รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจ
สําคัญในการยกระดับการวิจัยด้านดาราศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ให้
นักวิจัยของประเทศสามารถดําเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ สร้างรากฐาน
ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศสู่มาตรฐานสากล
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 กําหนด
วัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ ดังนี้
1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบัน
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นดาราศาสตร์ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
1.3

รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชกฤษฎีกา :
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.4

ผู้อํานวยการ : รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม

1.5

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
คณะกรรมการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการโดยตําแหน่ง

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการโดยตําแหน่ง

4. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการโดยตําแหน่ง

5. นายประสาท สืบค้า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายพิศาล สร้อยธุหร่ํา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการ

ตําแหน่ง

7. นายอนันต์ ลีต้ ระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายอารี สวัสดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายประวัติ ภัททกวงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
โครงสร้างการบริหารองค์กรของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
รองผู้อํานวยการ/
ผ้ช่วยผ้อํานวยการ
สํานักบริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน

อัตรากําลัง

- ฝ่ายอํานวยการ
- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
- ฝ่ายการคลังและพัสดุ
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล
- ฝ่าายกฎหมาย
เจ้าหน้
ที่ 62 คน ลูกจ้าง

สํานักบริการวิชาการ
และสื่อสารทางดารา

สํานักปฏิบัติการและ
พัฒนาหอดดาว

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา

- ฝ่ายบริการสารสนเทศ
- ฝ่ายฝึกอบรมและ
บริการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
- ฝ่ายหอดูดาวภูมิภาค

- ฝ่ายบํารุงรักษา
- ฝ่ายปฏิบัติการดารา
ศาสตร์
- ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

โครงการ

19 คน

1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พันธกิจ
1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบัน
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นดาราศาสตร์ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
2) การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3) การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ สดร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.5829 โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.8182 รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้
คะแนน 4.8127 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การได้คะแนนมากสุดคือ 4.2050 และมิติที่
2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนน 3.7000 ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

55%

4.8182

10%

3.7000

มิติที่ 1

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

15%

4.8127

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ

20%

4.2050

100%

4.5829

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุก
มิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

55

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนโครงการวิจัยด้านดาราศาสตร์
1.2 จํานวนบทความหรือผลงานวิจัยทางด้านดารา
์
1.2.1 จํานวนผลงานวิ
จัยที่ตีพมิ พ์เผยแพร่

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนน
คะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.8182

โครงการ
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-

1

2

3

4

2.00

3.0000

0.1500

เรื่อง
เรื่อง

1
4

4

5

1
6

2
8

3
10

3.00
10.00

5.0000
5.0000

0.0500
0.2000

โครงการ
โครงการ

5
5

-

1

1
2

2
3

3
4

3.00
4.00

5.0000
5.0000

0.2500
0.2500

1.4 จํานวนโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนด้าน
ดาราศาสตร์
1.5 จํานวนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ดาราศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก
1.6 ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านดาราศาสตร์
1.6.1 จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ระดับพืน้ ฐาน

โครงการ

5

3

4

5

6

7

7.00

5.0000

0.2500

ครั้ง

10

5

10

15

20

25

25.00

5.0000

0.5000

คน

5

400

450

500

600

700

728.00

5.0000

0.2500

1.6.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมระดับกลางมีความรู้
ทางดาราศาสตร์เพิม่ ขึ้น
1.6.3 จํานวนนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่เพิม่ ขึ้น
1.7 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ร้อยละ

5

65

70

75

80

85

100.00

5.0000

0.2500

คน
ครั้ง

5
5
10

10
6

15
8

20
10

25
12

30
14

30.00
14.00

5.0000
5.0000
3.7000

0.2500
0.2500

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

ร้อยละ

10

70

75

80

85

90

83.50

3.7000

0.3700

1.2.2 จํานวนบทความทางวิชาการที่ได้ตีพมิ พ์เผยแพร่
1.3 จํานวนโครงการความร่วมมือทางดาราศาสตร์ที่มี
กิจกรรมต่อเนือ่ งอย่างเป็นรูปธรรม(MOU)
1.3.1 หน่วยงานในประเทศ
1.3.2 หน่วยงานต่างประเทศ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554

