รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือ สซ. เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจสําคัญใน
การยกระดับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้บริการแสง
ซินโครตรอนจากเครื่องกําเนิดแสงสยามขนาดพลังงานอิเล็กตรอน 1,200 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ เพื่อสนับสนุนการ
วิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง การพั ฒ นาเทคโนโลยี ชั้ น สู ง
ภายในประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
วัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ ดังนี้
1) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2) ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3) ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
1.3 รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชกฤษฎีกา :
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4 ผู้อํานวยการ : ศาสตราจารย์ น.ท. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร
1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)
คณะกรรมการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการโดยตําแหน่ง

นาย สมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ผูแ้ ทนถาวร)
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

กรรมการโดยตําแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวฒ
ั น์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กําหนด
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คณะกรรมการ

ตําแหน่ง

9. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
(รักษาการ)
ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ (รักษาการ)
ศาสตราจารย์. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร

กรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง ผูบ้ ริหาร 26 คน เจ้าหน้าที่ 122 คน ลูกจ้าง 1 คน
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนในระดับ
อาเซียน”
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พันธกิจ
1) วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน
2) ให้บริการด้านแสงซินโครตรอนเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3) ส่งเสริมการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน
2) การบริหารจัดการองค์กร
3) การพัฒนากําลังคนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค์ ก าร
มหาชน) หรือ สซ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวมได้คะแนน 4.3619 ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย
มาก โดยมิติที่ได้คะแนนสูงสุดคือ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.8800 รองลงมา คือ มิติ
ที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 3.9520 มิติที่ได้คะแนนรองลงมาคือมิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 3.8262 และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนน 3.6000
คะแนน
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัย
แสงซินโครตอน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลประเมินแยกตามมิติ
มิติที่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบตั ิงาน

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิงาน

น้ําหนัก

ผลคะแนน

50%

4.8800

10%

3.6000

15%

3.8262

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองค์การ

25%

3.9520

รวมทุกมิติ

100%

4.3619

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุก
มิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 โครงการความร่วมมือ
1.1.1 จํานวนโครงการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่
สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือของสถาบันฯ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.8800

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

50
ระดับ

3

1

2

3

4

5

3.00

3.0000

0.0900

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1000

เรื่อง

6

11

12

13

14

15

15.00

5.0000

0.3000

เรื่อง

12

25

27

29

31

33

36.00

5.0000

0.6000

หน่วยงาน

10

142

167

192

217

242

260.00

5.0000

0.5000

หน่วยงาน
ชั่วโมง
ร้อยละ

2
7
4

9
10
11
12
13
3,000 3,100 3,200 3,300 3,400
70
75
80
85
90

18.00
3,742.42
97.25

5.0000
5.0000
5.0000

0.1000
0.3500
0.2000

1.7 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและเรียนรู้
เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

ราย

2

2,000 2,250 2,500 2,750 3,000

3,140.00

5.0000

0.1000

1.8 จํานวนกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทําวิจัยและพัฒนา
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ราย

2

130.00

5.0000

0.1000

1.1.2 จํานวนโครงการร่วมวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีเชิง
วิศวกรรม เพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการ หรือการ
ิ
โ แโสงซิี นโครตรอน
1.2 จําํ นวนผลงานวิ
จิ ัยที่มีการใช้์ ประโยชน์
ที่สามารถนําไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม (เรื่อง)
1.3 จํานวนผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
1.4 จํานวนโครงการที่ใช้บริการแสงซินโครตรอน และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา
1.4.2 หน่วยงานภาคเอกชน
1.5 จํานวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน
1.6 ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมด้านแสงซินโครตรอนและ
เทคนิคที่เกี่ยวข้องที่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

80

90

100

110

120

10

3.6000

ร้อยละ

10
15

70

75

80

85

90

83.00

3.6000
3.8262

0.3600

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
3.2 อัตราส่วนจํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อจํานวน
ระบบลําเลียงแสงที่ให้บริการ

