รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) หรือ สซ. เปนองคการมหาชนที่มีภารกิจสําคัญใน
การยกระดับ การวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน โดยใหบ ริก ารแสง
ซินโครตรอนจากเครื่องกําเนิดแสงสยามขนาดพลังงานอิเล็กตรอน 1,200 ลานอิเล็กตรอนโวลท เพื่อสนับสนุนการ
วิจั ย และพัฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมดา นตา งๆรวมทั้ ง การพัฒ นาเทคโนโลยี ชั้น สู ง
ภายในประเทศ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีก าจั ดตั้ง สถาบั นวิจั ยแสงซิ นโครตรอน (องคก ารมหาชน) พ.ศ. 2551กํ าหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งไว ดังนี้
1) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการใชประโยชนจากแสงซินโครตรอน
2) ใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน
3) สงเสริมการถายทอดและการเรียนรูเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา :
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : ศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ (7 พฤษภาคม 2556 – 6 พฤษภาคม 2560)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นาย สมชายเทียม บุญประเสริฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา
นายแพทยจิโรจ สินธวานนท
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง
นางพรรณี แสงสันต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสวาท วัฒนกูล
นายวีระยุทธ ปนนวม

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

ตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลังรวม 159 คน ประกอบดวยผูบ ริหาร 6 คน เจาหนาที่ 152 คน และลูกจาง 1 คน
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 366.49 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและเปนที่ยอมรับมาก
ที่สุดสําหรับประชาคมอาเซียน”
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พันธกิจ
1) วิจัยและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานแสงซินโครตรอน
2) ใหบริการดานแสงซินโครตรอนเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3) สงเสริมการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแสงซินโครตรอน
2) การบริหารจัดการองคกร
3) การพัฒนากําลังคนและสงเสริมการใชประโยชนแสงซินโครตรอน

2.สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)หรือ สซ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมไดคะแนน 4.6061 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมาย โดยมิติที่ไดคะแนน
สูง สุ ดคือมิ ติที่ 1ดานประสิ ทธิผ ลของการปฏิบั ติง านไดคะแนน 4.8200 รองลงมาคือมิ ติที่ 2ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ไดคะแนน 4.7600 รองลงมาคือมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการไดคะแนน
4.1667และคะแนนมิ ติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.0341 โดยมีรายละเอียดผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตอน(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลประเมินแยกตามมิติ
ประสิทธิผลของการ
มิติที่ 1
ปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน
การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองคการ
รวมทุกมิติ

น้ําหนัก ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

60%

4.8200

10%

4.7600

3.0000

9%

4.0341

2.0000

21%

4.1667

1.0000

100% 4.6061

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556

5.0000

คะแนนพ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
2558

มิติที่ 1
5.000
4.6532
4.8800
4.5179
5.0000
4.8200

มิติที่ 2
3.1360
2.1600
3.6000
4.0680
4.7340
4.7600

มิติที่ 3
5.0000
4.9463
3.8262
3.8287
3.5516
4.0341

มิติที่ 4
4.5404
4.1172
3.9520
4.3000
4.1637
4.1667

รวม
4.7300
4.3553
4.3619
4.3604
4.6613
4.6061

4.7300

4.3553

4.3619

4.3604

4.6613

4.6061

2553

2554

2555

2556

2557

2588

4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

5
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน การปฏิบ ัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบัน วิ จัยแสงซิน โครตรอน (องคการมหาชน)
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั วชี้วัด ผลการปฏิบัติ งาน

