รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
ดวยจํานวนประชากรกวา 67 ลานคน ประเทศไทยจึงอยูในลําดับที่ 20 ของประเทศที่มีประชากร
มากที่สุดในโลก มากกวา 70% ของประชากรมีอายุระหวาง 15-64 ป ทําใหเศรษฐกิจไทยมีอนาคตที่สดใสอยาง
มาก เศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในอับดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับที่ 35 ของโลก อุตสาหกรรมชีววิทยา
ศาสตรของไทยเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของบริการทาง
การแพทยชั้นนํา ประเทศไทยจึงเปนที่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวที่ใสใจดานสุขภาพทุกป ตามการวิจัยที่ตีพิมพใน
Renub Research 2012 ประเทศไทยไดสวนแบงการตลาดกวา 40% ของตลาดเอเชีย Tectura ที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจของบริษัทนานาชาติไดที่คาดการณไวในรายงานวาประเทศไทยจะมีตลาดเภสัชกรรมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 8
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในป 2016 ในชวง 15 ปที่ผานมาจํานวนของบริษัทเอกชนทางดานเทคโนโลยีชีวภาพใน
ประเทศไทย มีจํานวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 11% ดวยการเปลี่ยนกรอบการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของอาเซียนในป 2016-2020 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตรในประเทศจะมีความสําคัญมากขึ้นเกินความคาดหมาย
ดังนั้น ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) จากนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งใจจะเชื่อมโยงศูนยกลางของ
นวัตกรรมและการลงทุนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ โดยเดิมเปนหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ซึ่งไดมีการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2552 มีชื่อวา "ศูนยความเปนเลิศดาน
ชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย" ตอมาในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นวาชีววิทยาศาสตรมีความสําคัญ
และจําเปนแกการแพทยในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เนื่องจากสามารถนําองคความรูและนวัตกรรม
ไปสูการผลิตผลิตภัณฑดานชีววิทยาศาสตรในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงไดมีการจัดตั้งเปนองคการมหาชน โดย
ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใชใน
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป นองคก ารมหาชนภายใตก ารกํ ากั บ ดูแลของกระทรวงวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงคการจัดตัง้
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) หรือ ศลช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
(1) สงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
(2) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และการพั ฒ นาต อ ยอดการวิ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละนวั ต กรรม
ดานชีววิทยาศาสตรใหมีศักยภาพเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
(3) พัฒนาและสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑชีววิทยาศาสตร

2
(4) จัดทําและเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
(5) ประสานความรวมมือดานชีววิทยาศาสตรกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
(6) ใหบริการทางวิชาการ เผยแพรความรู และพัฒนาบุคลากรดานชีววิทยาศาสตร
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : นายนเรศ ดํารงชัย
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
คณะกรรมการ
1. นายศักรินทร ภูมริ ัตน
2. ศาสตราจารย ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3. ศาสตราจารยคลินิก นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
4. ศาสตราจารย ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
5. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
6. เภสัชกรปรีชา พันธุติเวช
7. นายทรงพล ดีจงกิจ
8. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
9. นพ.ชาญวิทย ทระเทพ
10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
11. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
12. ดร.นเรศ ดํารงชัย
ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ (รับตําแหนง 18 ก.พ. 58)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ลาออก 16 ส.ค. 58)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รับตําแหนง 18 ก.พ. 58)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3
1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง รวม 45 คน (ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน ผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา 3 คน เจาหนาที่ 40 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 197.7882 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
"เปนหนวยงานหลักที่สรางธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตรใหเติบโตเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ นําประเทศไทยสูระดับแนวหนาของภูมิภาค"
พันธกิจ
ศลช. มีพันธกิจดังตอไปนี้
1. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
2. สงเสริมและสนับสนุน การสรางองคความรู การวิจัยและพัฒนาตอยอดใหเกิด ผลิตภัณฑ
บริการ และนวัตกรรมดานชีววิทยาศาสตร เพื่อสรางมูลคาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
3. สงเสริม และพัฒ นา โครงสรางพื้นฐาน การพัฒ นาบุคลากรที่จํ าเปนตอการพัฒ นาธุรกิ จ
และอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
4. จัดทําและเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
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5. เปนศูนยประสานงานและพัฒนาความรวมมือดานชีววิทยาศาสตรกับหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. ใหบริการทางวิชาการ เผยแพรองคความรู ขอมูลขาวสารดานชีววิทยาศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สง เสริ ม สนับ สนุน และพัฒ นากลไกขับเคลื่ อนการพัฒนาธุรกิ จ และอุตสาหกรรมดาน
ชีววิทยาศาสตร
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาตอยอดการวิจัยสูผลิตภัณฑและบริการดานชีววิทยาศาสตร
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
3. พัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตรของประเทศใหไดมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน
4. สงเสริมและพัฒนาใหเกิดเครือขายความรวมมือดานชีววิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาองคความรู
เทคโนโลยี ธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
5. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาและใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจและวิชาการ เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารั บรองการปฏิบัติงานของศูนยความเป นเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมไดคะแนน 4.6026 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว
มาก โดยเฉพาะผลการปฏิบั ติงานในมิ ติที่ 1 ดานประสิ ทธิผลของการปฏิบั ติงาน ที่ไดคะแนน 5.0000 มิ ติที่ 2 ดาน
คุณภาพการใหบริการไดคะแนน 4.8800 สําหรับผลการปฏิบัติงานมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได
คะแนน 2.9113 และ มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.0599 โดยสรุป ศลช. มีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของศูนยความเปนเลิศ
ดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) หรือ ศลช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน
การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองคการ
รวมทุกมิติ

