รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) หรือ สซ. เปนองคการมหาชนที่มีภารกิจสําคัญใน
การยกระดับการวิจั ยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อการพั ฒนาที่ ยั่งยืน โดยให บริการแสง
ซินโครตรอนจากเครื่องกําเนิดแสงสยามขนาดพลังงานอิเล็กตรอน 1,200 ลานอิเล็กตรอนโวลท เพื่อสนับสนุนการ
วิจั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรมดา นต างๆ รวมทั้ ง การพั ฒ นาเทคโนโลยีชั้ นสู ง
ภายในประเทศ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบั นวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 กําหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งไว ดังนี้
1) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใชประโยชนจากแสงซินโครตรอน
2) ใหบริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน
3) สงเสริมการถายทอดและการเรียนรูเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : ศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ (7 พฤษภาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา
นายแพทยจิโรจ สินธวานนท
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง
นางพรรณี แสงสันต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสวาท วัฒนกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการ
8. นายวีระยุทธ ปนนวม
9. นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
10. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร

ตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง รวม 159 คน ประกอบดวย ผูบ ริหาร 6 คน เจาหนาที่ 152 คน และลูกจาง 1 คน
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 366.49 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ อยางยั่งยืนและเปนที่ยอมรับ
มากที่สุดสําหรับประชาอาเซียน”
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พันธกิจ
1) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใชประโยชนจากแสงซินโครตรอน
2) ใหบริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน
3) สงเสริมการถายทอดและเรียนรูเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแสงซินโครตรอน
2) การบริหารจัดการองคกร
3) การพัฒนากําลังคนและสงเสริมการใชประโยชนแสงซินโครตรอน

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) หรือ
สซ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมไดคะแนน 4.6613 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมาย โดยมิติที่ได
คะแนนสูงสุดคือ มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 5.0000 รองลงมา คือ มิติที่ 2 ดาน
คุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 4.7340 รองลงมาคือ มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
ไดคะแนน 4.1637 และมิ ติที่ 3 ดานประสิ ท ธิภาพของการปฏิบั ติงาน ไดคะแนน 3.5516 คะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตอน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ
มิติที่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

ระดับคะแนน

น้ําหนัก

ผลคะแนน

60%

5.0000

10%

4.7340

4.0000

5.0000

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10%

3.5516

3.0000

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ

20%

4.1637

2.0000

100%

4.6613

1.0000

รวมทุกมิติ

5.0000

4.7340
4.1637
3.5516

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556
คะแนน พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
5.000
4.6532
4.8800
4.5179
5.0000

มิติที่ 2
3.1360
2.1600
3.6000
4.0680
4.7340

มิติที่ 3
5.0000
4.9463
3.8262
3.8287
3.5516

มิติที่ 4
4.5404
4.1172
3.9520
4.3000
4.1637

รวม
4.7300
4.3553
4.3619
4.3604
4.6613
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิ น การปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบัน วิจัยแสงซินโครตรอน (องค การมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

ระดับ

60
20
10

1

2

3

4

5

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

40
10

36

38

40

43

46

46.00

5.0000
5.0000

0.5000

5

220

230

240

250

260

266.00

5.0000

0.2500

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วดั การบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล

1.1 ระดับความสําเร็จในการออกแบบและจัดสราง
เครื่องฉายรังสีเครื่องเรงอนุภาคสําหรับการ
รักษามะเร็ง
1.2 ระดับความสําเร็จการจัดทําระบบอัตโนมัติ
ตนแบบสําหรับอบแหงผัก ผลไมและอาหารดวย
ไมโครเวฟ
ตัวชี้วดั การบรรลุผลตามวัตถุประสงคการจัดตัง้