มิติ ที่ 1 มิ ติ ด านประสิท ธิ ผลของการปฏิ บั ติ ง าน
1.1 การพัฒนางานวิจัย การเผยแพรงานวิจัย และ
การนํางานวิจัยไปใชป ระโยชน
1.1.1 จํานวนผลงานวิจัยของสถาบัน วิจัยแสงซินโครต
รอนที่เสร็จภายในป 2558 และไดร ับการตอบรับ
ในการตีพิมพเผยแพร
1.1.2 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยดานแสง
ซิน โครตรอนที่ตีพิมพและเผยแพรใน
ระดับ ประเทศและนานาชาติ
1.1.3 จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาดานแสงซินโครต
รอนที่ไดร ับการพัฒนาและนําไปใชป ระโยชน
1.2 จํานวนโครงการที่ใชบ ริการแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีท ี่เกี่ยวขอ งจากในประเทศและ
ตางประเทศ
1.2.1 หนวยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
1.2.2 หนวยงานเอกชน
1.2.3 กลุมประเทศอาเซียน
1.2.4 กลุมประเทศอื่ นๆ
1.2.5 จํานวนโครงการที่เขามาใชบ ริก ารแสงซิน โครต
รอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ งตั้งแต 2
หนวยงานขึ้นไป
1.3 จํานวนชั่ว โมงการใหบ ริการแสงซินโครตรอน
1.4 การสง เสริมการถายทอดและเรียนรูเทคโนโลยี
ดานแสงซิ นโครตรอน
1.4.1 รอยละของผูรับ การฝก อบรมและสัม มนาเชิง
ปฏิบัต ิการดานแสงซิน โครตรอนและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ ง สามารถนําความรูไปใชประโยชน
1.4.2 จํานวนครั้งในการจัดสัมมนาและ Road show
กลุม R&D อุตสาหกรรมไทยเรื่องเทคนิคและ
ประโยชนจากการใชแสงซิน โครตรอน
1.4.3 รอยละของระดับความรับรูความเขาใจและการ
ใชป ระโยชนจากกลุมผูใชประโยชนจากแสง
ซิน โครตรอน
1.5 จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจาก
ภาคอุ ตสาหกรรม
มิติ ที่ 2 มิ ติ ด านคุ ณ ภาพการให บ ริการ
2.1 ระดับ ความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการใหบริการ

หน วยวัด

น้ํา หนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการให ค ะแนน
3
4

5

60
10

ผลการดําเนิ น งาน
ผลการ ค าคะแนน คะแนน
ดํา เนิน งาน ที่ไ ด ถวงน้ํา หนั ก
4.8200
5.0000

เรื่อง

4

35

38

41

44

47

47.00

5.0000

0.2000

คะแนน

3

190

210

230

250

270

282.00

5.0000

0.1500

เรื่อง

3

3

4

5

6

7

8.00

5.0000

0.1500

10

4.4000

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

2
2
2
2
2

240
22

250
26

260
30

270
34

280
38

260.00
40.00

3.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.0000

0.0600
0.1000
0.1000
0.1000
0.0800

6
3
36

8
4
38

10
5
40

12
6
42

14
7
44

17.00
10.00
42.00

ชั่วโมง

15
10

3700

3800

3900

4000

4100

4240.00

5.0000
4.5200

0.7500

รอ ยละ

4

82

84

86

88

90

87.60

3.8000

0.1520

ครั้ง

2

3

4

5

6

7

10.00

5.0000

0.1000

รอ ยละ

4

60

65

70

75

80

83.40

5.0000

0.2000

ลานบาท

15

20

40

60

80

100

212.1960

5.0000

0.7500

ระดับ

10
10

1

2

3

4

5

4.76

4.7600
4.7600

0.4760
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน การปฏิบ ัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบัน วิ จัยแสงซิน โครตรอน (องคการมหาชน)
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั วชี้วัด ผลการปฏิบัติ งาน

หน วยวัด

มิติ ที่ 3 มิ ติ ด านประสิท ธิ ภาพของการปฏิบัติ งาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
รอ ยละ
3.2 รอยละความสามารถในการใหบ ริการแสง
รอ ยละ
ซิน โครตรอน (Availability)
มิติ ที่ 4 มิ ติ ด านการกํา กับ ดู แลกิ จการและการพั ฒ นาองค การ
4.1 ระดับ การพัฒนาดานการกํากับ ดูแลกิจการ
ระดับ
4.2 ระดับ คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนิน งาน
ระดับ
ของหนวยงาน
4.3 ระดับ ความสําเร็จในการยกราง/ปรับ ปรุง
ระดับ
กฎระเบียบเพื่อ การปฏิบ ัติงาน
น้ําหนักรวม

น้ํา หนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการให ค ะแนน
3
4

ผลการดําเนิ น งาน
ผลการ ค าคะแนน คะแนน
ดํา เนิน งาน ที่ไ ด ถวงน้ํา หนั ก
4.0341
89.41
2.8824 0.0865
96.61
4.6100 0.2766