15
ร้อยละ

3.2 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อจํานวนผู้
อัตราส่วน
เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
ดาราศาสตร์
3.3 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมด้านดารา
อัตราส่วน
ศาสตร์ต่อจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดารา
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และ
การพัฒนาองค์การ

5

4.8127
91

92

93

94

95

100.00

5.0000

0.2500

5

1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,225.39

4.4922

0.2246

5

310 300 290 280 270

4.9460

0.2473

270.54

20

ระดับ

20

น้ําหนักรวม

100

4.2050
1

2

3

4

5

4.2050

4.2050

0.8410

ค่าคะแนนที่ได้

4.5829
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 55) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8182
ด้านค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
สถาบันได้มีโครงการวิจัยด้านดาราศาสตร์ 2 โครงการในปีงบประมาณ 2554 ได้แก่ โครงการ
Observation and Studies of Law Mass Ratio, Deep Overcontract Binary Stars และโครงการฟิสิกส์
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์อวกาศ(Astrophysics and Space Physics)ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย 3 เรื่อง บทความตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 10 เรื่อง มีการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ท างด้ า นดาราศาสตร์ โดยการพั ฒ นาและออกแบบอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น กล้ อ งโทรทรรศน์
NARIT01 อุปกรณ์ช่วยวัดพิกัดท้องฟ้า (Celestial Coordinate Pointer) สวิทซ์สําหรับอุปกรณ์ติดตามดาว
อัตโนมัติ (Auto Guider Switch) เก้าอี้กล้องสองตา (Binocular Chair) เป็นต้น
สถาบันได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
ได้ จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในประเทศ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เทศบาลนครตรัง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็น
ต้น และได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น The University of
Manchester Yunnan Observatory ,Chinese Academy of Sciences Liverpool John Moores
University Korea Astronomy and Space Science Chungnam National University เป็นต้น นอกจากนี้
สดร. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เช่น Thai National Astronomy Meeting
2009 , Siam Physics Congress 2009 , ประชุมวิชาการสัมพันธภาพทั่วไป ฟิสิกส์พลังงานสูง และจักรวาล
วิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 , ประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 the 6th Annual Conference of the Thai
Physics Society SPC2011 และเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 เป็นต้น สดร. เป็นสมาชิกของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International
Astronomycal Union, IAU) และเครือข่ายดาราศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian
Astronomical Network) อีกด้วย
ด้านส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
สถาบันได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านงบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ
หรือสื่อต่างๆ เช่น สนับสนุนการประชุมนานาชาติ International Conference on Physics Education 2009
ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโครงการเซิร์น ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
สนั บ สนุ น โครงการดาราศาสตร์ สั ญ จร ณ โรงเรี ย นคํ า เตยอุ ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด นครพนม ของคณะ วิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สนับสนุนจัดกิจกรรมดูดาวและเป็นวิทยากรบรรยายเบื้องต้นให้กับครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบัน
ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลภายนอก โดยได้รับจัดสรรทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทํา
การคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โทเอก จํานวน 14 คน