10%

4.8800

9%

2.9113

2.0000

21%

4.0599

1.0000

100%

4.6026

4.0000
3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของศูนยความเปนเลิ ศดา นชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
คะแนน พ.ศ.
2557
2558

มิติที่ 1
4.4533
5.0000

มิติที่ 2
5.0000
4.8800

มิติที่ 3
4.0769
2.9113

มิติที่ 4
4.7268
4.0599

รวม
4.5138
4.6026
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํา รั บรองการปฏิบ ัติงานของ
ศูน ย ความเปน เลิศดานชีววิ ทยาศาสตร (องคการมหาชน)
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั วชี้วัด ผลการปฏิ บัติ งาน

มิติ ที่ 1 มิ ติ ด านประสิท ธิ ผลของการปฏิบั ติ ง าน
1.1 ระดับ ความสําเร็จ ในการสงเสริม และสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยา
ศาสตร โดย ศลช.
1.2 ระดับ ความสําเร็จ ในการสนับ สนุน การพัฒนาตอ
ยอดใหเกิด ผลิตภัณฑ/บริการที่สามารถนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
1.3 ระดับ ความสําเร็จ ในการบริห ารทรัพยสิน ทาง
ปญ ญาใหเกิดความพรอมในการถายทอด
เทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย
1.4 รอ ยละของผูผานการอบรมหลักสูตรที่เปนองค
ความรู และนวัตกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชีววิทยาศาสตรของ ศลช. สามารถนําความรูไป
ใชป ระโยชน
1.5 ระดับ ความสําเร็จ ของการประสานความรวมมือ
ดานชีววิทยาศาสตรทั้ง ในและตางประเทศ

หนวยวัด

น้ํา หนั ก
(รอยละ)

1

2

เกณฑ การใหค ะแนน
3
4

5

ผลการดํ าเนิน งาน
ผลการ ค าคะแนน คะแนน
ดํา เนิ น งาน ที่ไ ด ถวงน้ํา หนั ก
5.0000
5.00
5.0000 0.7500

ระดับ

60
15

1

2

3

4

5

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

รอยละ

15

86

88

90

92

94

96.50

5.0000

0.7500
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1.5.1 ระดับ ความสําเร็จ ของการจัดกิจกรรมหรือเขา
ระดับ
รวมกิจกรรมเพื่อประสานความรวมมือดาน
ชีววิทยาศาสตรท ั้งในและตางประเทศ
1.5.2 จํานวนกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นภายใตบ ันทึกความ
ครั้ง
ความเขาใจหรือStatements (คําแถลง) หรือ
ขอ ตกลงความรวมมือหรือสัญญาความรวมมือ
ระหวางองคกรกับศลช. ทั้งในและตางประเทศ
มิติ ที่ 2 มิ ติ ด านคุ ณ ภาพการใหบ ริการ
2.1 ระดับ ความสําเร็จ ของการสํารวจความพึงพอใจ
ระดับ
และพัฒ นาการใหบริการ
มิติ ที่ 3 มิ ติ ด านประสิท ธิ ภาพของการปฏิบัติ งาน
3.1 รอ ยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
รอยละ
3.2 รอ ยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมาย
รอยละ
ผลผลิตของโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัต ิ
การ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มิติ ที่ 4 มิ ติ ด านการกํา กับ ดู แ ลกิจการและการพั ฒ นาองค การ
4.1 ระดับ การพัฒนาดานการกํากั บดูแลกิจการ
ระดับ
4.2 ระดับ คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนิน งาน
ระดับ
ของหนวยงาน
4.3 ระดับ ความสําเร็จ ในการนําหลัก สมรรถนะมาใช
ระดับ
เปนเครื่องมือ ในการบริห ารและพัฒนาบุคลากร
(Competency Based
น้ําหนัก รวม