9
3
6

80
89

85
92

90
95

95
96

100
97

21
10
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.45
5.00

4.1667
4.4500
5.0000

0.4450
0.2500

6

1

2

3

4

5

3.00

3.0000

0.1800

5

100

ค าคะแนนที่ ไ ด 4.6061

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน(น้ําหนักรอยละ60)คาคะแนนที่ได 4.8200
 ดานการพัฒนางานวิจัยการเผยแพรงานวิจัยและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน มีคาคะแนน
รวมเทากับ 5.0000 ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จํ านวนผลงานวิจั ยของสถาบั นฯที่ เ สร็ จ ภายในป 2558 และไดรั บ การตอบรั บ ในการตีพิม พ
เผยแพรมีผลการดําเนินงานเทากับ 47 เรื่อง สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 41 เรื่อง มีคาคะแนนเทากับ 5.0000
2) คะแนนรวมของบทความ, ผลงานวิ จั ย ด า นแสงซิ น โครตรอนที่ ตี พิ ม พ แ ละเผยแพร ใ น
ระดับประเทศและนานาชาติมีผ ลการดําเนินงานเทากับ 282 คะแนน สูง กวาคาเปาหมายที่
กํ าหนดไว 230 คะแนน มี คา คะแนนเท ากั บ 5.0000 โดยพิจ ารณาจากจํ า นวนผลงานวิจั ย
บทความหรือผลงานคนควาวิจัยดานแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีของบุคลากรทีเ่ ขามาทําวิจยั
ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ตีพิ ม พและเผยแพร ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 คูณดวยน้ําหนั ก
คะแนนตามแหลงที่ตีพิมพเผยแพรตามหลักเกณฑการใหคะแนนโดยผลงานที่ตีพิมพเผยแพรมี
เกณฑของน้ําหนักคะแนนตามแหลงที่ตีพิมพเผยแพรดังนี้
ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation
index ที่มีฐานขอมูลใน ISI
Full Paper ที่มีการเผยแพรใน

คะแนนถวง
น้ําหนัก
6

ผลงาน
จํานวน
47

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก
282

4

-

-
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ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วารสารวิชาการนานาชาติที่เปนที่ยอมรับ
ของ สกอ.
Proceedings International Conference
โดยตองมีการ Review วามีคุณภาพ
วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation
index ของในประเทศ กอ. สกว.
วารสารวิชาการระดับประเทศ
Proceedings ระดับประเทศ

คะแนนถวง
น้ําหนัก

ผลงาน
จํานวน

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

3

-

-

3

-

-

1.5
1

รวมคะแนน

282

3) จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาดานแสงซินโครตรอนที่ไดรับการพัฒนาและนําไปใชประโยชนมีผล
การดําเนินงานเทากับ 8 เรื่อง สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 5 เรื่อง มีคาคะแนนเทากับ 5.0000
โดยพิจารณาจากจํานวนผลงานวิจัยพัฒนาดานแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของของ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่เปนองคความรูเทคนิคเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณสิ่งประดิษฐ
หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑที่ ไ ดนํ าไปใช ป ระโยชนเ ชนลดต นทุ น การผลิ ตลดหรื อทดแทนการนํ าเข าลด
คาใชจายดานสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปรับปรุงกระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพ
ผลิ ตภัณ ฑทํ าผลิ ตภัณฑ ใหม แ ก ป ญ หาทางเทคนิคหรื ออื่น ๆตามวั ตถุป ระสงคข องผู ใ ชโ ดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ผลงานวิจัย
การนําไปใชประโยชน
1) โครงการปลูกฟลมโลหะแบบ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนที่ตองการของตลาด
Multilayer บน Ferrite
สินคาระดับคุณภาพสูงซึง่ บริษัทจะสามารถจําหนายได
Substate
ในราคาที่สูงขึ้นประมาณรอยละ 30 ของราคาเดิม
2) โครงการศึกษาวิเคราะหสาเหตุ ผลการทดสอบทําใหเกิดการปรับเทคนิคกระบวนการ
คราบเหลือง/น้ําตาลปลายชิ้น ผลิตสูตรการผสมสีของยางทีเ่ หมาะสมเพือ่ ไดสีของ
กริ๊ป
ผลิตภัณฑอยางถูกตองเปนการทดสอบกระบวนการ
ผลิตกอนการผลิตสินคาจริงเพื่อสงแกลูกคา
3) โครงการศึกษาโครงสรางและ ไดผลการศึกษาโครงสรางของพอลิพรอพิลีนใน
การจัดเรียงตัวของผลึก
สภาวะที่แตกตางกันเปนองคความรูพื้นฐานใน
Polyethylene
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
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4) โครงการเพือ่ หาสาเหตุของสิ่ง
แปลกปลอมทีป่ นเปอนใน
สินคา
5) โครงการวิเคราะหสสาร
ดังตอไปนี้ 1. สสารสีน้ําเงินบน
Body ของ Chip
Component 2. สสารสีน้ําเงิน
บน Edgeของ Chip
Component 3. สสารสี
ทองแดงบน Edge ของ
Chip Component
6) โครงการหาสาเหตุของตะกั่วไม
ติดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