1.3 จํานวนผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครต
รายการ
รอนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติ
1.4 จํานวนโครงการภายในประเทศที่ใชบริก ารแสง
โครงการ
ซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
(โครงการ)
1.5 จํานวนโครงการวิจัยจากตางประเทศที่ใชบริการ
แสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
(โครงการ)
1.5.1 จํานวนโครงการวิจัยจากกลุมประเทศ
โครงการ
อาเซียน
1.5.2 จํานวนโครงการวิจัยจากกลุมประเทศอื่นๆ โครงการ
1.6 จํานวนโครงการวิจัยจากภาคเอกชน ใชบริก าร
โครงการ
แสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
1.7 จํานวนชัว่ โมงการใหบริการแสงซินโครตรอน
ชัว่ โมง
1.8 จํานวนหลัก สูตรเพื่อการฝกอบรมและสัมมนา
หลักสูตร
เชิงปฏิ บัติการดานแสงซินโครตรอน และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
มิติที่ 2 มิติดานคุณ ภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความ
ระดับ
พึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริก าร
2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริก าร
รอยละ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
รอยละ
3.2 อัตราสวนจํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพตอ
รอยละ
จํานวนระบบลําเลียงแสงที่ใหบริก าร
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ
ระดับ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ EIS
ระดับ
4.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคคล
ระดับ
น้ําหนักรวม

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
5.0000
5.0000
5.00
5.0000 0.5000