ร้อยละ
อัตราส่วน

5
4

80
2.83

85
3.83

90
4.83

95
5.83

100
6.83

88.29
6.00

2.6580
4.1700

0.1329
0.1668

3.3 อัตราส่วนของงบดําเนินงานที่จ่ายจริงต่อจํานวนผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ล้านบาท)
3.4 อัตราส่วนของงบดําเนินงานที่จ่ายจริงต่อจํานวนชั่วโมง
ให้บริการแสง

อัตราส่วน

3

7.30

7.05

6.90

6.75

6.60

5.91

5.0000

0.1500

อัตราส่วน

3

4.1412

0.1242

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

60,000 59,000 58,000 57,000 56,000 56,858.78

25

3.9520

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ

ระดับ

20

1

2

3

4

5

3.94

3.9400

0.7880

4.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคคล

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.2000

น้ําหนักรวม

100

ค่าคะแนนที่ได้

4.3619

5

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50 ) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8800
องค์การมหาชนได้ดําเนินการโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีการร่วมการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ โดยมีการจัดสรรหรือให้ยืมทรัพยากรทั้งหมด 3 โครงการ
องค์ ก ารมหาชนได้ ดํ า เนิ น การร่ วมวิ จั ยพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี เ ชิ ง วิ ศ วกรรม เพื่ อ สนั บ สนุ น
ห้องปฏิบัติการ หรือการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีการตกลงกับ
หน่วยงานภายนอกที่ในการร่วมวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการหรือการ
ดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานภายนอก 1 โครงการ
องค์การมหาชนสามารถผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีจํานวนผลงาน
ศึกษาวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 15
ผลงานวิจัย เช่น โครงการการตรวจลักษณะของพันธะกํามะถันในยางสังเคราะห์บิวตะไดอีน และการศึกษา
พันธะเชื่อมโยงกํามะถันที่แทรกสอดในเมมเบรนเนื้อผสมระหว่างยางอีพอกไซด์กับไคโตซาน ซึ่งนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพยาง ในอุตสาหกรรมยาง เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 องค์การมหาชนมีจํานวนผลงานวิจัยที่เกิดจากการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 36 เรื่อง
ด้านการให้บริการแสงซินโครตรอน องค์การมหาชนได้เปิดให้สถาบันการศึกษาเข้าใช้บริการ
231 โครงการ และมีหน่วยงานภาครัฐเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนจํานวน 29 โครงการ หน่วยงานภาครัฐที่เข้า
ใช้บริการได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเป็นต้น ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนเข้าใช้
บริการ 18 โครงการ
ด้านเวลาการให้บริการแสงซินโครตรอน สถาบันฯ ได้ให้บริการแสงซินโครตรอน จํานวน
ทั้งสิ้น 3,742.42 ชั่วโมง ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 3,200 ชั่วโมง แต่ยังต่ํากว่าปีงบประมาณ 2554 ที่ทําได้คือ
3862.26 ชั่วโมง เนื่องจากทางสถาบันฯ มีหยุดเดินเครื่องเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อบํารุงรักษาและเพื่อติดตั้งเครื่อง
การส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน สถาบันฯ ได้จัดให้มี
กิจกรรมการถ่ายทอดและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนแก่บริษัทเอกชน, นักเรียน และคณาจารย์ในระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวน 3,140 คน มีการจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอน
อาเซียนและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีจํานวนผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ถึงร้อยละ
97.25
สถาบันฯ มีการจัดทําบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการร่วมมือ
กันทางวิชาการในการใช้เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน รวมทั้งการแสวงหาแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน ซึ่งมีบุคคลการที่ได้รับการส่งเสริมให้ทําวิจัยและพัฒนาเป็นจํานวน 130 คน
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าํ หนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 3.6000
สซ. ได้มอบหมายให้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สซ. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแสง
ซินโครตรอนและเครื่องมือ มีความพึงพอใจร้อยละ 83.80 ผลประเมินความพึงพอใจผู้รับการฝึกอบรมเทคโนโลยี
แสงซินโครตรอนได้ผลร้อยละ 83.20 ผลประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ผลประเมินร้อยละ
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78.80 ผลประเมินจากผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้ผลประเมินร้อยละ 86.20 เมื่อพิจารณาการประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 83.00
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าํ หนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 3.8262
สถาบันฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้เงินตามหลักเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน
2555
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน (น้ําหนักร้อยละ 5) ค่าคะแนนที่ได้ 2.6580
งบประมาณ
344,174,100 บาท