7) โครงการ Contamination
Analysis
8) โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณ
ภาพสีเถาลอยที่ผานการคัด
แยกจากระบบตะกอนเชิง
ไฟฟาสถิต (ESP)

ทําใหบริษัทมีการตรวจสอบบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครือ่ งจักรที่เกิดปญหาและแกไขปญหา
สิ่งแปลกปลอมปนเปอนได
ไดผลการทดสอบที่ยืนยันความเชื่อมั่นแกลูกคาได
และทําใหลูกคาไมสงคืนผลิตภัณฑดังกลาวแก
บริษัท

ไดผลการทดสอบเพื่อลูกคาสรางความเชื่อมั่น
ใหแกลูกคาและทําใหลูกคาไมสงคืนสินคา
ทั้งหมดแกบริษัทรวมทั้งเปนการยืนยันผลการ
ทดสอบตอบริษัททีเ่ ปนแหลงวัสดุในการผลิตของ
บริษัทถึงขอบกพรองที่เกิดขึ้น
ไดผลการทดสอบเพื่อตอบขอสงสัยของลูกคาและ
ยืนยันกับบริษัททีเ่ ปนแหลงวัสดุตั้งตนในการผลิต
ลดความสูญเสียของบริษัทในการสงคืนสินคา
ไดผลลัพธการทดสอบเพือ่ ใหไดสีของเถาลอยที่
เหมาะสมรวมทัง้ สามารถปรับปรุงคุณภาพสีเถาได
บางสวนแลวและกําลังพัฒนาตอใหเถาลอย
ดังกลาวสามารถนําไปจําหนายไดทงั้ หมดเพื่อลด
คาการกําจัดเถาลอยที่เกิดขึ้นในการผลิตทัง้ หมด
รวมทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลพลอยได

 ดานการใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี แสงซินโครตรอนพิจ ารณาจากโครงการ
ภายในประเทศที่ใชบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ในป 2558 ซึ่งสามารถนับจํานวนโครงการซ้ํา
ไดในกรณีที่ใชระบบลําเลียงแสง (Beamline) และเทคนิคการวิเคราะหที่แตกตางกันทั้งนี้ใหนับรวมโครงการของ
นักวิจัยของสถาบันฯ ดวย (การเขารับบริการขอใชแสงทุกโครงการจะตองเขาสูร ะบบการประเมินของสถาบันฯ) โดย
แบงตัวชี้วัดยอย เปน 5 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) หนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา มีจํานวน 260 โครงการ เปนไปตามเปาหมายที่
2) กําหนดไว มีคาคะแนนเทากับ 3.0000
3) หนวยงานเอกชน มีจํานวน 40 โครงการ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 30 โครงการ มีคาคะแนน
เทากับ 5.0000
4) กลุมประเทศอาเซียน มีจํานวน 17 โครงการ สูงกวาเป าหมายที่กําหนดไว 10 โครงการ มีคา
คะแนนเทากับ 5.0000
5) กลุมประเทศอื่นๆ มีจํานวน 10 โครงการ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 5 โครงการ มีคาคะแนน
เทากับ 5.0000
6) จํานวนโครงการที่เขามาใชบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของตั้งแต 2 หนวยงาน
ขึ้นไปเทากับ 42 โครงการ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 40 โครงการ มีคาคะแนนเทากับ 4.0000
 การใหบริการแสงซินโครตรอนของเครื่องเรงอนุภาคจํานวน 4,240 ชั่วโมง สูงกวาคาเปาหมาย
ที่กําหนดไว 3,900 ชั่วโมง มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียดการใหบริการในแตละเดือน ดังนี้
เดือน
จํานวนชั่วโมงใหบริการ
ต.ค.-57
569.00
พ.ย.-57
472.82
ธ.ค.-57
461.33
ม.ค.-58
496.38
ก.พ.-58
480.17
มี.ค.-58
Shutdown
เม.ย.-58
197.21
พ.ค.-58
624.99
มิ.ย.-58
Shutdown
ก.ค.-58
Shutdown
ส.ค.-58
549.20
ก.ย.-58
372.90
รวม
4,240.00
สถาบันฯ ไดดําเนินการจัดตั้งส วนงานการเดินเครื่องและซอมบํ ารุ งทํ าใหการเดินเครื่องและการ
ใหบริก ารแสงซินโครตรอนมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้นและมีนักวิจั ยจากทั้งหนวยงานภาครัฐสถาบันการศึก ษาและ
ภาคเอกชนเขารวมทําวิจัยกับสถาบันฯ
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 การส งเสริมการถา ยทอดและเรีย นรูเทคโนโลยี ดา นแสงซินโครตรอน มี คาคะแนนเท ากั บ
4.5200 ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) รอยละของผูรับการฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของสามารถนําความรูไปใชประโยชนมีผลการดําเนินงานเทากับ รอยละ 87.60 มีคาคะแนนเทากับ 3.8000
โดยเปนการสํารวจจากผูเขารับการอบรมและหัวหนาของผูเขารับการอบรมหลังจากผานการฝกอบรมแลวไมนอย
กวา 3 เดือน และจัดทํารายงานของการนําความรูไปใชประโยชนสงกลับมายังสซ.
2) การจัดสัมมนาและRoad show กลุมR&D อุตสาหกรรมไทยเรื่องเทคนิคและประโยชนจากการใช
ดําเนินการไดจํานวน 10 ครั้ง สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 5 ครั้ง มี่คาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
บริษัทเอกชนที่ไดรับการถายทอด
เรื่องที่ถายทอด
1) บริษัท สปนซิลคเวิลด จํากัด
นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
งานวิจัยในภาพรวม
2) บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
งานวิจัยในภาพรวม
3) บริษัท อําพลฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
งานวิจัยในภาพรวม
4) บริษัท คิงเฟรชฟารม จํากัด
นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
งานวิจัยในภาพรวม
5) บริษัท แพรนดาจิวเวลรี่ จํากัด
นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
งานวิจัยในภาพรวม
6) บริษัท เชาวดีสตารช จํากัด
นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
งานวิจัยดานแปง
7) บริษัท แพนราชเทวีกรุป จํากัด
นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
(มหาชน)
งานวิจัยดานอาหารและยา
8) บริษัท แปงมันเมงเส็ง จํากัด
นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
งานวิจัยดานแปง
9) บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส จํากัด
นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
งานวิจัยดานCatalys
10) บริษัท พีทที ีโกลบอลเคมิคอล นําเสนอการใชประโยชนแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อ
จํากัด (มหาชน)
งานวิจัยดานCatalys
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3) รอยละของระดับความรับ รู ความเขาใจและการใชประโยชน จ ากกลุม ผู ใชประโยชนจ ากแสง
ซินโครตรอน มีผลการสํารวจเทากับ รอยละ 83.40 สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 70 มีคาคะแนนเทากับ
5.0000 โดยเพื่อประเมินผลการรับรูความเขาใจและการใชประโยชนแสงซินโครตรอนจากกลุมผูใชประโยชนจาก
แสงซินโครตรอนโดยมีการสํารวจการรับรูความเขาใจและการใชประโยชนโดยใชแบบสอบถาม
 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรม มีคาเทากับ 212.196 ลานบาท สูงกวา
คาเปาหมายที่กําหนดไว 60 ลานบาท มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 ซึ่งเปนการประเมินผลลัพธและผลกระทบจาก
โครงการ/กิจกรรมทีด่ ําเนินการมาแลว 3 ปที่มีผลกระทบในป 2558 โดยพิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นตอผูร ับบริการ
หลังจากที่รับบริการจากหนวยงานเชนตนทุนลดลงรายไดเพิม่ ขึ้นทดแทนการนําเขาฯลฯ โดยประเมินจากผูประเมิน
อิสระ (คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ(น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.7600
 การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร ของป ง บประมาณ พ.ศ.2558 โดย สซ. ได
มอบหมายใหนิดาโพล ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความ
พึงพอใจรอยละ 88.80 ซึ่ง สซ. ดําเนินการนําผลที่ไดมาวิเคราะห พรอมทัง้ กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการ
สํารวจสําหรับปงบประมาณตอไป
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยจําแนกตามงานใหบริการขององคการมหาชน
งานใหบริการตามภารกิจหลัก
เฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ
1) การใหบริหารแสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวของ
รอยละ 88.57
2) การฝกอบรมใหความรูเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
รอยละ 87.64
3) การเขารวมกิจกรรมนิทรรศการ/มหกรรรมวิทยาศาสตร
รอยละ 90.00
รวม
รอยละ 88.80
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บทสรุปจากผูประเมินภายนอก สรุปไดวาผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการกลุมมีความพึง
พอใจมากอาจเนื่องมาจากผลการดําเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพของทางสถาบันฯทัง้ ประกอบกับการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งคุณภาพการให บริ การงานอยูเ สมอทั้ ง นี้ท างสถาบั นฯจะมี การติดตามประเมิ นผลการจัดกิ จกรรมทุ ก
กิจกรรมเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อนําขอมูลไปพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นและจะนําผลจากการสํารวจครั้งนี้ไปพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้นไปทั้งนี้ผูใชบริการมีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให บริ การสํ าหรับ กิ จกรรมการถายทอดเทคโนโลยีก ารเยี่ยมชม/ศึก ษาดูง านโดยเสนอให มีก ารจั ดการเยี่ยมชม
อุปกรณรวมทั้งไดทดลองใชเครื่องมือภายในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมากที่สุด
ทั้งนี้ สซ.ไดเสนอรายงานผลการปรั บปรุ งงานตามผลการสํารวจของปง บประมาณพ.ศ. 2557ตอ
คณะกรรมการองคการมหาชน เมื่อการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และ
นําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อการประชุมคณะกรรมการ ครั้ง
ที่2/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ9)คาคะแนนที่ได 4.0341
3.3.1 การเบิกจายงบประมาณสซ. มีการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชเงินตามหลักเกณฑของ
สํานักงบประมาณในปงบประมาณพ.ศ. 2558 โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯในชวงเดือนตุลาคม 2557
– กันยายน 2558เทากับรอยละ 89.41 มีคาคะแนนเทากับ 2.8824 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณ
428,597,200.00บาท