10

5.0000

5

4

5

6

7

8

10.00

5.0000

0.2500

5
5

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

5.00
30.00

5.0000
5.0000

0.2500
0.2500

5
5

3,600
8

3,700
9

3,800
10

3,900
11

4,000
12

4074.69
12.00

5.0000
5.0000

0.2500
0.2500

10
5

1

2

3

4

5

5.00

4.7340
5.0000

0.2500

5
10
3
7

70

75

80

85

90

87.34

80
4.5

85
5

90
5.5

95
6

100
6.5

93.36
5.75

4.4680
3.5516
3.6720
3.5000

20
10
2

1
1

2
-

3
3

4
-

5
5

4.33
5.00

4.1637
4.3273
5.0000

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5.00
3.00

3
5
100

0.2234
0.1102
0.2450

0.4327
0.1000

5.0000 0.1500
3.0000 0.1500
คาคะแนนที่ได 4.6613
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: ตามนโยบายรัฐบาลในการเรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคม
ที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู โดยพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชในชีวิตประจําวันใหทัดเทียม
กับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดใหมีแหลงความรูสาธารณะเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปองคกร โดยไดดําเนินโครงการ
ดังนี้
โครงการในการออกแบบและจัดสรางเครื่องฉายรังสีเครื่องเรงอนุภาคสําหรับการรักษามะเร็ง โดย
ไดดําเนินการครบถวนตามขั้นตอนที่กํ าหนด เริ่มจากกระบวนการจําลองระบบในการผลิตเร งอิเล็กตรอน และ
ออกแบบและคุณลั กษณะของระบบเครื่ องเร งอนุภาคแนวตรง ออกแบบและคุณลัก ษณะของระบบจายกํ าลั ง
คลื่นวิทยุ และดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ ในระบบเรงอิเล็กตรอน และระบบจายกําลังคลื่นวิทยุ ไดรอยละ 80 ของ
แผนการดําเนินงานป 2557 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 75
โครงการจั ด ทํ าระบบอั ต โนมั ติต น แบบสํ า หรั บ อบแห ง ผั ก ผลไม แ ละอาหารดว ยไมโครเวฟ
โดย สซ.ไดจัดทําแบบรางของเครื่องอบแหงพรอมกับมีผลการจําลองการทํางานของเครื่องดวยซอฟแวรประกอบ
และไดปรั บเปลี่ยนระบบเตาอบแหงจากการระบายความชื้นดวยระบบสุญญากาศไปเปนเปาดวยลมรอน ทั้ง นี้
เพราะมีความเหมาะสมสําหรับการอบแหงลําไยทั้งเปลือก เนื่องจากระบบระบายความชื้นดวยสุญญากาศมีขอดอย
มากกวาการใชลมรอนเปา ทั้งในแงของระยะเวลาในการอบแหงที่ยาวนาน คาใชจายสูงกวา ติดตั้งยุงยากมากกวา
และสุญญากาศทําความเสียหาย ใหผลลําไยไดงายเมื่อเรงการใหความรอนเพื่อลดเวลาการอบแหง และไดจัดซื้อ
แหลงจายกําลังคลื่นแมเหล็กไฟฟาและแมทชิ่ง รวมทั้งครุภัณฑและวัสดุหลักในระบบยอยอื่นๆของเครื่องอบแหง
ผลิตเตาอบแหงสําหรับคลื่นวิทยุผสมลมรอนรองรับการอบลําไยไดไมนอยกวา 10 กิโลกรัมน้ําหนักลําไยสด และ
สุดทายไดติดตั้งแหลงจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาและแมทชิ่งเขากับเตาอบแหงแลวเสร็จ ครบถวนตามขั้นตอนตาม
แผนการดําเนินงานที่ กํ าหนดไว ทั้ ง นี้ในป 2557 การดําเนินงานโครงการประสบป ญ หาในการพั ฒ นาระบบ
สุ ญ ญากาศให เ หมาะสมกั บ การอบแห ง ลํ า ไยทั้ ง เปลื อ กทั้ ง ในแง ของเวลาการอบแห ง และคุณ ภาพลํ าไย จึ ง
ปรับเปลี่ยนการระบายความชื้นลําไยไปใชเทคนิคการเปาดวยลมรอนทดแทนทั้งนี้เทคนิคเปาดวยลมรอนทําใหเตา
อบแหงสามารถอบแหงลําไยทั้งเปลือกไดไมเกิน 30 ชั่วโมงตามเปาหมายของโครงการ
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ด า นการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แสงซิ น โครตรอนและการใช ป ระโยชน จ ากแสงซิ น โครตรอน
สซ. ไดจัดทําผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ โดย
เปนผลงานของบุคลากรสถาบันหรือผลงานของบุคลากรภายนอกที่เขามาใชประโยชนของระบบลําเลียงแสงและ
เครื่องมือตางๆ ของสถาบันในการวิจัยพัฒนา โดยจะนับเปนผลงานตามตัวชี้วัดเมื่อผลงานวิจัยนั้นไดรับการตอบรับ
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จากคณะกรรมการในการตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติฉบับนั้นๆ โดยในป 2557 มีผลการดําเนินงาน จํานวน
46 เรื่อง สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 40 เรื่อง
 ดานการใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน พิจารณาจากโครงการ
ภายในประเทศที่ใชบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ในป 2557 ซึ่งสามารถนับจํานวนโครงการซ้ํา
ได ในกรณีที่ใชระบบลําเลียงแสง (Beam line) และเทคนิคการวิเคราะหที่แตกตางกัน ทั้งนี้ใหนับรวมโครงการของ
นักวิจัยของสถาบันฯ ดวย (การเขารับบริการขอใชแสง ทุกโครงการจะตองเขาสูระบบการประเมินของสถาบันฯ)
มีจํานวน 266 โครงการ สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 240 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
ระบบลําเลียงแสง
1. ระบบลําเลียงแสง BL1.3W: SAXS
2. ระบบลําเลียงแสง BL2.2: TRXAS
3. ระบบลําเลียงแสง BL3.2a :PES
4. ระบบลําเลียงแสง BL3.2b : PEEM
5. เทคนิค IR End Station
6. ระบบลําเลียงแสง BL5.2: XAS
7. ระบบลําเลียงแสง BL6a: DXL
8. ระบบลําเลียงแสง BL6b: Micro-XRF
9. ระบบลําเลียงแสง BL8: XAS
10. เทคนิค IR Spectroscopy
รวม

