื่องประดับโลหะมีค่า การตรวจความบริสุทธิ์ทองคํา
ด้วย Fire Assey การจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษให้สมาชิก การจัดทําคูปองเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด ฯลฯ
• โครงการจัดทําระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 สําหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและ
โลหะมีค่า เพื่อธํารงรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบของสถาบันให้ได้รับการยอมมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
มาตรฐาน นอกจากมาตรฐานของ CIBJO จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ประกอบการที่จะส่งตัวอย่างมาให้
ตรวจสอบมากขึ้น
• โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า สถาบันมุ่งส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพของนักวิชาการอัญมณี
และนักวิชาการโลหะมีค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูล มุ่งสู่กระบวนการสื่อสารที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ผลักดัน
การประสานงานร่วม (Synergize) กับเครือข่ายพันธมิตรข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล ให้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนข้อคิดใน
ชุมชนผู้ใช้ข้อมูลที่สถาบันจะได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้น และสร้างความแข็งแกร่ง (Enhance) ให้กับกลุ่มเครือข่ายที่สามารถ
ต่อยอดความสัมพันธ์จากการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนไปสู่การผนึกกําลังทางธุรกิจ โครงการที่สําคัญ ได้แก่
• โครงการ GIT 2.0 เป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลของสถาบันที่ได้ดําเนินการรวบรวม
และพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงได้ง่ายสําหรับผู้ใช้ พร้อมการสร้างชุมชนเครือข่ายพันธมิตรให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอัญมณีและเครื่องประดับ
• โครงการพัฒนา website ที่มีการสื่อสาร 2 ทาง (Interactive Web) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็นระหว่างสถาบัน กับผู้ใช้ข้อมูล และระหว่างผู้ใช้ข้อมูลด้วยกัน โดยผู้ใช้ข้อมูลสามารถเขียน
comment ท้ายบทความและสถาบันตอบกลับ
• โครงการจัดทําฐานข้อมูลผู้ประกอบการ (Jeweler Profile) ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและวางแผนทางธุรกิจ
• โครงการการพัฒนาสิ่งพิมพ์ (Publication) เช่น Essential Book, GIT Trade Review
5. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นการประสานงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
สํารวจประเด็นวิจัยของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่าย แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการวิจัย และ
การกระจายผลงานวิจัยให้เป็นที่รับรู้ สามารถนําไปต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งให้สามารถแข่งขันในระดับสากล โดย
การจัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและโลหะมีค่า(เทคนิค) เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา
ด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าในเชิงเทคนิค ศึกษาความต้องการของอุตสาหกรรม นํามากําหนดแผน
แม่บทโครงการวิจัย ดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณ ประสานงานกับคณะผู้วิจัย สรุปผลและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารนํ าไปใช้ พัฒ นาอุตสาหกรรม รวมทั้ง การพั ฒ นามาตรฐานกระบวนการ การจั ด วางระบบ
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มาตรฐานสําหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า เพื่อพัฒนาการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล
2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวอ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.6580 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานใน มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก โดยได้คะแนน 5.0000 เท่ากัน สําหรับผลการปฏิบัติงานใน
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.000 อยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 4.2900 อยู่ในระดับดี
2.1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

50%

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ
รวมทุกมิติ

ระดับ
คะแนน
5.0000

ประสิทธิผลของการ
มิติที่ 1
ปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

ผลคะแนน

5.0000
4.0000

5.0000
3.0000

20%

4.0000
2.0000

20%

4.2900
1.0000

100%

4.6580

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
2.5000

50

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
1.2 ระดับความสําเร็จของจํานวนอัญมณีและเครื่องประดับ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3500

ร้อยละ

7

75

80

85

90

95

100.00

5.0000

0.3500

สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
1.4 ระดับความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลอัญ

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

มณีและเครื่องประดับ
1.5 จํานวนสมาชิกใหม่ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน

ราย

4

800

900

5.0000

0.2000

โครงการ

3

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1500

ระดับ

12

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.6000

70

75

80

85

90

90.30

ที่ผ่านการตรวจสอบ*
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอัญมณีและ
เครื่องประดับ ผ่านเกณฑ์การทดสอบของ สวอ. และ

1000 1100 1200

1,639

การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
1.6 ผลงานศึกษาและวิจัยด้านวัตถุดิบ การตรวจสอบ
คุณภาพอัญมณีและโลหะมีค่า การออกแบบ การตลาด
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ
1.6.1 ผลงานศึกษาและวิจัยใหม่
1.6.2 ระดับความสําเร็จผลการดําเนินงานของผลงาน
ศึกษาวิจัยที่มีอยู่แล้ว หรือโครงการ
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