7
ด้านบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
สถาบันได้แบ่งการบริการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ออกเป็น 2 ส่วน คือ
• การจัดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ โดยสถาบันได้มีการจัดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ การ
บรรยายให้ ค วามรู้ แ ละการจั ด กิ จ กรรมด้ า นดาราศาสตร์ ต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมเปิ ด ฟ้ า ตามหาดาว การสั ง เกต
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ถนนสายวิทยาศาสตร์เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการยุวทูตดาราศาสตร์
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2552-2554 จํานวนกว่า
10,000 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สดร. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
รวม 728 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทําให้บุคคลภายนอกสถาบันฯ ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนทั่วไป
ได้มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์มากขึ้น สดร. สามารถรับสมัครนักดาราศาสตร์
สมัครเล่นเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 30 คน
• การฝึกอบรมและค่ายดาราศาสตร์สําหรับเยาวชน สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาครู อาจารย์ผู้สอนทางด้านดาราศาสตร์ จึงได้จัดฝึกอบรมครูเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ เพื่อให้ครู
อาจารย์ที่ได้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในทางดาราศาสตร์ โดยได้จัดฝึกอบรมครูเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ไปแล้วจํานวน
10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,000 คน โดยได้จัดการอบรมครูในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลพบุรี จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดสตูล เป็นต้น สําหรับค่ายดาราศาสตร์สําหรับเยาวชนนั้น สถาบันได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคน
ดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ กม.31 อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ สถาบันได้จัดโครงการนี้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2552 –
2554 จํ า นวนกว่ า 500 คน ซึ่ ง นอกจากจะได้ รั บ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางดาราศาสตร์ แ ล้ ว ยั ง ได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ วัฒนธรรม และพูดคุยกับเยาวชนในจังหวัดต่างๆ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และได้มี
ความรู้ ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์มากขึ้น สามารถนําไปความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.7000
สดร. ได้มอบหมายหน่วยงานภายนอกในการดําเนินการการสํารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเลือกโครงการอบรมครูด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น จํานวน 4 ครั้ง
- โครงการอบรมครูด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นจังหวัดขอนแก่น มีผลความพึงพอใจ ร้อยละ 83.50
- โครงการอบรมครูด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลความพึงพอใจ ร้อยละ 83.25
- โครงการอบรมครูด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นจังหวัดลพบุรี มีผลความพึงพอใจ ร้อยละ 87.50
- โครงการอบรมครูด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นจังหวัดสตูล มีผลความพึงพอใจ ร้อยละ 76.75
และ โครงการอบรมครูด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง 1 ครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผลความพึงพอใจ 86.50 เมื่อ
พิจารณาผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 กิจกรรมคิดค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้คะแนนร้อยละ
83.50
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8127
3.2.1 สดร. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม จํานวน 161.2119 ล้านบาท จากเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ สทอภ. ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งหมด 161.2119 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 ถือว่าเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ (เป้าหมายที่กําหนดคือ ร้อยละ 93) โดยการสนับสนุน
ผลั ก ดั น จากผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารมหาชนในการเร่ ง รั ด โครงการกิ จ กรรมให้ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ
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3.2.2 สําหรับผลการดําเนินงานด้านประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ สดร. ดําเนินการบริหารควบคุมเป็นผลให้ อ้ตราส่วนค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรมต่อบุคคลคือ 1,225.39 บาท/ต่อคน โดย สดร. มีโครงการอบรมดังกล่าวจํานวนทั้งสิ้น 6 ครั้งมีจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 756 คน และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ต่อบุคคล 270.54 บาท/คน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,291 คนจากจํานวนกิจกรรมจํานวน 14 ครั้ง
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้
4.2050
การพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้ มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนั บสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

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

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

5.0000

15
10

2.7000
4.8000

10

5.0000

10

5.0000

15

4.8000

20
10
10

1.0000
5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.2050 คะแนน
1.1 การให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
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2.2 การส่งเสริมความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ

4
3

1.2 การติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

2
2.1 การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ

1
0

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและ
ไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี…