จํานวนโครงการ
22
23
23
11
19
76
23
6
57
6
266

โครงการวิจั ยจากตางประเทศที่ ใชบ ริ ก ารแสงซิ นโครตรอน และเทคโนโลยีที่ เ กี่ ยวขอ ง โดย
แบงเปน โครงการวิจัยจากกลุมประเทศอาเซียน มีจํานวน 10 โครงการ และโครงการวิจัยจากกลุมประเทศอื่นๆ
จํานวน 5 โครงการ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จของโครงการ เนื่องจาก นักวิจัยชาว
อาเซียน และกลุมประเทศอื่นใหความสนใจเขารวมทําวิจัยแสงซินโครตรอนของสถาบันฯ
โครงการวิจัยจากภาคเอกชน ใชบริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มีจํานวน 30
โครงการ สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 15 โครงการ และเมื่อ พิจารณาจากจํ านวนชั่วโมงการใหบริ การแสง
ซินโครตรอน ในป 2557 มีจํานวน 4,074.69 ชั่วโมง สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 3,800 ชั่วโมง ทั้งนี้ปจจัย
ความสําเร็จของการดําเนินงานสวนหนึ่งมาจากการทีส่ ถาบันฯ ไดมีการพัฒนาเครื่องเรงอนุภาคใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงทําใหสามารถผลิตแสงซินโครตรอนไดเพียงพอตอความตองการของผูใช และสามารถใหบริการได
ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังพัฒนาระบบลําเลียงแสงใหมีเทคนิคดานตางๆ เพื่อรองรับงานวิจัยที่หลากหลายสาขา
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 ดานการสงเสริมการถายทอดและเรียนรูเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน โดย สซ. ไดจัดใหมี
กิจกรรมการถายทอดและเรียนรูเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอนแกบริษัทเอกชน นักเรียน และคณาจารยในระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีหลักสูตรเพื่อการฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานแสงซินโครตรอน และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ จํานวน 12 โครงการ และไดทําการสุมตัวอยางเพื่อสํารวจถึงผูที่ไดรับประโยชนจากการถายทอด
ความรู และมีผูไดรับประโยชนจากการถายทอดความรูอยูรอยละ 86.23
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.7340
3.2.1 การใช ผลการสํ า รวจความพึงพอใจเพื่อพั ฒนาการใหบริก าร โดย สซ. ได มี ก ารตั้ ง
คณะทํางานเพื่อดําเนินการวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการในปที่ผานมา และไดกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ ตามรายงานสรุปการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 โดยสถาบันฯ
ไดเ สนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารตามผลการสํ ารวจความพึ ง พอใจ เพื่ อ ขอความเห็ นชอบตอ คณะ
กรรมการบริหารสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 วาระที่ 3.3 แนวทางการปรับปรุง
การใหบริการตามผลสํารวจความพึงพอใจ ซึ่ ง ณ สิ้นปงบประมาณ สซ.ไดดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการ
สํารวจความพึงพอใจ และไดรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลสํารวจความพึงพอใจ ป 2557 ตอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ วาระที่ 5.1 รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.2.2 การสํา รวจความพึงพอใจของผูรับบริ การ ของปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดย สซ. ได
มอบหมายให นิดาโพล ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมี
ความพึงพอใจรอยละ 87.34 ซึ่ง สซ. ดําเนินการนําผลที่ไดมาวิเคราะห พรอมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงตาม
ผลการสํารวจสําหรับปงบประมาณตอไป
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยจําแนกตามงานใหบริการขององคการมหาชน
งานใหบริการตามภารกิจหลัก
เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
1) การให บริ ห ารแสงซิ นโครตรอนและเครื่ อ งมือ ของสถาบั นวิจั ยแสง
รอยละ 87.04
ซินโครตรอน
2) การฝกอบรมใหความรูเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
รอยละ 88.01
3) การเขารวมกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี การเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
รอยละ 89.62
4) การเขารวมกิจกรรมนิทรรศการ/มหกรรรมวิทยาศาสตร
รอยละ 84.69
รวม
รอยละ 87.34
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.5516
3.3.1 การบริหารงบประมาณ รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน (น้ําหนักรอยละ 5) คาคะแนน
ที่ได 3.6720 สซ. มีก ารเบิ ก จ่ ายงบประมาณตามแผนการใช้เงิ น ตามหลัก เกณฑ์ข องสํานัก งบประมาณ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในชวงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2557
งบประมาณ
395,066,814 บาท