10
ร้อยละ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

10
20

3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ

3

1

3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

ร้อยละ

5

80

3.3 การจัดทําและรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

ระดับ

5

1

ระดับ

7

1

3
85

90

95

3

5.0000

0.5000

5.0000

0.5000

4.0000

0.8000

5

5

5.0000

0.1500

100

67.17

1.0000

0.0500

5

5

5.0000

0.2500

5

5

5.0000

0.3500

4.2900

0.8580

4.2900

0.8580

ค่าคะแนนที่ได้

4.6580

ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติตามมาตรฐาน
ของสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับโลก (CIBJO)
3.4 ระดับความสําเร็จของการธํารงรักษาระบบบริหาร

2

3

4

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 การ
ตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ

20
ระดับ

20

น้ําหนักรวม 100.0

1

2

3

4

5

4.2900

*อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ*เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 1.2
ในระดับ 3 เป็น 23,000 ชิ้นงาน ระดับ 2 เป็น 22,100 ชิ้นงาน และระดับ 1 เป็น 21,200 ชิ่นงาน
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2555
คะแนนพ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

มิติที่ 1
4.6857
4.1047
4.6158
3.9619
3.4000
4.6408
4.8000
5.0000

มิติที่ 2
5.0000
4.6560
4.0630
4.5600
4.3083
4.7000
4.5380
5.0000

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
4.5333
2.9127
1.9333
5.0000
5.0000
4.0000

มิติที่ 4
4.3552
4.6889
4.7686
4.2990
3.7613
3.4042
3.8067
4.2900

รวม
4.7288
4.4953
4.5311
3.9560
3.3250
4.5088
4.6151
4.6580

5

2548

4

2549
2550

3

2551
2

2552

1

2553

0

2554
มิต ิที่ 1

มิต ิที่ 2

มิต ิที่ 3

มิต ิที่ 4

รวม

2555

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สวอ. มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้วั ด ที่ เป็ น ผลการดํา เนิ น งานทั้ง ผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ ที่ ส อดคล้อ งกั บพั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ของ สวอ. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ เพื่อ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สวอ. ได้ จั ด โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ออกแบบในอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่ อ งประดั บ ไทย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานการเป็ น สุ ด ยอดนั ก ออกแบบ
เครื่องประดับ การจัด
workshop เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานแบบวาดและ
เครื่องประดับจริง โดยผลจากการประเมินโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ร้อยละ 80.06
ด้านการวิจัย ตรวจสอบ และออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นําอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า
มาให้สถาบันฯ ดําเนินการตรวจสอบจํานวน 23,186 ชิ้น ซึ่งผลการตรวจสอบไม่มีการโต้แย้งในเรื่องความผิดพลาด
จากการตรวจสอบจากลูกค้า
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ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
สวอ. ได้ดําเนินการพัฒนาทักษะให้กับบุคคลที่มีความสนใจในหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ สวอ.กําหนด และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผล
การดําเนินงานในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 100
ด้า นการวิ จั ย และพั ฒ นาอั ญมณี แ ละเครื่อ งประดั บอย่า งครบวงจร และสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของอุตสาหกรรม
ในปี 2555 ได้สนับสนุนให้มีการจัดทําผลงานศึกษาและวิจัยในเรื่องใหม่ จํานวน 5 โครงการ ได้แก่
- โครงการ “การตรวจสอบทัวร์มาลีนและเบริลอาบรังสี”
- โครงการ “เอกลักษณ์ตัวบ่งชี้ของพลอยแซปไฟร์จากประเทศศรีลังกาและพม่า”
- โครงการ “การศึกษาทับทิมที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิต่ําโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและ
การดูดกลืนในช่วงรังสีอินฟาเรด”
- โครงการ “การศึกษาปัจจัยสู่ความสําเร็จของงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ
(กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทยและฮ่องกง)”
- โครงการ “การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยในตลาดอินเดีย”
นอกจากนี้ สวอ. ได้นําผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว หรือโครงการวิจัยต่อเนื่องที่มีการถ่ายทอดไปยั ง
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
- การตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร อาทิ 1) “Mozambique” Ruby – An African Shining
Star (InColor/Winter 2011) 2) RUBY AND SAPPHIRE FROM THE TAN HUONG–TRUC LAU AREA, YEN BAI
PROVINCE, NORTHERNVIETNAM (Gem&Gemology Fall 2011) และ 3) Characteristics of Green Zircon
from Ratnapura, Sri Lanka (Geological Society of Thailand)
- การจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางการวิจัยของสถาบัน
โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและเจ้ า หน้ า ที่ ข องสถาบั น ผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรม ผู้แทนสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสัมมนาโครงการวิจัยด้านการตลาด ในหัวข้อ การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ (บราซิล)” โดยมีผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมการ
สัมมนาดังกล่าว
ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สวอ.ได้มีการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ โดยในปี 2555 ได้มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลการค้าประกอบด้วย ตัวเลขสถิตินําเข้าส่งออก ปฎิทินงานแสดงสินค้านานาชาติ บทความด้านการตลาด
และอัตราภาษีศุลกากรคู่ค้าคู่แข่งจํานวน 60 ประเทศ และมีการจัดทําบทวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
รายปักษ์ และจัดทําบทวิเคราะห์การนําเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายเดือน โดยเผยแพร่บทวิเคราะห์
และข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ (http://www.git.or.th/Gem) ตลอดจนมีการจัดทําบทความ/
บทวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับตีพิมพ์ผ่านนิตยสาร/วารสารภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้ ง นี้ ใ น ปี 2 5 5 5 มี ผู้ ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น ใ ห ม่ ส มั ค ร เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ฯ
(http://www.git.or.th/Gem) จํานวนทั้งสิ้น 1,639 ราย
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สวอ. ได้จัดจ้างหน่วยงานอิสระจากภายนอก เป็นผู้ดําเนินการศึกษาวิจัย โดยการสํารวจความพึง
พอใจของลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ การบริ ก ารของสถาบั น ดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม 2555 ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม 2555
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กระบวนการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 400 ชุด โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 90.30 และจําแนกผลการสํารวจตามประเภทงานได้ตามตารางดังนี้
ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ สวอ.
งานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
งานบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
งานบริการฝึกอบรม
งานบริการด้านข้อมูล
งานบริการห้องสมุด
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

