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รายงานผลการปฏิบัติงานสําคัญของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 60 – มี.ค. 61)
1. ด า นการวิ เคราะห ตรวจสอบ จั ดระดั บชั้ น สร า งมาตรฐาน และรั บรองคุ ณภาพสินค าอัญมณี
เครื่องประดับ และโลหะมีคา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ผลผลิตเชิงปริมาณ (Output)

ผลลัพธตออุตสาหกรรม (Outcome)

- ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับ จํานวน 10,587 ชิ้นงาน และการ
ตรวจสอบโลหะมีคา จํานวน 4,219 ชิ้นงาน

สร างความเชื่อมั่ นใหแก สินคาอัญมณีแ ละเครื่องประดับของ
ไทย
- ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีการใชใบรับรองในการ
ดําเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
- สถาบั นเป นหน วยงานกลางที่ ได รับ ความเชื่ อถื อ ด า นการ
ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
จากหน วยงานภาครัฐหลายแหง ได แ ก เช น ธนาคารแหง
ประเทศไทย สํานักกษาปณ กรมธนารักษ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เปนตน

- ประชาสัมพันธงานบริการ Hallmark
โลหะมีคาผานหนังสือพิมพและสื่อออนไลน

สรางความเชื่อมั่นใหกบั ผูบริโภคผานตราสัญลักษณ
Hallmark
- สรางความเชื่อมั่นมาตรฐาน Hallmark แกผปู ระกอบการและ
ผูบริโภคภายในประเทศ สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน
การสงออกเครื่องประดับมากยิง่ ขึ้น

- ความสํ า เร็ จ ในการธํ า รงรั ก ษาระบบบริ ห าร ธํารงรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 17025
คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 17025
- วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจําป 2561
และเตรียมการยื่นขยายขอบขายในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2561
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2. ดา นการฝกอบรมและสงเสริมขีดความสามารถของบุ คลากรสู ภาคอุตสาหกรรมอั ญมณี แ ละ
เครื่องประดับ
ผลผลิตเชิงปริมาณ (Output)

ผลลัพธตออุตสาหกรรม (Outcome)

1. ใหบริการอบรม จํานวน 7 หลักสูตร
มีผูเขาอบรมทัง้ สิ้น 570 คน
2. ดําเนินการจัดอบรมแกผูเขารวม
โครงการ 2 หลักสูตร ไดแก
- หลักสูตรพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธดวย
แบบจําลอง Learn Canvas & Business
Model Canvas
- หลักสูตรกลยุทธการตลาดออนไลนเพื่อ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. จัดงานแถลงขาววันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.
2561 ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair
ครั้งที่ 61 ขณะนี้อยูระหวาง PR ยังหนวยงานตางๆ
ทั้งในและตางประเทศ

สรางงาน และการสรางแบรนด - ขยายธุรกิจ
ผลจากการผลักดันใหผูที่กําลังริเริ่มทําธุรกิจ ผูประกอบการ
รายยอยถึงรายใหญ ลูกจางบริษัท อีกทั้งเจาหนาที่จากหนวยงาน
ภาครั ฐ ทั้ ง ชาวไทยและตา งชาติ ได รับ การอบรมเรี ยนรู ห ลักสูตร
ตางๆ ของสถาบัน พบวามีผูสนใจทั่วไปผานการอบรมของสถาบัน
เริ่มหันมาประกอบวิชาชี พธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้ น
โดยเฉพาะนักออกแบบเครื่องประดับที่สามารถสรางแบรนดเปนของ
ตัวเองไดสําเร็จ อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับในตลาดสากลดวย สวนผูที่อยู
ในวงจรธุ รกิ จอยูแ ลวนั้ น สามารถขยายกิ จการ และนํ า ความรูไป
ประยุกตใชเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหบริษัท

3. ดานการบริการขอมูลทางวิชาการ
ผลผลิตเชิงปริมาณ (Output)

ผลลัพธตออุตสาหกรรม (Outcome)