5.0000

4

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2000

6

3

4

5

6

7

9.00

5.0000

0.3000

10
10

1

2

3

4

5

4.88

4.8800
4.8800

0.4880

9
3
6

80
70

85
75

90
80

95
90

100
100

86.57
82.10

2.9113
2.3140
3.2100

0.0694
0.1926

0.4726
0.2000
0.1800

21
10
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.7258
4.00

4.0599
4.7258
4.0000

6

1

2

3

4

5

3.00

3.0000

100

ค าคะแนนที่ ได 4.6026
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
การส งเสริมและสนับสนุนใหเกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมดา นชีววิทยาศาสตร โดย ศลช. มี คา
คะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเจรจาทางธุรกิจ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน
5 กิจกรรม จากเปาหมายที่กําหนดไว 3 กิจกรรม
2. เกิดการเจรจาธุรกิจ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 กิจกรรม/โครงการ จากเปาหมายที่
กําหนดไว 3 กิจกรรม
3. เกิดขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจระหวางคูเจรจา โดย ศลช. เปนผูจัดใหเกิดการเจรจาธุรกิจ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 6 ฉบับ/ขอตกลง จากเปาหมายที่กําหนดไว 2 ฉบับ/ขอตกลง
4. เกิดกิจกรรมความรวมมือทางธุรกิจภายใตขอตกลง จํานวน 11 กิจกรรม ภายใตขอตกลงความ
รวมมือทางธุรกิจ จํานวน 11 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100
ทั้งนี้ ศลช. สามารถดําเนินการไดดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว เนื่องจาก การไดรับความรวมมือ
จากบุคลากรทุกฝายในองคกร และการที่มีเครือขายหนวยงานพันธมิตรที่มีความเขมแข็ง มีประสบการณ และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสนับสนุนการพัฒนาตอยอดใหเกิดผลิตภัณฑ/บริการที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและ
อุตสาหกรรม มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตนแบบหรือผลิตภัณฑหรือบริการ ไดรับการยืนยันผลทดสอบมาตรฐาน/คุณภาพ /ความปลอดภัย
จํานวน 3 ผลิตภัณฑ/บริการ ไดแก
-

สูตรเซรัม่ จากน้ํายางพาราลดเลือนริ้วรอย จํานวน 1 สูตร

-

ชุดตรวจวิเคราะหขอมูลพันธุกรรมแอนยูพลอยดีของทารกในครรภจากเลือดแม

-

การถอดรหัสพันธุกรรมยีนบางกลุมหรือยีนทั้งหมดบนโครโมโซม (จีโนม) ประชากรไทย

2. ภาคเอกชน/ภาครัฐ นําผลิตภัณฑ/บริการ ที่ไดรบั การยืนยันผลทดสอบมาตรฐาน/คุณภาพ /ความ
ปลอดภัยแลว ไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม จํานวน 2 ผลิตภัณฑ/บริการ ไดแก
-

เปดใหบริการการตรวจวินจิ ฉัยจีโนมทางการแพทย นําไปสูการกอตั้งบริษัท ลีดเดอร เมดิคอล เจ
เนติกส แอนด จีโนมิกส จํากัด (LMGG)