ร้อยละ
75.3
88.0
100.0
93.9
91.3
90.30

ทั้งนี้ สวอ. ควรนําข้อมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกล่าว โดยเฉพาะความเห็นที่เป็น
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่องานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของ สวอ. ต่อไป
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 4.0000
ด้านการดําเนินการพัฒนาระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล
สวอ. ได้ดําเนินการพัฒนาระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ สวอ. เป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไปที่จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวอ. สามารถรักษามาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติตามมาตรฐานของสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับ
โลก (CIBJO) รวมทั้งสามารถธํารงรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 การตรวจสอบอัญมณี
เครื่องประดับและโลหะมีค่าได้
ด้านการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สวอ. ได้ มี จั ด ทํ า บั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ตามภารกิ จ หลั ก ได้ จํ า นวน 5 ภารกิ จ หลั ก คื อ
1) ภารกิจด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณี โลหะมีค่า 2) ภารกิจด้านการส่งเสริมขีดความสามารถของ
บุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3) ภารกิจด้านการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและ
เครื่องประดับ 4) ภารกิจด้านการประสานงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 5) ภารกิจด้าน
การวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ และได้มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 4.2900
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบ ที่สําคัญอย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์ การสามารถเติ บ โตอย่า งยั่งยืน ได้ รับ การวางรากฐานให้ มีศั ก ยภาพในการพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ องภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะสั้น
เท่านั้น
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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
น้ําหนัก

ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน
การกํากับให้มกี ารประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารเสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน ในรายงานประจําปี หรือ website
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

80
20

5.0000

15
10

2.6000
5.0000

10

5.0000

10

3.5000

15

5.0000

20
10
10

5.0000
3.0000

ระดับการพัฒนาด้านการกํา กับดูแ ลกิ จการ = 4.2900 คะแนน

1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ ม
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
คณะกรรมการ

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

1.6 การเปิดเผยข้อ มูลและสารเสนเทศ
สําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงาน
ประจําปี หรือ website

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

1.3 การดูแลติด ตามผลการดําเนินงานทั้ง
การเงินและไม่ใช่การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงาน
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับ
สูงสุด 2 ระดับ)
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การของ สวอ. มีดังนี้
1) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดย
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนใน 5 ประเด็นที่กําหนดไว้ และมีการดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้าน
การเงินและภารกิจหลักอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง
2) สวอ. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารเสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน ในรายงาน
ประจําปี หรือ website
3) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และนําผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
อย่ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการควรเพิ่ ม บทบาทในการติ ด ตามและทบทวนความเพี ย งพอของ
ระบบงานที่สําคัญ และการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ สวอ.
ควรพัฒนาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน ในรายงานประจําปี หรือ
website ให้สมบูรณ์ และทันสมัย นอกจากนี้ ควรมีการจัดทําสรุปและรายงานกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
สวอ. มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานในมิติภายนอก ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ภารกิจหลัก
ขององค์ ก าร ทั้ ง 5 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นการวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบอั ญ มณี โลหะมี ค่ า 2) ด้ า นการส่ ง เสริ ม ขี ด
ความสามารถของบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3) ด้านการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลอัญมณี
และเครื่องประดับ 4) ด้านการประสานงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 5) ด้านการวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ควรพิจารณามาตรการหรือแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินที่ได้
กําหนดไว้
2) สวอ. ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการมากขึ้น โดยคณะกรรมการควร
เพิ่มบทบาทในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ สวอ. ควรพัฒนาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน
ในรายงานประจําปี หรือ website ให้สมบูรณ์ และทันสมัย นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการ ควรมีการจัดทําสรุปและรายงานกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการให้มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วน
3) สวอ. ควรนําข้อมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเฉพาะความเห็นที่เป็น
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่องานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจ
น้อยที่สุด เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สวอ. ต่อไป
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4) สวอ. ควรให้ความสําคัญกับระบบการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์การ