การใชจายงบประมาณ
368,833,320.63 บาท

รอยละ
93.36

3.3.2 อัตราสวนของจํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพตอจํานวนระบบลําเลียงแสงที่ใหบริการ (น้ําหนัก
รอยละ 7) คาคะแนนที่ได 4.2229
จํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
46

จํานวนระบบลําเลียงแสงที่ใหบริการ
8

อัตราสวน
5.75

3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 20) คาคะแนนที่ได 4.1637
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.3273
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา
องคการสามารถเติบ โตอยางยั่งยืน ไดรับ การวางรากฐานใหมี ศักยภาพในการพัฒ นาอยางตอเนื่อ งภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมิ นในที่ นี้ให ความสําคัญ กับการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิบ าลและการกํากั บดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการสง เสริ ม ให มี การกํากั บดูแลที่ ดี และการสนับสนุนให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
3.0000

1.75

4.4286

0.5
1

5.0000
3.2727
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ประเด็นการประเมิน
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาทีก่ รรมการ

น้ําหนัก
1.75
2

ผลประเมิน
5.0000
5.0000

1

5.0000

ระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.3273 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มี การจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มี การเปดเผยผลการประเมิน ตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่
กําหนด โดยคณะกรรมการบริ หารไดพิจ ารณาและมี ม ติเ ห็นชอบ ในการประชุม คณะกรรมการบริห าร ครั้ ง ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยพิจารณาความสอดคลองแผนยุทธศาสตรกับวัตถุประสงคจดั ตั้งขององคการ
มหาชน ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 1) วิสัยทัศน 2) ภารกิจหรือพันธกิจ 3) วัตถุประสงค/นโยบาย 4) กลยุทธ
5) เปาหมาย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําป มี 6 ประเด็น คือ 1) วัตถุประสงค 2) เปาหมาย 3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลา 5) งบประมาณค า ใช จ า ย และ 6)ผู รั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนี้ ใ นการเสนอแผนยุ ท ธศาสตร ใ ห
คณะกรรมการพิจารณา ไดมีขอมูลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกร
อยางเปนรูปธรรม
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- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการองคก ารมหาชนที่ สําคัญ อยางนอ ยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพี ยงของ
ระบบงานที่สําคัญ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทีส่ าํ คัญ
ดังนี้
- การพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงาน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร
และการติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง ไดแก ไตรมาส
ที่ 1 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และ
ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 3/2558 เดือน 22 ธันวาคม 2557
- การพิ จ ารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ตอ คณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํ านวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 22 เดือน ธันวาคม 2557
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยการวิเ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โ อกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ดระดับ ความเสี่ ยงในแตละดาน เชน ความเสี่ ยงเชิง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายงานผลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 3 ครั้ง
ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 3/2558 เดือน 22 ธันวาคม 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้ง ที่
10/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้ง ที่
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10/2557 เมื่ อวันที่ 8 สิง หาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้ง ที่ 3/2558 เดือ น 22 ธันวาคม 2557 และมี การ
ประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชีว้ ัด น้ําหนักและเปาหมายที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจ
- การพิ จารณารายงานดานการเงิ น มี การวิเ คราะห สาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 10/2557 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
- การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 10/2557 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2557
- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลั กแกรั ฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือสงเลขที่ วท 6100/1018 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 และครั้งที่
2 ตามหนังสือสงเลขที่ วท 6100/133 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการ
เขาประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80
ขึ้นไปจํานวน 8 ครั้ง คิดเปนรอยละ 72.73
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
ดังนี้
- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร
มีขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย 1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัตกิ ารทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชน ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวนทุก
คณะในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของ
องคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญ ของ
องคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลั กที่ ผานมา 3) คําอธิบ ายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่
สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจํ าป 2) โครงการ
ลงทุนที่สํ าคัญ 3) การจั ดซื้อ จัดจ าง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคก าร โดย
ผูบริหาร5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่สําคัญ 7) นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก และ 9) ขอบังคับและ
/หรือระเบียบขององคการมหาชนทางเว็บไซตของหนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มีการเปดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
วาระที่ 5.1 โดยผูอํานวยการไดแสดงความเห็นในประเด็นที่มีผลประเมินต่ํา ไดแก “ขอมูลในเอกสารประกอบการ
ประชุม ฯ” สถาบั น ฯ จะนํ า ไปปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ างานเพื่ อ ให มี ข อ มู ล ประกอบในการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการใหดียิ่งขึ้นไป
- สถาบั น วิจั ย แสงซิ น โครตรอน จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู ความสามารถของ
คณะกรรมการ ไดแก สถาบันฯ ไดมีการจัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ คือ
การเดินทางศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (DESY) และสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (SOLEIL) เมื่อวันที่ 22-27 กุมภาพันธ 2557 ทั้งนี้ สถาบันฯ โดยผูอํานวยการสถาบันฯ ไดสรุปสาระจาก
การเยี่ยมชมดูงานสถาบัน DESY และ SOLEIL และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อความ
ประชุม ครั้ ง ที่ 6/2557 วัน ที่ 7 มี นาคม 2557 โดยที่ ป ระชุม ไดมี ขอ สั ง เกตว าควรนํ าประเด็ นจากการสนทนา
แลกเปลี่ยนกับสถาบัน DESY และ SOLEIL กลับมาทบทวนยุทธศาสตรบางดานของสถาบันฯ ใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึน้
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3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง (น้ําหนักรอยละ 2) คาคะแนน
ที่ได 5.0000
การประเมินผลการดํา เนินงานตามที่กําหนดในกฎหมายจั ดตั้งฯ โดยสถาบั นฯ ไดดําเนินการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่กฎหมายจัดตั้ง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน ใหความเห็นชอบประเด็นการประเมินผลการดําเนินงานรอบ
3 ป ทั้ งในดานประสิ ทธิผล ประสิท ธิภาพ และดานการพัฒ นาองคก ร ในคราวประชุมครั้ง ที่ 1/2555 วันที่ 16
ธันวาคม2554 วาระ 5.1 ขออนุมัติขอบเขตการจางที่ปรึกษาในการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ในรอบ
3 ป (กันยายน 2551 – กันยายน 2554)
2) สถาบั นฯ ไดจัดสงรายงานสรุ ปผลการประเมินความคุมคาไปยัง สํานัก งาน ก.พ.ร. ตาม
หนังสือที่ วท.6100/1382 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
3) จัดทํ ารายงานสรุป ผลการประเมิ นความคุมคาเสนอตอ คณะกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ที่
1/2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 วาระ 5.2 รายงานผลการประเมินสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
รอบ 3 ป (กันยายน2551 – กันยายน 2554)
4) จัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการ ปรับปรุงงานตามผลการประเมิน รอบ 3 ป
ซึ่ง สซ.ไดดําเนินการตามขั้นตอนไดแลวเสร็ จครบถวนตามเกณฑการใหคะแนนที่กํ าหนดไวในคํา
รับรอง
3.4.3 การพัฒนาระบบ EIS (น้ําหนักรอยละ 3) คาคะแนนที่ได 5.0000
การพัฒนาระบบ EIS โดยไดดําเนินการสํารวจสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใน
ปจจุบันของ สซ. และไดจัดทํารายงานสรุปสถานะภาพระบบสารสนเทศ ที่สซ. มีการใชงานอยูในปจจุบันและ
รายงานตอคณะกรรมการประสานงานบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการประสารงานบริหาร ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และไดจัดทําแบบสํารวจความตองการใชงานระบบ EIS เพื่ อสอบถามความ
ตองการของผูบริหารในองคกร เพื่อนํามาจัดทํารายงานสรุปความตองการขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบ ริหารของ สซ
โดยเมื่อสิ้นปงบประมาณ ไดรายงานสรุปความตองการขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารและconceptual design
ระบบ EIS ตอคณะกรรมการประสานงานบริหารในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งที่ 13/2557
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 และนําเสนอแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารพ.ศ. 2557 – 2559 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนครั้งที่ 11/2557 ในวันศุกรที่ 26 กันยายน 2557
3.4.4 การพัฒนาสมรรถนะบุคคล (น้ําหนักรอยละ 5) คาคะแนนที่ได 3.0000
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
โดยอางอิงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการมหาชน และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยมี การรายงานผลการติดตามเสนอตอ คณะกรรมการฯเปนรายไตรมาส มี การสรุป ผลการดําเนินการตาม
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล แตยังขาดการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา เพื่อลด Competency Gap ตามเกณฑที่กําหนดไว