-

บริษัท เจเนซิส เฮลท (ไทยแลนด) จํากัด นําผลการทดสอบเซรั่มจากน้ํายางพาราไปผลิตครีม
ยางพารา รกวัว (HB PLACENTAL PROTEIN CREAM)
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ทั้งนี้ ศลช.สามารถดําเนินการไดดีกวาเป าหมายที่ กําหนดไว เนื่องจาก งบประมาณจากภาครัฐในการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง มาตรการสงเสริมของภาครัฐ เชน สิทธิประโยชนใหภาคเอกชนเขารวม
ลงทุนกับภาครัฐ สนับสนุนใหเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ระดับความสําเร็จในการบริหารทรัพยสินทางปญญาใหเกิดความพรอมในการถายทอดเทคโนโลยี
สูเชิงพาณิชย มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วางแผนและเขียนแผนการปฏิบัติงานและผลิตภัณฑที่มีแนวโนมที่สามารถขอรับความคุมครอง
ดานทรัพยสินทางปญญา พรอมกับประเมินทรัพยสนิ ทางปญญาเบื้องตนถึงความคุมคาของการนํา
ผลิตภัณฑไปขอรับความคุมครอง และดําเนินการศึกษารายละเอียดและเตรียมขั้นตอนการยื่นคํา
ขอตอไป
2. มีการวางแผนจัดและรวบรวมฐานขอมูลของภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจและอยูในกลุมเปาหมายใน
การรับการถายทอดทรัพยสินทางปญญา
3. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานสําหรับผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรหรือเอกสารทางทรัพยสินทางปญญา
และเตรียมขอมูลของผลิตภัณฑเพื่อนํามาจัดทําแผนธุรกิจและศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด
และประเมินมูลคาทรัพยสนิ ทางปญญาเพื่อเปนขอมูลประกอบการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
และการอนุญาตใหใชสิทธิ์ของผลิตภัณฑนั้น
4. ในป 2558 มี บ ริ ษั ท เข า มามี ส ว นร ว มในการถ า ยทอดทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา เพื่ อ พั ฒ นาสู
อุตสาหกรรมหรื อเชิง พาณิชย จํานวน 3 บริ ษัท ไดแก บริ ษัท สตาร ส ไมโครอิเ ล็ ก ทรอนิก ส
(มหาชน) จํ ากั ด บริ ษัท อารเ อ็ก ซ จํ ากั ด และบริ ษัท เจเนซิส เฮลท (ไทยแลนด) จํากัด ทั้ง นี้
บริษัท เจเนซิส เฮลท (ไทยแลนด) จํากัด ไดมีการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชเชิงพาณิชย
อยางไรก็ ตาม ในการดําเนินการบริ ห ารทรั พยสิ นทางป ญ ญาใหเ กิ ดความพร อมในการถายทอด
เทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย ก็พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ไดมีการ
วางแผนไวเกิดความคลาดเคลื่อนจากปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหผลิตภัณฑที่จะนํามาขอรับความคุมครอง
ทางทรัพยสินทางปญญาเกิดความคลาดเคลื่อนตามปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดดังกลาว และ การขอรับความ
คุมครองดานทรัพยสินทางปญญามีความคลาดเคลือ่ นเนื่องจากปจจัยในสวนของการพิจารณาที่นานและไมสามารถ
กําหนดระยะเวลาที่ แนนอนได ทํ าให อาจเกิ ดความคลาดเคลื่ อนในการวางแผนที่ จะนําผลิ ตภัณฑ ดัง กล าวมา
ดําเนินการตอยอดออกสูเชิงพาณิชย
รอยละของผูผานการอบรมหลักสูตรที่เปนองคความรู และนวัตกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชีววิทยาศาสตรของ ศลช. สามารถนําความรูไปใชประโยชน มีผลการดําเนินงาน รอยละ 96.50 คิดเปนคา
คะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. อบรมมาตรฐาน OECD GLP
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2. อบรม Inspector OECD GLP
3. อบรมมาตรฐาน GCP
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ Intro to Robot Operating System
ทั้งนี้ ในภาพรวมผูผานการอบรมหลักสูตรที่เปนองคความรู และนวัตกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชีววิทยาศาสตรของ ศลช. สามารถนําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 96.5
ระดับความสําเร็จของการประสานความรวมมือดานชีววิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ มีคา
คะแนนเทากับ 5.0000 โดยประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย มีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อประสานความรวมมือดานชีววิทยาศาสตร
ทั้งในและตางประเทศ มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1.1 จัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมประสานความรวมมือดานชีววิทยาศาสตรระหวางองคกรทั้งในและ
ตางประเทศจํานวน 7 ครั้ง ดังนี้
-

กิจกรรม APEC Biomedical Technology Commercialization Training Center (APEC TCTC)
Special Topic Program ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2558

-

กิจกรรม Bio Malaysia & Bio Economy Asia Pacific 2014 ณ กัวลาลัมเปอร คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557

-

เขารวมกิจกรรม Bio Japan 2014 World Business Forum ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ซึ่งภายในงานประกอบดวยกิจกรรมหลัก ไดแก การจัดสัมมนา
การออกบูธแสดงสินคา และการเจรจาธุรกิจ

-

เขารวมกิจกรรม Bio Asia 2015 ณ เมืองไฮเดอราบัต รัฐเตลังกานา ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่
2-4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยไดรับเกียรติเขารวมงานในฐานะ Country Partner มี
การจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion

-

เขารวมกิจกรรม 2015 Bio International Convention ณ เมืองฟลาเดเฟย รัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหวางวันที่ 12-20 มิถุนายน 2558 ซึ่ ง ภายในงานประกอบไปดวยการ
สัมมนาวิชาการ การเจรจาธุรกิจ การจัดแสดงนิทรรศการ

-

เขารวมกิจกรรม Bio Europe 2014 ณ สหพันธรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2557
เพื่อพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ

-

เขารวมกิจกรรม Bio Taiwan 2015 ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 22-24 กรกฎาคม
2558 เพื่อพัฒนาความรวมมือกับ Development Center for Biotechnology (DCB) of Taiwan

10
1.2 เกิดบันทึกความความเขาใจหรือStatements (คําแถลง) หรือขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาความ
รวมมือระหวางองคกรกับ ศลช. จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
-

กิจกรรม APEC เกิด Joint Ministerial Statement (APEC)

-

กิจกรรม Bio Malaysia เกิด Collaboration Proposal ระหวาง Malaysian Biotechnology
Coorperation กับ ศลช.