1) จัดทําบทความวิชาการดานการตลาด
อาเซียน +6 จํานวน 5 เรื่อง เผยแพรผา นชองทาง
ตางๆ ไดแก
- อินโดนีเซีย... อีกหนึ่งฐานการผลิตเครี่อง
ประดับสําคัญของอาเซียน
- เขาใจชาว Gen Y อาเซียน...สื่อสารกลยุทธโดน
ใจ
- การผลิตและการคาอัญมณีเมียนมาหลังสหรัฐฯ
ยกเลิก Jade Act 2008
- ศักยภาพการผลิตเครื่องประดับทองของ
มาเลเซีย
- อุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องประดับเกาหลีใต
2) การเขาถึงขอมูลผานชองทางออนไลน
119,121 ครัง้ แบงเปน
- ระบบฐานขอมูลฯ (infocenter.git.or.th)
จํานวน 67,134 ครัง้
- เฟซบุคศูนยขอมูล จํานวน 32,502 ครั้ง

สรางองคความรูติดอาวุธทางปญญาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
พรอมเสริมขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผปู ระกอบการ
- ฐานข อมูล ดานการตลาด เป นประโยชน ตอผู ประกอบการใน
การวางแผนทางธุรกิจภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงและมี
การแข ง ขั นสู ง รวมถึ ง หน วยงานต า งๆ ได ใช ในการวางแผน
นโยบายพัฒนาอุ ตสาหกรรมในภาพรวมเพื่ อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันในเวทีการคาโลก
- การเผยแพรขอมูลผานชองทางตางๆ ถือเปนการติดอาวุธทาง
ปญญาแกผูประกอบการ โดยเฉพาะการเผยแพรผาน Social
Media ที่ ทํ า ให ส ามารถเผยแพร ข อ มู ล ไปได ใ นวงกว า งและ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- หน วยงานต า งๆ นํ า ข อมู ล ไปใช อา งอิ งและ/หรื อตอยอดองค
ความรู ซึ่ ง ส ง ผลดี ต อ การพั ฒ นาและส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และเปนประโยชนตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อาทิ เ ช น สํ า นั กงาน
เศรษฐกิ จการคลัง กรมส ง เสริ มการค าระหวา งประเทศ กรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย ฝาย
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ผลผลิตเชิงปริมาณ (Output)
- เว็บไซตเครือขาย จํานวน 19,485 ครัง้
3) การประชาสัมพันธ/สรางการรับรู
 แนะนําหนังสือใหม/บทความที่นาสนใจ
จากวารสาร ผานโซเชียลมีเดีย 3 ชองทาง
- เฟซบุค หองสมุด โพสต จํานวน 58 ครัง้
มีการเขาถึงจํานวน 44,017 ครั้ง
- Google+ หองสมุด โพสตจํานวน
19 ครัง้ มีการเขาถึงจํานวน 6,813 ครั้ง
- Line หองสมุด โพสต จํานวน 8 ครั้ง มี
การเขาถึงจํานวน 780 ครั้ง
 เผยแพรบทความ/งานเขียน/ขาวสถาบันที่
มีการตีพิมพในนิตยสารทั้งในและ
ตางประเทศผานเว็บไซตอานออนไลน
ระดับสากล ISSUU.COM มีการเขาถึงจาก
กลุมผูอานทั่วโลก จํานวน 48,240 ครัง้
(https://issuu.com/gemandjewelrylibrary)
 สรางความรวมมือกับ TCDC โดยเปดให
สมาชิก TCDC เขาใชบริการหองสมุด
สถาบันไดฟรี ถึง 31 พฤษภาคม 2561
เพื่อเปนการประชาสัมพันธหองสมุด
สถาบันใหรูจักไปในวงกวางมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธตออุตสาหกรรม (Outcome)
วิจัยธนาคารพาณิชยตางๆ กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน

4. ดานการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิตเชิงปริมาณ (Output)

ผลลัพธตออุตสาหกรรม (Outcome)