1.3 การดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริ ห ารได้ จั ด ให้ มี ก ระบวนการในการพิ จ ารณากํ า หนดแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี โดยแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลการจั ด ทํ า แผนโดยเฉพาะ นอกจากนั้ น
คณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมาย โดยเนื้อหาของ
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยคณะกรรมการมีการมอบข้อสังเกตต่อแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปี
- ในการติ ด ตามและทบทวนความพอเพี ย งของระบบงานที่ สํ า คั ญ สดร. ได้ จั ด ทํ า
แผนงานประจํ าปี เกี่ ย วกั บ ระบบการบริ ห ารจัด การที่ สํ า คั ญ เช่ น เรื่ อ ง การตรวจสอบภายใน การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และมีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารได้ครบทุกไตร
มาส ยังขาดเพียงการติดตามเรื่อง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารสารสนเทศ ที่มีการ
นําเข้าการประชุมเพียง 1 ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน อย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจน
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารมีการกํากับให้มีการ
ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- คณะกรรมการบริหารให้ความสําคัญแก่การเข้าประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการ
เข้าร่วมเกินร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 9 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 90
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- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งใน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน(ด้านภารกิจหลัก)อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณ โดยมีการ
เปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่
สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแก้ไข
- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยงบการเงิน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ งบดุล
งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิ น และในรายงานประจํ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 และเว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีการเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อายุ วุฒิ
การศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งาน และตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นปั จ จุ บั น พร้ อ มทั้ ง โครงสร้ า งของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ได้ครบทุกคณะ และมีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ขององค์การมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สดร. ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
แต่อย่างไรก็ตามในช่วงการติดตามประเมินการปฏิบัติงานประจําปีขององค์การมหาชน การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการนั้นยังอยู่ในระหว่างดําเนินการ ดังนั้นในปีงบประมาณต่อไป สดร. ควรพิจารณาปรับเวลาในการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการให้เร็วขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละปีงบประมาณ
สดร. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอย่างกิจ กรรม
ได้แ ก่ การสัม นาทางวิช าการของคณะกรรมการบริห ารสถาบัน โดยสถาบัน ได้มีกิจ กรรมเยี่ย มชมศูน ย์ก าร
เรีย นรู้ด าราศาสตร์ ณ อาคาร 100
ปี สถาบัน แฮรีส โรงเรีย นปริน ซ์ร อยแยลส์วิท ยาลัย เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริหารได้มีความเข้า ใจถึงภาระงานของสถาบัน นอกจากนี้ สดร. ได้จัดให้มีโครงการศึก ษาดู
งานด้า นการพัฒ นากํา ลัง คนด้า นดาราศาสตร์ข องประเทศจีน เมื่อ วัน ที่ 26-29 มิถุน ายน 2554 เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริห ารสามารถนํา ความรู้ แนวทางในการบริห ารด้า นทรัพ ยากรบุค คลจากองค์ก รด้า นดารา
ศาสตร์จากมิตรประเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันได้

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) สดร. พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ โดยมีการออกแบบอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
จํานวน 3 ชนิด คือ หอดูดาวอัตโนมัติ (Remote Observatory) กล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า (All Sky Camera)
และเครื่องวัดตําแหน่งดาว
2) สดร. ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การทําโครงการร่วมพัฒนาเครื่อง spectrograph ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
จัดการประชุม Thai National Astronomy Meeting 2011 (TNAM) 2011 การลงนามบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น University of Manchester , Chungnam National University ,
University of North Carolina เป็นต้น โครงการเชิญนักดาราศาสตร์จากต่างประเทศมาให้ความรู้ Dr.Octavi
Fors University of Barcelona Spain การประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (APRIM2011)
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3) สดร. ได้มีการจัดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ การบรรยายให้ความรู้และการจัดกิจกรรม
ด้านดาราศาสตร์ต่างๆ เช่น เปิดฟ้าตามหาดาว การสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ โครงการยุวทูตดารา
ศาสตร์ การแถลงข่าวกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ เป็นต้น จัดทํานิทรรศการถาวร “จากจักรวาลสู่ดอยอินทนนท์”
ณ ที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บูรณาการ
ระหว่างดาราศาสตร์และนิเวศวิทยา
4) สดร. ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในการ
จัดฝึกอบรมครูเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ เพื่อให้ครูอาจารย์ที่ได้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาดารา
ศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในทางดาราศาสตร์
5) ในด้านของงานวิจัย สดร. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องสูงกว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโดย
สามารถดําเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 3 เรื่อง และเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศจํานวน 10 เรื่อง ด้วยจํานวนบุคลากรนักวิจัย
2 คน
6) รูปแบบการจัดเตรียมหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเองของ สดร. จัดเตรียม
หลักฐานที่มีความละเอียด เป็นระเบียบ ครบถ้วนแก่การตรวจประเมินเป็นอย่างดี

