แบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 1

แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินองคการมหาชน ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน และ สวนที่ 2 การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชน)
งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base)
3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการ การดําเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน (Area Base)
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ
(Innovation Base) รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสูระบบราชการ 4.0
5. ศักยภาพในการดําเนินการขององคการมหาชนตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Base)
สวนที่ 2 การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ประกอบดวย 2 องคประกอบ ดังนี้
1. การประเมินผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน (ตัวชี้วัดตามสัญญาจางผูอํานวยการ ผลการประเมินองคกร และงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายดําเนินการ)
2. สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 2

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
(วัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
วัตถุประสงคการจัดตัง้ ตาม
กฎหมาย

ตัวชี้วดั

1. สงเสริมและพัฒนา
1.1 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
อุตสาหกรรมอัญมณี
จากการดําเนินงาน
และเครื่องประดับใหมี
1.1.1 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ขีดความสามารถสูง
ในตลาดโลก
2. เปนสถาบันหลักของ
1.1.2 มูลคาเพิม่ ทางสังคม
ชาติในการวิจัย
ตรวจสอบ และ
1.1.3 ความสามารถทางการหารายได
รับรองคุณภาพ อัญ
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
มณี และ
(หนวย : ลานบาท)
เครื่องประดับ
1.2 สรางและตอยอดนักออกแบบ
รวมทั้งโลหะมีคา
เครื่องประดับ (นับแบบสะสม) และ
3. สงเสริมและพัฒนา
มีการจําหนายผลงานทีผ่ ลิตไดจริง
บุคลากรในดาน
ในอุตสาหกรรม (หนวย : แบรนด)
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ

ผลการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ.)
2558
2559
2560

-

-

2561

เปาหมาย
(ปงบประมาณ พ.ศ.)
2562
2563
2564

เปาหมาย 5 ป(ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565)
2565

รายไดของผูประกอบการที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
รอยละ 3 ตอป

-

ผูประกอบการมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น
• มีการสรางงาน สรางอาชีพใหกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเปาหมาย 15 จังหวัด 6 ภูมิภาค
20
23.75
28.34
30
33
36
39

รายไดของผูประกอบการ
ที่เขารวมโครงการเพิม่ ขึ้น
รอยละ 3 ตอป

•

18

30

30

30

32

34

36

43

181
(เพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอป)

38

30-38
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วัตถุประสงคการจัดตัง้ ตาม
กฎหมาย

ตัวชี้วดั

เพื่อตอบสนองความ 1.3 จํานวนธุรกรรมทีล่ ูกคามาใชบริการ
ตองการของธุรกิจ
ของสถาบัน
อุตสาหกรรมอัญมณี
1.3.1 จํานวนการตรวจสอบอัญมณี
และเครื่องประดับ
และเครื่องประดับ
4. เปนศูนยขอมูล
(หนวย : ครั้ง)
อุตสาหกรรมอัญมณี
1.3.2 จํานวนการตรวจสอบโลหะมีคา
และเครื่องประดับ
(หนวย : ครั้ง)
เพื่อใหบริการเผยแพร
1.3.3 จํานวนงานบริการฝกอบรม
ขอมูลขาวสารและ
(หนวย : ครั้ง)
ประชาสัมพันธธุรกิจ 1.4 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
อุตสาหกรรมอัญมณี
เชิงพาณิชย (จํานวนตนแบบผลิตภัณฑ)
และเครื่องประดับให
(หนวย : ตนแบบตอป)
สามารถยืนหยัด
และแขงขันได
ทุกสภาวการณ
ในตลาดโลก

ผลการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ.)
2558
2559
2560

2561

เปาหมาย
(ปงบประมาณ พ.ศ.)
2562
2563
2564

1,200

870

323

เปาหมาย 5 ป(ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565)
2565

1,570

1,570

1,670

1,770

1,870

1,970

8,850

361

1,319

1,319

1,402

1,486

1,570

1,654

7,431

376

570

250

250

267

283

299

315

1,414

-

-

-

1

1

1

1

1

5

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 4

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base)
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ.)
2558

2559

หมายเหตุ
2560

2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน

รอยละ 100

-

-

รอยละ 100

2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ

รอยละ 100

-

-

ไมมีประเด็น
สําคัญตอง
ชี้แจง

ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 5

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base) (ตอ)
2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน
แผนการสรางความรับรูเขาใจแกประชาชน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ลําดับที่