1. โครงการวิจยั จํานวน 6 โครงการ
- สรางความเขมแข็งทางดานงานวิจยั จากภายในไปสูภ ายนอก
ไดแก โครงการการเพิ่มการมีสวนรวมของวิสาหกิจ
ใหเปนที่ประจักษตอภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเพิ่มขีด
ขนาดกลางและขนาดยอมในโซคุณคาอัญมณีและ
ความสามารถในการแขงขันระหวางแลปอัญมณีทงั้ ในและ
เครื่องประดับของโลก / โครงการลักษณะเฉพาะ
ตางประเทศ
ของพลอยสปเนลแหลงประเทศพมาและเวียดนาม / - ใชงานวิจัยพัฒนาเสริมสรางความรูค วามสามารถของ
โครงการลักษณะเฉพาะของการเน็ตจากอัฟริกา
บุคลากรในองคกร และสรางนักวิจัย/นักอัญมณีหนาใหมที่มี
ตะวันออก / โครงการสํารวจและประเมินแหลง
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนความตองการดานแรงงานใน
พลอยคอรันดัมปจจุบันในประเทศไทย / โครงการ
อุตสาหกรรม
การศึกษาเงื่อนไขของกระบวนการเตรียมพิมพบาง - ผูประกอบการไทยสามารถนําองคความรูที่ไดจากงานวิจยั
ไททาเนียมออกซีไนไตรดเพื่อสรางแบบจําลองทาง
ไปประยุกตใชประโยชนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
คณิตศาสตรฯ / โครงการการศึกษาสมบัตทิ าง
กายภาพและวิเคราะหสีในโลหะทองคําผสมสีชมพู
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ผลผลิตเชิงปริมาณ (Output)

ผลลัพธตออุตสาหกรรม (Outcome)

สําหรับผลิตเครื่องประดับ ไดดําเนินงานตามขั้นตอน
การจัดจางที่ปรึกษาทําวิจยั ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินงานวิจัย
2. จัดประชุมงาน CIBJO Congress 2017
ระหวางวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม
แชงกรีลา โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเปนประธานในพิธี
เปดการประชุม มีผูเขารวมประชุม 272 คน จาก
43 ประเทศ และงาน World Ruby Forum วันที่
4 พฤศจิกายน 2560 มีผูเขารวมประชุม 399 คน
จาก 42 ประเทศ แบงเปนชาวไทย 209 คน
ชาวตางชาติ 190 คน
3. จัดแสดงผลงานตนแบบเครื่องประดับ
“วัจนทัศน” จากโครงการวิจยั เรื่อง ความคิด
สรางสรรคกับการประยุกตเพื่อพัฒนาธุรกิจดาน
อัญมณีและเครื่องประดับสําหรับผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี ในงาน Bangkok Gem
& Jewelry Fair ครั้งที่ 61

5. ดานการพัฒนาธุรกิจและความรวมมือทางธุรกิจขององคกร
ผลผลิตเชิงปริมาณ (Output)

ผลลัพธตออุตสาหกรรม (Outcome)

1. ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณ ประจําป 2561 ไดแก การ
ประชาสัมพันธ ในนิตยสารในประเทศ และนิตยสาร
ในตางประเทศ หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน
รายการวิทยุ โดยเฉพาะสื่อออนไลนตางๆ
2. วันที่ 2 เมษายน 2561 สถาบันไดจดั งานแถลง
ขาวโครงการซื้อดวยความมั่นใจ ณ หองบุรฉัตรไชยา
กร กระทรวงพาณิชย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยเปนประธานในพิธี กิจกรรมในงานมีพิธีลง
นามบันทึกความตกลงรวมกัน 5 หนวยงาน ไดแก
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค กรมการทองเที่ยว
กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว และ สวอ. นอกจากนี้
ประธานไดมอบตราสัญลักษณ BWC ใหกับ
ผูประกอบการที่รวมโครงการจํานวน 68 บริษัท