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ควรพิจารณาทบทวนลดจํานวนตัวชี้วัดประเภทการวัดผลเชิงปริมาณ โดยเลือกวัดผลตัวชี้วัด
ในเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัดประเภทการวัดผลลัพธ์การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สดร. เนื่องจากในช่วงแรก
ของการดําเนินการองค์การมหาชน สดร. อยู่ในช่วงของการดําเนินการพัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน
ได้แก่ หอดูดาวแห่งชาติ หอดูดาวส่วนภูมิภาค อีกทั้งด้านบุคลากร สดร. ยังมีบุคลากร นักวิจัยบางส่วนที่อยู่ระหว่าง
การศึกษา ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาพร้อมกลับมาทํางานกับ สดร. ในอีก 2 ปีงบประมาณต่อไป ดังนั้นการประเมินผล
งานวิจัยด้วยการวัดจํานวนในช่วงที่นักวิจัยมีจํากัด พร้อมทั้งยังมีภารกิจการพัฒนาโครงสร้างและอุปกรณ์ด้านดารา
ศาสตร์ จึงอาจจะไม่เหมาะสมในการประเมินช่วงเริ่มต้น สมควรพิจารณาประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณในช่วงที่
จํานวนบุคลากรของ สดร. มีความพร้อมมากกว่านี้
2) สมควรพิจารณาตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการดําเนินงานของ หอดูดาวส่วนภูมิภาค และหอดูดาว
แห่งชาติที่จะเปิดให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อให้การประเมินผลครอบคลุมทุกพันธกิจ และภาระงาน
ของ สดร.
3) สดร. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระบุให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้าน
จํานวนบุคลากรในแต่ละส่วนงาน และองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน โดยอาจอ้างอิงการจัดทําสมรรถนะ
องค์การ นอกจากนี้ สดร. สมควรพิจารณาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ ระบุถึงทิศทางการพัฒนาสารสนเทศ
ให้มีความสอดคล้อง รองรับความต้องการด้านยุทธศาสตร์ขององค์การ อีกทั้งต้องระบุได้ถึงแผนงานการซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ด้านสารสนเทศที่มีความเหมาะสม
4) ด้านงานวิจัย สดร. ควรพิจารณาจัดทําแผนหรือกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยในระยะเวลา
3-5 ปี ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก และดําเนินงานวิจัย ในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ สดร.
5) ด้านการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป สดร. สมควรพิจารณาจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารกับประชาชนให้มีความเหมาะสม
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6) โครงการความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก ภายใต้ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว ม(MOU)
สดร. สมควรพิ จ ารณาถึ ง เงื่ อ นไข และวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง ความร่ ว มมื อ นั้ น โดยกิ จ กรรม โครงการบางส่ ว นที่
ดําเนินการในปีงบประมาณนี้ ยังมีบางโครงการที่ดําเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงร่วม
7) ควรปรับปรุงการรายงานผลการดําเนินงานในบางตัวชี้วัด ควรระบุถึง ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดําเนินงาน หรือ อุปสรรคต่อการดําเนินงาน ในแต่ละตัวชี้วัด
8) ในการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ สดร. ควรพิจารณาปรับปรุง
ในด้านการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานสําคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการบริหารสารสนเทศ โดยควรมีการติดตามและทบทวนทุกไตรมาส เช่นเดียวกันกับการนําเสนอรายงาน
ทางการเงินต่อคณะกรรมการควรมีการนําเสนออย่างสม่ําเสมอเป็นรายไตรมาส โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขที่ชัดเจน รวมทั้งจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การการเงินแก่รัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลอย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส
9) ควรมีการทบทวนการกําหนดตัวชี้วัด วิธีการวัด เพื่อให้สามารถกําหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนกับ
ภารกิ จ ของ สดร. และวั ด ผลได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยเน้ น สร้ า งความท้ า ทายในการปฏิ บั ติ ง านให้ ม ากขึ้ น และ
ควรพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดด้านการพัฒนาสารสนเทศ อาจกําหนดเป็นแผนแม่บทสารสนเทศ เพื่อประเมินผลการ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการ

------------------------------------