-

กิจกรรม Bio Japan เกิด MOU ระหวาง มหาวิทยาลัยมหิดล Panasonic Coorperation และ
ศลช.

-

กิจกรรม Bio Asia เกิด MOU Federation of Asian Biotech Assosiation (FABA)

2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใตบันทึกความเขาใจ หรือ Statements (คําแถลง) หรือ ขอตกลงความรวมมือ
หรือ สัญญาความรวมมือระหวางองคกรกับ ศลช. ทั้งในและตางประเทศ มีผลการดําเนินงานเทากับ 9
กิจกรรม สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 5 กิจกรรม คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียดผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1) กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต MOU ความรวมมือของ ศลช. กับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก
- มีการดําเนิน งาน “โครงการจัดตั้งหอ งปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบผลิ ตภัณฑหุนยนต
ฟนฟูเชิงพาณิชย (R square)”
- มีการดําเนินงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Robot Operating System
(ROS) ระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
2) กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต MOU ความรวมมือของ ศลช. กับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก
- มี ก ารดํ า เนิ น งาน “โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย ก ารศึก ษาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ด า นวิ ศวกรรมชี ว
การแพทยและหุนยนตทางการแพทย” สัญญาเลขที่ TC 5/58
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต MOU ความรวมมือของ ศลช. กั บ บริษัท สุพรีม ไฮทีรา จํากัด และ
มจธ. จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก
- มีการรวมพัฒนาระบบจัดและลําเลียงยาอัตโนมัติ ขณะนี้ ทีมผูวิจัยไดทําการพัฒนา “ระบบ
จัดและลําเลียงยาอัตโนมัติ” เสร็จสิ้นสมบูรณ พรอมออกสูตลาดเชิง พาณิชย โดยจะมีการ
เปดตัวพรอมแถลงขาวในวันที่ 13 สิงหาคม 2558
4) กิจกรรมเกิดขึ้นภายใต MOU ความรวมมือของ ศลช. กับ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท พานา
โซนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศญี่ปุน) จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก
- จัดใหมีกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและหารือเชิงนโยบาย ภายใตหัวขอ “The industrial
Development of Robots and Thailand’s strategic Direction: Case Studies of
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Panasonic HOSPI and Robotic Bed” ในระหวางวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- มีการดําเนินงาน “โครงการหุนยนตฟนฟูการเดินประสิทธิภาพสูงราคาประหยัด” สัญญาเลขที่
TC 7/58
5) กิจกรรมภายใตความรวมมือ Joint Ministerial Statement (APEC) จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก
- เขา ร วมจั ด การฝ ก อบรมของ APEC Biomedical Technology Commercialization
Training Center (TCTC) ระหวางวันที่ 8-10 เมษายน 2558 ณ Codex กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี
- เขารวมจัดงาน 2015 APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training
Center Spacial Topic Program on Technology Valuation ระหวางวันที่ 8-10
กรกฎาคม 2558 ณ Federal of Korean Industries Head Office Building กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
- เขารวมประชุม APEC Life Science Innovation Forum (LSIF) ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม
– 1 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.8800
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
จากผลการสํ ารวจความพึงพอของผูรั บบริ การ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ศลช.ไดทํ าแผนการ
ปรับปรุงงานบริการ และเสนอตอคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศลช. ในครั้งที่ 8/2558