ภาคอุตสาหกรรมเชื่อถือภาพลักษณที่ดีของสถาบัน
- สงเสริมการสรางภาพลักษณสถาบัน เพื่อใหเกิดการรูจัก
ยอมรับ เชื่อถือ แกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
และในตางประเทศ ในบริการตางๆ ไดแก บริการตรวจวิเคราะห
อัญมณีและเครื่องประดับ บริการตรวจวิเคราะหและรับรองโลหะ
มีคา บริการดานฝกอบรม และบริการดานขอมูล
- สินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่ไดรับการตรวจสอบจาก
สถาบัน เปนที่ยอมรับทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
สรางความนาเชื่อถือ และสรางการยอมรับใหแกสถาบัน
- เป น ส ว นหนึ่ ง ของการสร า งความน า เชื่ อ ถื อ ให กั บ ธุ ร กิ จใน
อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทย รวมทั้ ง เป นการ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกสถาบัน
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3. เขารวมงานนิทรรศการในตางประเทศ ไดแก
- งาน Singapore Jewelry & Gem Fair ใหบริการ
ตรวจสอบอัญมณีแบบปากเปลา และประชาสัมพันธ
งานบริการของสถาบัน
- งาน Jewellery Arabia ณ เมืองมานามา
ราชอาณาจักรบาหเรน โดยใหบริการตรวจสอบ
อัญมณีแบบปากเปลา และประชาสัมพันธงาน
บริการของสถาบัน
- งาน AGTA Tuscon Gem Fair ณ เมืองทูซอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใหบริการตรวจสอบ
อัญมณีแบบปากเปลา และประชาสัมพันธงาน
บริการของสถาบัน
4. เขารวมงานนิทรรศการในประเทศ ไดแก
- งานทองเที่ยวไทย เกไกถึงชุมชน 2017 ใหบริการ
ตรวจสอบอัญมณีแบบปากเปลา และจําหนาย
ผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาดานเกวียน
- งานเปดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันทครัง้ ที่ 14
เพื่อใหบริการตรวจสอบอัญมณี และประชาสัมพันธ
งานบริการของสถาบัน

- ผู ประกอบการได รับการเผยแพร องค ความรู ด านอั ญมณี และ
เครื่ องประดับ ข าวสาร ความเคลื่ อนไหว ผ านกิ จกรรมตางๆของ
สถาบัน
- ผูป ระกอบการไดรับรูถ งึ ความสําคัญของสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับที่มีตอเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยในดานการ
สงออกและดานการจางงานทีเ่ ปนกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไดอยางครบวงจร

6. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในสวนภูมิภาค
ผลผลิตเชิงปริมาณ (Output)

ผลลัพธตออุตสาหกรรม (Outcome)

1. ลงพื้นที่พบผูป ระกอบการและผูแทน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อหารือ
การสรางความรวมมือในการพัฒนาการคาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑในจังหวัดตางๆ ไดแก
ภูเก็ต นาน ตาก สุรินทร เพชรบุรี และ แพร
2. จัดการอบรมพัฒนาความรูด านการ
ออกแบบและสรางแรงบันดาลใจแกผูประกอบการ
และคนรุนใหมในชุมชนดานเกวียน นครราชสีมา
สุโขทัย และ เชียงใหม
3. ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันลงพื้นทีต่ ิดตามและ
ใหคําปรึกษาในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพ
สินคาเครื่องประดับ และไดพัฒนาและผลิตสินคา
สําหรับนํามาจําหนายและจัดแสดงในงานบางกอก
เจมส แฟร ครัง้ ที่ 61 โดย จัดนิทรรศการ “จาก

- มีการรับรองคุณภาพดานอัญมณีและโลหะมีคามากขึ้น ทํา
ใหสินคาไทยดานอัญมณีและเครื่องประดับมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับในระดับสากล
- ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนดานอัญมณีและ
เครื่องประดับในภูมิภาค มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับที่มคี ุณภาพและการ
ออกแบบที่สามารถแขงขันไดในระดับสากล
- มีการพัฒนาการออกแบบรวมทัง้ การนํานวัตกรรมใหมๆ มา
ใชเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาในทองถิ่นมากขึ้น
- นักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติไดรับรูเรื่องราว
ประวัติศาตรที่เกี่ยวกับดานอัญมณีและเครื่องประดับไทย
มากขึ้น
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ทองถิน่ สูเ มือง เลื่องชื่ออัตลักษณ” / จัดแสดง
สินคาอัตลักษณทองถิ่น รวมถึงนําแสดงผลงานและ
ความกาวหนาของโครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคของ 4 จังหวัดนํารอง
ไดแก นครราชสีมา เชียงใหม สุโขทัย และเพชรบุรี

- ประชากรในทองถิ่นตางๆ ที่เปนกลุมเปาหมายดานอัญมณี
และเครื่องประดับ มีรายไดเพิ่มมากขึ้น เปนการกระจาย
รายไดสูทองถิ่นเพื่อทําใหทองถิ่นมีความเขมแข็งมากยิง่ ขึ้น