4. จุดเดน / พัฒนาการทีด่ ีขององคการมหาชน
1) ผลการดําเนินงานในมิติดานประสิทธิผล ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งของ
องคการมหาชน มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 หรือมีผลคะแนนเต็ม 5.0000 ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะทอนถึง สซ.มีความ
มุงมั่นในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ สซ. ทั้งในดานการวิจัยและพัฒนา การใหบริ การแสง และการให
ความรูกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) สซ. มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องในตัวชี้วัดในมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการเมื่อ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556
3) สซ. มีการตั้งตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของกระบวนการทํางาน มุงเนนการ
ใชประโยชนจากระบบลําเลียงแสง ซึ่งเปนอุปกรณหลักดานภารกิจแสงซินโครตรอนของ สซ. โดยกําหนดใหวัดผล
ผลิตงานตามภารกิจตางๆ ของ สซ. เชน การเปรียบเทียบเปนจํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพตอจํานวนระบบ
ลําเลียงแสงที่ใหบริการ
4) มีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ทั้งในสวนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และหลักฐาน
ประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัด
ขององคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีความสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็นตัวชี้วัด
ซึ่งเปนจุดเดนที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป

5. ขอสังเกตเพือ่ การปรับปรุง
1) ประเด็ นดานการเป นที่ รู จั ก ของสั ง คม ในอนาคตอาจควรกํ าหนดตัว ชี้วัดในลั ก ษณะของ
Awareness Survey เชน ระดับความรับรูหรือความเขาใจตอเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนของประชาชนไทย ซึ่งจะ
สงผลให สซ. สามารถที่จะกระจายความรูใหกับสังคมไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรพิจารณารวมกับแนวทางการประเมิน
ความคุมคาของงานวิจัย
2) สซ. ควรจัดทํารูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business model) เพื่อหารายไดจากการใหบริการ
ใชหองปฏิบัติการแสงซินโครตรอน และงานบริการตางๆ เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งขององคกรและลดการ
พึ่งพางบประมาณแผนดินในการปฏิบัติงาน
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3) สซ. ควรใหความสําคัญในการกํากับดูแลแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามแผน ควรดําเนินการ
ทบทวนการเบิกจายเงินงบประมาณที่ผานและวิเคราะหถึงสาเหตุของความลาชา จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุง
และเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหรวดเร็วขึ้นเพื่อใหไดตามเปาหมาย
4) การพัฒนาสมรรถนะบุคคล ในป 2557 มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 โดยอางอิงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการมหาชน และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยมีการรายงานผลการติดตามเสนอตอคณะกรรมการฯเปนรายไตรมาส มีการสรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล แตยังขาด
การดําเนินการตามแผนพัฒนา เพื่อลด Competency Gap ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งในปงบประมาณตอไป ควร
เรงดําเนินการตามแผนใหแลวเสร็จ เพื่อสามารถลด Competency Gap ใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
5) ควรพิจารณายกระดับของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และเชิงผลลัพธของการดําเนินงาน รวมถึง
การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพื่อความทาทายในปงบประมาณตอไป
…………………………………..