การใช้จ่ายงบประมาณ
303,863,894.49 บาท

ร้อยละ
88.29

อัต ราส่ วนจํ า นวนผลงานที่ได้ รั บ การตีพิม พ์ ต่อจํ านวนระบบลําเลี ยงแสงที่ ใ ห้ บริก าร
(น้ําหนักร้อยละ 4) ค่าคะแนนที่ได้ 4.1700
จํานวนผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์
36 โครงการ

จํานวนระบบลําเลียงแสง
ที่ให้บริการ
6 ระบบ

อัตราส่วน
6.00

อัตราส่วนของงบดําเนินงานที่จ่ายจริงต่อจํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ล้านบาท)
(น้ําหนักร้อยละ 3) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
จํานวนผลงานที่ได้รับการ งบดําเนินงาน (ล้านบาท)
ตีพิมพ์
36 โครงการ
212.80

อัตราส่วน
5.91

อัตราส่วนของงบดําเนินงานที่จ่ายจริงต่อจํานวนชั่วโมงการให้บริการแสง (น้ําหนักร้อยละ 3)
ค่าคะแนนที่ได้ 4.1412
จํานวนชั่วโมงการ
งบดําเนินงาน (ล้านบาท)
ให้บริการแสงซินโครตรอน
3,742.42 ชั่วโมง
212.80

อัตราส่วน
56,858.78

3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 25) ค่าคะแนน
ที่ได้ 3.9520
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างมากของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น
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การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํ ากับดูแลที่ดี และการสนั บสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินจําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อยได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

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

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

4.0000

15
10

2.0000
5.0000

10

5.0000

10

2.9000

15

5.0000

20
10
10

3.0000
5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกํา กับดูแ ลกิ จการ = 3.9400 คะแนน

1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ ม
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
คณะกรรมการ

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

1.3 การดูแลติด ตามผลการดําเนินงานทั้ง
การเงินและไม่ใช่การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงาน
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับ
สูงสุด 2 ระดับ)

1.6 การเปิดเผยข้อ มูลและสารเสนเทศ
สําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงาน
ประจําปี หรือ website
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์การ
มหาชน โดยพิจารณาความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์กับวัตถุประสงค์จัดตั้งขององค์การมหาชน โดยพิจาราณา
ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจ วัตถุประสงค์/นโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายโดยให้ความเห็นในวันที่ 27 กันยายน 2554
- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ องค์การมหาชน ได้
จัดทําแผนงานประจําปีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ เช่น เรื่อง การตรวจสอบภายใน และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารได้ครบทุกไตรมาส ยังขาดการติดตามเรื่อง การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีการ
นําเข้าการประชุมเพียง 1 ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารได้ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิ น อย่า งสม่ํ า เสมอรายไตรมาส และได้มี ก ารวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงหรื อ แสดงผลการ
ดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายทั้งระบุปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- คณะกรรมการบริหารให้ความสําคัญแก่การเข้าประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการ
เข้าร่วมเกินร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 9 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 69
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- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งใน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณ โดยมีการ
เปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลข
ที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแก้ไข
- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยงบการเงิน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ งบดุล
งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 และเว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีการเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา
ประวัติการทํางาน และตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุ บัน พร้ อมทั้งโครงสร้ างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ได้ครบทุกคณะ มีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ขององค์การมหาชนและจํานวนครั้ง
ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่มีการประชุม
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สซ. ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยคณะกรรมการได้ทําการประเมินตนเอง และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการถูกนําเสนอต่อ
ที่ประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