และสําหรับการประเมินในป 2558 ศลช. ไดมอบหมายใหผูประเมินภายนอก ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยนําเสนอกรอบและวิธีการประเมินความพึงพอใจ แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ โดยบุคคลภายนอก เสนอตอ คณะกรรมการบริหาร ศลช. ซึ่งใหความเห็นชอบกรอบและวิธีการ
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินและผูทําการประเมิน โดยงานบริการของ ศลช. ที่ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการจะเปนการใหบริการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรู ผลิตภัณฑและบริการดานชีววิทยา
ศาสตรและการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร ไดแก
1) การใหบริการขอมูลขาวสาร ขอมูลทางธุรกิจผานทาง website ศูนย Hotline (อยูระหวาง
การพัฒนา)
2) การจัดการอบรม การสัมมนา ประชุมวิชาการตางๆ ซึ่งดําเนินการโดย ศลช. หรือ เครือขายที่
ไดรับการสนับสนุนจาก ศลช.
3) การอํานวยความสะดวกใหภาครัฐหรือภาคเอกชนไปแสวงหาตลาดหรือเจรจาจับคูทางธุรกิจ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน การนําผลิตภัณฑของภาครัฐหรือภาคเอกชนไปเผยแพร
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ประชาสัมพันธเพื่อแสวงหาตลาด หรือ การนําภาครัฐหรือภาคเอกชนไปเจรจาจับคูทางธุรกิจ
เปนตน
4) การใหคํารับรองเพื่อขอยื่นรับสิทธิประโยชนดานการสงเสริมการลงทุนจาก BOI
5) การใหคําปรึกษาหรือประสานงานในดานตางๆ เชน ดานมาตรฐานและการขออนุญาตตางๆ
โดย ศลช.ไดนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจตอคณะกรรมการบริหาร ศลช. ครั้งที่ 12/2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลการประเมิน รอยละความพึงพอใจในบริการของ ศลช.ภาพรวม เทากับ 89.40
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 9) คาคะแนนที่ได 2.9113
การเบิกจายงบประมาณ โดย ศลช. ไดรับงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหาร ศลช. เทากับ 211.12 ลานบาท และสามารถเบิกจายเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 เทากับ 182.77 ลานบาท คิดเปนรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายงบประมาณ
เทากับ 86.57 ต่ํากวาคาเปาหมายที่ กําหนดไว มีคาคะแนนเทากับ 2.3140 ปญหาอุปสรรคที่สงผลใหผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก ในปงบประมาณ 2558 ศลช. ไดรับงบประมาณ ซึ่งเปนงบลงทุนถึง
รอยละ 42 รายการกอสรางอาคารที่มีความลาชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และปรับแบบในการกอสราง
รวมทั้งตองมีการปรับราคากลางใหมตามนโยบายรัฐบาล จึงทําใหกระบวนการจัดจางมีความลาชา ประกอบกับการ
ประกวดราคาทั้ง 2 ครั้ง ไมมีผูม ายื่นซอง จึง ตองหารือกระทรวงการคลั งเพื่อขอดําเนินการโดยวิธีพิเศษ ซึ่งอยู
ระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง จึงทําใหรอยละการเบิกจายไมเปนไปตามแผน
ความสํ า เร็ จของการบรรลุ เ ปา หมายผลผลิ ตของโครงการที่กํา หนดไวในแผนปฏิ บัติการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาจากโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป มีรอย
ละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายผลผลิตของโครงการ คิดเปนรอยละ 82.10 คิดเปนคะแนนเทากับ 3.2100
อยางไรก็ตามคนพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานวา โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
สวนใหญเปนโครงการตอเนื่องขนาดใหญ ที่จําเปนตองมีการเก็บตัวอยางจํานวนที่มากเพียงพอเพื่อพิสูจนผล แต
บางครั้งกลุมตัวอยางมีไมเพียงพอจึงทําใหตองขยายระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งจะสงผลตอการ
เบิกจายงบประมาณที่ตองขยายระยะเวลาตามไปดวย
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 21) คาคะแนนที่ได
4.0599
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.7258
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมาก
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็น
วาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส งเสริม ให มีก ารกํ ากับ ดูแลที่ ดี และการสนับ สนุนใหคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
4.0000