การใชจายงบประมาณ
383,600,569.94บาท

รอยละ
89.41

3.3.2 รอยละความสามารถในการใหบริการแสงซินโครตรอน (Availability) มีผลการดําเนินงาน
เทากับ รอยละ 96.61 สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 95 มีคาคะแนนเทากับ 4.6100 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
คาตัวแปร/สูตรการคํานวณ
แทนคา
จํานวนชั่วโมงทั้งหมดในการใหบริการแสงซินโครตรอน
4,224
จํานวนครั้งที่ไมสามารถใหบริการแสงซินโครตรอนได
114
MTBF = mean time between failures
(4,224/114) = 37.05
จํ านวนชั่ว โมงทั้ ง หมดที่ ใ ชใ นการซ อมแซมหรื อแก ไ ข
ระบบใหสามารถใหบริการแสงซินโครตรอนได
จํานวนครั้งที่ไมสามารถใหบริการแสงซินโครตรอนได

148.06
114

13
คาตัวแปร/สูตรการคํานวณ
MTTR = mean time to repair
Availability (A)
ผลการคํานวณ Availability

แทนคา
(148.06/114) = 1.30
A = [MTBF / (MTBF + MTTR)]x100
= [37.05 / (37.05+1.30)] x 100
= 96.91

3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 21) คาคะแนนที่ได
4.1667
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ10) คาคะแนนที่ได 4.4500
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคก ารมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา
องคการสามารถเติบ โตอยางยั่งยืน ไดรับ การวางรากฐานใหมี ศักยภาพในการพัฒ นาอยางตอเนื่องภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมิ นในที่ นี้ให ความสําคัญ กับการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิบ าลและการกํากั บดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ ม ให มี ก ารกํ ากั บ ดูแลที่ดีและการสนับ สนุนให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผลจําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
น้ําหนัก ผลประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
2
4.0000
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการ
1.75
3.8571
มหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
0.5
5.0000
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1
3.5000
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
1.75
5.0000
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
2
5.0000
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกีย่ วกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัตเิ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ นาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการใน
1
5.0000
การปฏิบัตหิ นาที่กรรมการ
คะแนนรวม
10
4.4500
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ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.4500 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
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองค การมหาชน