4 จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) สซ. มีการตั้งตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของกระบวนการทํางาน มุ่งเน้นการ
ใช้ประโยชน์จากระบบลําเลียงแสง ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักด้านภารกิจแสงซินโครตรอนของสถาบัน โดยกําหนดให้
วัดผลผลิตงานตามภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนกับจํานวนระบบลําเลียงแสง คือ สัดส่วน
จํานวนผลงานวิจัยที่สถาบันได้ทําการวิจัยและมีการตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับจํานวนระบบลําเลียงแสง โดยใน
ปีง บประมาณนี้ ส ถาบันได้ ค ะแนนตั วชี้ วัดอยู่ ใ นระดับดี อีกทั้ ง ยังมี ตั วชี้วัด ที่วัดความสามารถ ในการควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการแสงซินโครตรอน คือ ตัวชี้วัดจํานวนเงินงบประมาณที่จ่ายต่อจํานวนชั่วโมงให้บริการแสง
ซินโครตรอน ซึ่งได้คะแนนตัวชี้วัดนี้อยู่ในระดับดีมาก
2) สซ. มีการศักยภาพในการให้บริการภาครัฐและภาคประชาชน ในหลากหลายสาขาด้วย
เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน โดยในอนาคตยังมีโอกาสที่จะพัฒนางานบริการที่ต่อยอดจากเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน
ได้อีกด้วย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สซ. มีการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
ได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด
3) การดู แ ล ตรวจสอบอุ ป กรณ์ใ ห้ แ สงซิ น โครตรอนของ สซ. ได้ รับ การให้ ค วามสํ าคั ญ จาก
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น ผลให้ อุ ป กรณ์ ใ ห้ แ สงซิ น โครตรอน มี ช่ั ว โมงให้ บ ริ ก ารที่ มี จํ า นวนมากขึ้ น จาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีการควบคุมประสิทธิภาพของลําแสงให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการทั้ง 7 ระบบ
ลําเลียงแสง
4) การมีองค์กรคู่เปรียบเทียบ (benchmarking) เพื่อกําหนดทิศทาง (Roadmap) การพัฒนา
องค์กรในระยะสั้นและระยะยาว โดย สซ. ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ National Synchrotron Radiation
Research Center จากประเทศไต้หวันในการพัฒนาหัวข้อวิจัย การทํางานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

10
การกํ า หนดปั ญ หาระดั บ ประเทศที่ ต้ อ งนํ า เทคโนโลยี แ สงซิ น โครตรอนมาประยุ ก ต์ ใ ช้ การพั ฒ นาที ม นั ก วิ จั ย
การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงการให้บริการแก่สถาบันการศึกษาจากภายนอก เป็นต้น
5) บุคลากร สซ. มีความกระตือรือร้น ทุ่มเท มีความรู้ ความชํานาญ ด้านแสงซินโครตรอนและ
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
6) รายงานผลการดํ าเนินงานตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ที่เ ผยแพร่
ในรายงานประจําปี มีรายละเอียดที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่องค์การมหาชนอื่น ๆ ได้

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สซ. ควรพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิจัย เนื่องจากในปัจจุบันการวิจัยที่ สซ. มีทิศทาง
ที่กําหนดจากหน่วยงานภายนอก เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า การวิจัยด้านแสงซินโครตรอนในภาพรวม
ไม่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนาวิจัยด้านแสงซินโครตรอนมีการพัฒนาต่อเนื่อง
สซ. ควรพิจารณาทบทวนจัดทําแผนระยะยาวสําหรับงานวิจัย
2) สซ. ควรพิจารณาทบทวน การเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ซึ่งจะพบว่ามีหลายแผนงานที่ยัง
ไม่เป็นไปตามแผน เช่นแผนงานพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม ส่วนงานปรับปรุงระบบสารสนเทศ โครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง และงานบํารุงรักษาระบบความปลอดภัย แผนงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์
แสงซินโครตรอน ในส่วนงานบริการผู้ใช้และงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน แผนงานพัฒนากําลังคน
ในส่วนงานการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และทุนผู้ช่วยวิจัย
3) การติ ด ตามและทบทวนความเพี ย งพอของระบบงานที่ สํ า คั ญ ปั จ จุ บั น มี ก ารรายงาน
คณะกรรมการ เพียง 2 ครั้งต่อปี ควรดําเนินการปรับปรุงให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลตนเองที่ดี
…………………………………..