1.75

4.9571

0.5
1
1.75
2

5.0000
4.3330
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

4.7258
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ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.7258 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกั บผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ในการประชุม ครั้ง
ที่ 12/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร มี 5 ประเด็น คือ 1) วิสัยทัศน 2) พันธกิจ
3) วัตถุประสงค 4) กลยุทธ 5) เปาหมาย และเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปมี 6 ประเด็น คือ 1) วัตถุประสงค
2) เปาหมาย 3) ขั้นตอน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณคาใชจาย 6) ผูรับผิดชอบ
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องคการมหาชนที่สําคัญอยางนอยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่
สําคัญ ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ ดังนี้
- การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงานเกี่ยวกั บ
สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดให
ความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558, ไตรมาส
ที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 และไตร
มาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
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- การพิจารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ตอคณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 10 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 3/2558 4/2558
5/2558 6/2558 7/2558 8/2558 9/2558 10/2558 11/2558 และ 12/2558
- การพิจ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยการวิเ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โอกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ดระดับ ความเสี่ ยงในแตล ะดาน เชน ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายงานผลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง
ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม
2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 ตุลาคม
2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 11/2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 11/2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 แตการประเมินผลงาน
ผูบริหารระดับสูง ยังไมครบถวน มีรองจากผูอํานวยการเพียง 1 ระดับ จึงพิจารณาปรับลดคะแนน 0.3 คะแนน
- การพิจารณารายงานดานการเงิ น มี การวิเ คราะห สาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม
2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้ ง ที่ 11/2558 วันที่ 18 สิง หาคม 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้ ง ที่ 2/2559 วันที่ 17
พฤศจิกายน 2558
- การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
คือ ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558,
ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 21 กันยายน
2558
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- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลั กแกรั ฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน 2 ครั้ง คือ นําเสนอผลการดําเนินงานตอ รมว.วท. 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 และ จัดสง
เอกสารแผนยุทธศาสตร 3 ป ศลช. ตอ รมว.วท. เดือน ตุลาคม 2558
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการ
เขาประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80
ขึ้นไปจํานวน 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 83.33
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
ดังนี้
- มี การจั ดทํ ารายงานการวิเ คราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจ หลั กขอ
องคก ร มีขอมู ล คําอธิบายและการวิเ คราะห ถึง สาเหตุการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ พร อมทั้ง ระบุ ปญ หาอุป สรรค
ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไร
ขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย
1) อายุ 2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวน
ทุกคณะในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมา
ขององคก ารมหาชน 2) การเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาการที่ สํ าคัญ ความเสี่ ยงสํ าคัญ ขององคก ร และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผานมา 3) คําอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิง
สถิติและคําอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มี ขอ มู ล ที่ สํ าคั ญ ในเว็บ ไซตขององคก ารมหาชน มี ก ารเป ดเผยข อมู ล และ
สารสนเทศที่สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจําป 2) โครงการลงทุนที่สําคัญ 3)
การจัดซื้อจัดจาง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคการ โดยผูบริหาร 5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6)
แผนงานที่สําคัญ 7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก และ 9)
ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
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- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคณะกรรมการบริหารใหม จํานวน 2 ทาน ซึ่งไดมีการจัดสง
ขอมูลองคกรและผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงาน และสงมอบ
งานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558
- มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู ค วามสามารถของคณะกรรมการบริ ห าร โดยมี
กรรมการบริหาร ศลช. เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ ดังนี้
การเขารวมอบรม APEC BioMedical Technology Commercialization Training Center
ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายชาญวิทย ทระเทพ และนายสาธิต
ชาญเชาวนกุล เขารวมงาน ทั้งนี้ ไดมีการใหความเห็นจากการเขารวมงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศลช. ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
การเขารวมงาน Bio Asia 2015 ระหวางวันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2558 ณ เมืองไฮเดอราบัต รัฐเต
ลังกานา ประเทศอินเดีย โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ เขารวมงาน และรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558
การเขารวมงาน Thailand Lab ระหวางวันที่ 9-10 กันยายน 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุม ไบเทค บางนา โดยมี นายศัก รินทร ภูมิ รัตน และนายอมเรศ ภูมิรั ตน เขาร วมงานและรายงานตอคณะ
กรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 21 กันยายน 2558
การเขารวมงาน Medical Fair Thailand 2015 ระหวางวันที่ 10-12 กันยายน 2558 ณ ศูนย
ประชุม แหง ชาติสิริ กิตติ์ โดนมีนายปรีชา พันธุติเ วช เขาร วมงานและรายงานตอคณะกรรมการบริห าร ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 21 กันยายน 2558
การเขาร วมอบรม “Futures Thinking and Strategy Development A Foresight
Workshop” โดย Dr.Sohail Inayatullah ระหวางวันที่ 2-4 กันยายน 2558 โดยมีนายชาญวิทย ทระเทพ เขา
รวมงานและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้ งที่ 12/2558 วันที่ 21
กันยายน 2558
3.4.2 ระดับ คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน (น้ําหนักร อยละ 5) คา
คะแนนที่ได 4.0000
องคประกอบ
ผลการประเมิน
ดัชนีที่ 1 ความโปรงใส (Transparency)
72.36
ดัชนีที่ 2 ความพรอมรับผิด (Accountability)
52.87
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
87.67
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
66.96
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity)
52.63
คะแนน ITA
67.80
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3.4.3 ระดับความสําเร็จในการนําหลักสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (Competency Based Management) (น้ําหนักรอยละ 6) คาคะแนนที่ได 3.0000
ศลช. ไดดําเนินการศึกษาทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะกลุมตําแหนง
บริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) ของ ศลช. ให
สอดคลองกับภารกิจขององคกร โดยมีที่ปรึก ษาภายนอก ชวยดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ ม
ตําแหนงบริห ารและและสมรรถนะกลุ มงานของ ศลช. ตลอดจนการจัดทํ าประเมินคางาน เพื่อนําไปใชในการ
จัดทําตนแบบสมรรถนะหลั ก สมรรถนะกลุ ม ตําแหนงบริ หาร และสมรรถนะกลุ มงาน และไดจั ดทําตนแบบ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุมตําแหนงบริหาร และสมรรถนะกลุมงานของ ศลช. จากนั้นที่ปรึกษาภายนอกได
ดําเนินการประเมิน Competency Gap ของบุคลากรเปนรายบุคคล รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาปด Gap
เพื่อนําผลมาใชวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการปด Gap สมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุมตําแหนงบริหาร และ
สมรรถนะกลุมงาน แตทั้งนีแ้ นวทางการปด GAP คือ วิธีการดูภาพยนตร และมีอภิปรายในภาพรวมเกี่ยวกับขอคิด
ที่ไดจากการดูภาพยนตร ไมสามารถพิสูจนการปด GAP ได เปนรูปธรรม

3. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) ผลการดําเนินงานในมิ ติดานประสิ ท ธิผ ล ในการดําเนินงานตามวัตถุป ระสงคก ารจั ดตั้ง ของ
องคการมหาชน มีคาคะแนนเท ากั บ 5.0000 ซึ่ ง สะท อนถึง การดําเนินงานที่ดีตามภารกิจ หลัก ทั้ งในดานการ
สนับสนุน และพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร และการพัฒนาและ
ยกระดับโครงสร างพื้นฐาน เพื่อรองรั บการพัฒนาผลิ ตภัณฑและกระบวนการผลิ ตของภาคอุตสาหกรรมดาน
ชีววิทยาศาสตรของประเทศใหไดมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2) คณะกรรมการบริหารของ ศลช. ใหความรวมมือ ในการเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ และให
การสนับสนุน ติดตาม รวมทั้ งให คําปรึ กษาแนะนําเพื่อเป นแนวทางในการปรั บปรุ งผลการดําเนินงาน และให
ความสําคัญในการทําความเขาใจกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) ศลช.มี ก ารดํ าเนินการส ง เสริ ม และพั ฒ นาตอ ยอดผลิ ตภัณ ฑที่ ส ร า งมู ล คา เชิ ง เศรษฐกิ จ ดว ย
เทคโนโลยีที่ ศลช. มีสวนในการสงเสริม หรือ ใหการสนับสนุน เพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล ไดแกการพัฒนา
ตอยอดสารสกัดจากเซรั่มน้ํายางพารา ซึ่งไดรับความสนใจจากบริษัทเอกชนตางประเทศที่จะลงทุน และนําไปตอ
ยอดเชิงพาณิชยตอไป
4) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของ ศลช. อยูระดับคะแนนที่สูง สะทอนถึงความ
พึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการของ ศลช. ซึ่งเปนการใหบริการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรู
ผลิ ตภัณฑและบริ ก ารดานชีววิท ยาศาสตร และการสง เสริ ม สนับ สนุน และพัฒ นาธุรกิ จ อุตสาหกรรมดาน
ชีววิทยาศาสตร
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4. ขอสังเกตเพือ่ การปรับปรุง
1) ควรกําหนดตัวชี้วัดที่มีนิยามการวัดผลเชนเดียวกับกระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี เป น
ตัวชี้วัดรวม ที่สามารถวัดผลในภารกิจเดียวกัน ซึ่งสามารถรวมผลการดําเนินงานในภาพของกระทรวงได
2) ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เปนดัชนีสากล หรือการ Ranking อันดับความสามารถในการแขงขันระดับ
สากล
3) ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน มีคาคะแนนเทากับ 67.80 ซึ่งอยู
ในระดับสูง แตมีคาคะแนนเทากับ 67.80 ซึ่งถือวายังมีหลายประเด็นสําหรับการยกระดับคาคะแนนคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานใหมีคาคะแนนที่สูงขึ้น เชน ดานการจัดซื้อจัดจาง และดานการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร เปนตน
4) ควรมีการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจสําหรับการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ ทั้งนีเ้ พื่อ ศลช. สามารถกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษาอิสระใหสงมอบผลงานสํารวจที่มี
ความครบถวน ไดขอมูล ที่ถูกตองนาเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ ตลอดจนมีการนําผลของการสํารวจความพึง
พอใจที่ไดรับ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ มาพัฒนาการใหบริการใหดีมากยิ่งขึ้นในปตอไป
5) ศลช. ควรพิจารณายกระดับของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และเชิงผลลัพธของการดําเนินงาน รวมถึง
การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพื่อความทาทายในปงบประมาณตอไป
………………………………….