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่
กําหนด โดยคณะกรรมการบริ หารไดพิจ ารณาและมี ม ติเ ห็นชอบ ในการประชุม คณะกรรมการบริห าร ครั้ ง ที่
11/2557 เมื่อวันที่26 กันยายน 2557 โดยพิจารณาความสอดคลองแผนยุทธศาสตรกับวัตถุประสงคจัดตั้งของ
องคการมหาชน ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 1)วิสัยทัศน 2)ภารกิจหรือพันธกิจ 3)วัตถุประสงค/นโยบาย 4) กล
ยุทธ 5) เปาหมายโดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปมี 6 ประเด็น คือ 1)วัตถุประสงค 2)เปาหมาย 3)ขั้นตอน
4)ระยะเวลา 5)งบประมาณคาใชจาย 6)ผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการเสนอแผนยุทธศาสตรใหคณะกรรมการ
พิจารณา ไดมีขอมูลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มผี ลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการองคก ารมหาชนที่ สํ าคัญ อยางนอยเป นรายไตรมาสโดยในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของ
ระบบงานที่สําคัญสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ
ดังนี้
- การพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงาน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร
และการติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2ครั้ง ไดแก ไตรมาส
ที่ 1 ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และ, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่8/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
แตสําหรับไตรมาส 3-4 ไดมีการนําเสนอนําเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2558
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- การพิจ ารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายในต อคณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่1 ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 27 กุม ภาพันธ 2557,ไตรมาสที่2 ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558, ไตรมาสที่3 ครั้ง ที่
11/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2/2559ในเดือนธันวาคม 2558
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยการวิ เ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โ อกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ดระดับ ความเสี่ ยงในแตละดาน เชน ความเสี่ ยงเชิง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายงานผลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะจํานวน 2ครั้ง
ไดแก ไตรมาสที1่ -2 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558,ไตรมาสที่3-4 จะรายงานในเดือน พฤศจิกายน
2558
-การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่1 ครั้งที่ 5/2558 ใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2558,ไตรมาสที่2 ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558, ไตรมาสที่3 ครั้งที่ 12/2558
ในวันที่ 25 กันยายน 2558 และไตรมาสที่4 ครั้งที่ 2/2559 เดือนพฤศจิกายน 2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 3 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่1 ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558,ไตรมาสที่2 ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558, ไตรมาสที่3-4รายงานใน
เดือนพฤศจิกายนและมีการประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ําหนัก
และเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจ
- การพิจารณารายงานดานการเงิ น มี การวิเ คราะห สาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่1 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2558, ไตรมาสที่2 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558, ไตรมาสที่3 ครั้งที่ 10/2558 เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และไตรมาสที4 รายงานในเดือนพฤศจิกายน 2558
- การพิจารณารายงานดานภารกิจหลักมีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่1 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2558, ไตรมาสที่2 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558, ไตรมาสที่3 ครั้งที่ 10/2558 เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่1/2559 เดือนพฤศจิกายน
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- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชนมี การสง รายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิ จหลั กแก รัฐมนตรี ที่กํ ากับ ดูแล
องคก ารมหาชน 2 ครั้ ง คือ ครั้ ง ที่ 1 เลขที่ วท 6100/958 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558และครั้ ง ที่ 2 เลขที่ วท
6100/122 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการ
เขาประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80
ขึ้นไปจํานวน 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ75.00
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
ดังนี้
-มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกรมี
ขอมูลคําอธิบายและการวิเ คราะห ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคลประกอบดวย 1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชนครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวนทุก
คณะในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย1) ประวัติความเปนมาของ
องคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญ ของ
องคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลั กที่ ผานมา 3) คําอธิบ ายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชนมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่
สําคัญครบถวนและทันกาลครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจําป 2) โครงการลงทุน
ที่สําคัญ 3) การจัดซื้อจัดจาง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคการ โดยผูบริหาร 5)
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่สําคัญ 7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลักและ 9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบ
ขององคการมหาชนทางเว็บไซตของหนวยงาน
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2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มีการเปดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
วาระที่ 5.1 รายงานผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั นวิจัยแสงซิ นโครตรอน ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยกรรมการไดมีขอเสนอแนะ คือ “ควรมีกรรมการหรืออนุกรรมการที่มาจากภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้น
-สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู ความสามารถของ
คณะกรรมการ 2 กิจกรรมไดแก
1. เยี่ยมชม European XFEL (X-ray free electron laser) ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 European XFEL เปนเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนรุนที่ 4
ซึ่งจะเปนประโยชนใหกับสถาบันฯที่จะนําขอมูลมาประกอบการศึกษาความเปนไปไดของ
การมีเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหมของสถาบันฯที่อาจเปนรุนที่ 3 หรือรุนที่ 4
2. ศึกษาดูงาน ณ MAX IV Laboratory ราชอาณาจักรสวีเดนเมื่อวันที่ 24-27 สิงหาคม
2558 เพื่อเปนประโยชนในดานการบริหารงานใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันฯและ
เพื่อประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีซินโครตรอนที่อาจนํามาใชกับประเทศไทย
3.4.2 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน(น้ําหนักรอยละ5)
ประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงานป.ป.ช.) มีผลคะแนน
เทากับ 80.20 คาคะแนนที่ได 5.0000โดยมีรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบ
ผลการประเมิน
92.05
ดัชนีที่ 1 ความโปรงใส (Transparency)
75.00
ดัชนีที่ 2 ความพรอมรับผิด (Accountability)
99.42
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
57.92
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
64.59
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity)
80.20
คะแนน ITA
3.4.3 ระดับความสําเร็จในการยกราง/ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ6)
คาคะแนนที่ได 3.0000
มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบในการยกราง/แกไขกฎระเบียบขอบังคับของสซ.เสนอตอ
คณะอนุกรรมการพิจารณายกรางระเบียบและขอบังคับ และนําเสนอการยกรางระเบียบและขอบังคับนําเสนอ
กฎระเบียบตอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯพิจารณาเห็นชอบเรื่องการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของ

18
สถาบันฯ พ.ศ.2558 ทั้งนี้กระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระเบียบและขอบังคับที่ยกราง/
ปรั บ ปรุ ง และรายงานความก าวหนา และสรุ ป ป ญ หาอุ ป สรรครวมทั้ ง ข อ เสนอแนะของการดํ าเนิ น งานต อ
ผูอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการไมทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งจะดําเนินการใน 2
ขัน้ ตอนนี้ในปงบประมาณตอไป

4. จุดเดน / พัฒนาการทีด่ ีขององคการมหาชน
1) ผลการดําเนินงานในมิติดานประสิทธิผล ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งของ
องคการมหาชน มีคาคะแนน 4.8200 หรือสวนใหญมีคะแนนเต็ม 5.0000 ซึ่งสะทอนถึง สซ.มีความมุงมั่นในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ หลั กของ สซ. ทั้ งในดานการวิจั ยและพัฒ นา การให บ ริก ารแสง และการให ความรู กั บ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
2) มีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ทั้งในสวนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และหลักฐาน
ประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัด
ขององคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีความสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็นตัวชี้วัดซึ่ง
เปนจุดเดนที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป
3) มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน อยูในระดับสูง

5.ขอสังเกตเพือ่ การปรับปรุง
1) สซ. ควรกําหนดตัวชี้วัดที่มีนิยามการวัดผลเชนเดียวกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนตัวชี้วัดรวม ที่สามารถวัดผลในภารกิจเดียวกัน ซึ่งสามารถรวมผลการดําเนินงานในภาพของกระทรวงได
2) สซ. ควรเพิ่ม เติม ตัวชี้วัดที่เ ป นดัชนี ส ากล หรือการ Ranking อันดับ ความสามารถในการ
แขงขันระดับสากล
3) สซ. ควรจัดทํารูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business model) เพื่อหารายไดจากการใหบริการ
ใชหองปฏิบัติการแสงซินโครตรอน และงานบริการตางๆ เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งขององคกรและลดการ
พึ่งพางบประมาณแผนดินในการปฏิบัติงาน
4) สซ. ควรใหความสําคัญในการกํากับดูแลแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามแผน ควรดําเนินการ
ทบทวนการเบิกจายเงินงบประมาณที่ผานและวิเคราะหถึงสาเหตุของความลาชา จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุง
และเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหรวดเร็วขึ้นเพื่อใหไดตามเปาหมาย
5) ควรพิจารณายกระดับของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และเชิงผลลัพธของการดําเนินงาน รวมถึง
การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพื่อความทาทายในปงบประมาณตอไป
………………………………….