1

เรื่อง

ประเด็น

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค

สื่อประชาสัมพันธ • บริการตรวจสอบ • ยุทธศาสตรชาติ 1. เพื่อเผยแพรขอ มูล
สรางความรับรู
ขาวสารดานอัญมณีและ
อัญมณีและโลหะ
20 ป ขอ 2
ความเขาใจ
เครือ่ งประดับในฐานะ
มีคา
การสราง
แกประชาชน
หนวยงานของรัฐที่เขา
ความสามารถใน
• ศูนยฝกอบรม
มามีสวนชวยขับเคลื่อน
การแขงขันของ
• ศูนยขอมูล
และสนับสนุนใน
ประเทศ
อัญมณีและ
อุตสาหกรรมและธุรกิจ
เครื่องประดับ • แผน 12 ขอ 3
อัญมณีและเครือ่ งประดับ
การสรางความ
• หองสมุดอัญมณี
ของประเทศ ซึ่งจะ
เขมแข็งทาง
• พิพิธภัณฑ
สงผลตอความเชื่อมั่นใน
เศรษฐกิจและ
อัญมณีและ
อุตสาหกรรมอัญมณี
แขงขันไดอยาง
เครื่องประดับ
และเครื่องประดับของ
ยั่งยืน
ไทยดวย

กลุมเปาหมาย

โทรทัศน
(จํานวน)

กลุม
ผูประกอบการ
ธุรกิจ
อัญมณีและ
เครื่องประดับ
และประชาชน
ทั่วไป

สื่อโทรทัศน
11 ครั้ง

วิทยุ
(จํานวน)

สิ่งพิมพ
(จํานวน)

สารสนเทศ
ออนไลน
(จํานวน)
นิตยสาร /
Website /
หนังสือพิมพ Social media
66 ครั้ง
/ E-mail
60 ครั้ง

สื่ออื่นๆ
(จํานวน)

กิจกรรม
(จํานวน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 6

ลําดับที่

เรื่อง

ประเด็น

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

โทรทัศน
(จํานวน)

วิทยุ
(จํานวน)

สิ่งพิมพ
(จํานวน)

สารสนเทศ
ออนไลน
(จํานวน)

สื่ออื่นๆ
(จํานวน)

กิจกรรม
(จํานวน)

2. เพื่อสรางการรับรูและ
เขาใจในการบริการตางๆ
ของสถาบัน และเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร รวมทั้ง
สรางความเชื่อมั่น และ
การยอมรับในการ
ใหบริการตางๆของ
สถาบันใหเปนที่รูจัก
แพรหลายใหแก
ผูประกอบการ ผูบริโภค
และผูส นใจทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 7

แผนการสรางความรับรูค วามเขาใจแกประชาชนรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) (ตอ)
ประเภทสื่อ

บริการ

จํานวน
ครั้ง/ป

ระยะเวลา
ต.ค-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

ม.ค.-61

ก.พ.-61

มี.ค-61

เม.ย.-61

พ.ค.-61

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

ส.ค.-61

ก.ย.-61

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นิตยสาร
ตางประเทศ
1

Jewellery News Asia (UBM)

TRN / GLAB/ALAB

11

2

Modern Jewellery

TRN / GLAB/ALAB

5

3

Bangkok Gems and
Jewelry Magazine

TRN / GLAB/ALAB

11

4

Hiso Party

TRN / GLAB/ALAB

6

5

Gold and Jewelry Society

All Service

6

6

SMEs Thailand

TRN / GLAB/ALAB

3

7

SME Start Up

TRN / GLAB/ALAB

3

8

สํารองสําหรับนิตยสารอื่นๆ
อีก 2 เลม

TRN/Info

2

1

สื่อโทรทัศน ชองฟรีทีวี

All Service

10

2

รายการเซียนธุรกิจ

All Service

1

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

ในประเทศ
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

วิทยุ / โทรทัศน
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 8

/

ประเภทสื่อ

ระยะเวลา

บริการ

จํานวน
ครั้ง/ป

ต.ค-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

ม.ค.-61

ก.พ.-61

มี.ค-61

เม.ย.-61

พ.ค.-61

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

ส.ค.-61

ก.ย.-61

Website / Social media / E-mail
1

Facebook

All Service
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2
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Website
http://www.git.or.th
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LINE
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หนังสือพิมพ
1

Bangkok Post/The Nation

TRN/

8

2

จัดจางทําสกูปขาวNewspaper

All Service

11
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สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการ การดําเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน
(Area Base)
 ไมมี
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สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสูระบบราชการ 4.0
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน (ป)

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

2558

2559

2560

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ

88.20

90.60

87.01

รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

93.09

97.29

96.57

รอยละ 96 (ภาพรวม)

4.3 การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน

4.0349 4.0375 4.1750

4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององคการมหาชน

-

-

-

คะแนนประเมิน ตั้งแต 4.0000 ขึ้นไป
นวัตกรรมการใหบริการดานงานพัฒนาระบบการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน
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องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสูระบบราชการ 4.0 (ตอ)
4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอเสนอนวัตกรรม

ประเภทนวัตกรรม

2561

งานพัฒนาระบบการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน

นวัตกรรมการใหบริการ

2562

งานพัฒนาระบบบัตรคิว

นวัตกรรมการใหบริการ

2563

การพัฒนาการตลาดยุคใหมผานระบบออนไลน (Digital Marketing)

นวัตกรรมการใหบริการ

2564

การพัฒนาการตลาดยุคใหมผานระบบออนไลน (Digital Marketing)

นวัตกรรมการใหบริการ

2565

การพัฒนาการตลาดยุคใหมผานระบบออนไลน (Digital Marketing)

นวัตกรรมการใหบริการ
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รายละเอียดขอเสนอนวัตกรรมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อนวัตกรรม งานพัฒนาระบบการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน
1. หลักการและเหตุผล ความจําเปน
สถาบันฯ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เนนความพึงพอใจในการบริการ และตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีความรวดเร็ว
ในการทําธุรกรรมการเงิน เพียงจุดเดียวผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตลอด 24 ชั่วโมง ในปงบประมาณ 2561 สถาบันจะพัฒนาระบบการชําระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
อันไดแก การชําระเงินออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ต (e-Payment) และการชําระเงินผานระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money System) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชําระเงินแก
ผูใชบริการของสถาบัน ลดคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ มีความพึงพอใจในการทําธุรกรรมการเงิน และอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนการสราง
โอกาสทางการตลาดโดยสามารถขยายฐานลูกคาและรักษาฐานลูกคาเดิม ซึ่งจะสงผลใหสถาบันมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ในการทําธุรกรรมการเงิน เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดและการขยายฐานลูกคาของสถาบัน
3. การดําเนินการ
3.1 ใชเทคโนโลยี social network เชน line@, facebook, messenger bots สําหรับทําการตลาดและประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมาย
3.2 พัฒนาระบบการชําระเงินออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ต (e-Payment)
3.3 ใชระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส (e-money) ใหบริการลูกคาของสถาบัน
4. ผลลัพธที่คาดหวัง
ลูกคาทําธุรกรรมผานระบบออนไลนไดสําเร็จไมนอยกวา 1,000 รายการ (Transactions) ตอเดือน หรือ 3,000 รายการ (Transactions) ตอไตรมาส หรือ
12,000 รายการ (Transactions) ตอป
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สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดําเนินการขององคการมหาชนตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Base)
5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
แนวทางการปรับตัวขององคการมหาชนตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
1. นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐสําคัญทีส่ งผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของสถาบัน ไดแก การพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(2560-2564) นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เขาสู Value-Based Economy โดยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม

การปรับตัวขององคการมหาชน
เพื่อใหสอดรับกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และมาตรการสําคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Thailand : The World’s
Jewelry Hub) ในป 2564 สถาบันมีแนวทางผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยตามนโยบายรัฐบาล
• เปนหนวยงานมืออาชีพดานอัญมณีและเครื่องประดับที่มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการอยาง
ตอเนื่อง
• สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคและประชาชนทั่วไปผานการบริการตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับและโลหะมีคา
• การสรางภาพลักษณของประเทศไทย (Country Image) ผานตราสัญลักษณ GIT
• มีการดําเนินงานที่มีมาตรฐานระบบสากล (ISO 17025 และ ISO 9001:2015)
• ในอนาคตมีแผนในการพัฒนาบริการเปนที่ปรึกษาใหกับหองปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอื่น เพื่อให
มีมาตรฐานเทียบเทากับสถาบันฯ และยกระดับมาตรฐานของประเทศ โดยมีความมุงหวังในอีก
5 ปขางหนา คือ สามารถขาย license ได

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 14

สถานการณที่เปลี่ยนแปลง

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)
• นวัตกรรม (Innovation)
การปรับเปลี่ยนทีร่ วดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคการผลิตที่ปรับตัว
ตามการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง
• การซื้อขายผานชองทางการตลาดใหม เชน การคาและบริการออนไลน (E-commerce/
E-Service) และเครือขายสังคม (Social Media)
ในปจจุบันการคาอัญมณีและเครื่องประดับมีการซื้อขายผานชองทางการตลาดใหม คือ การคา
ออนไลนและเครือขายสังคม ชองทางที่มีการคาออนไลนรองลงมา คือ เว็บไซต TV Shopping,
Social Network และ Mobile Phone Shopping และขอมูลจากบุคคลและเพื่อนแนะนําให
นอกจากนี้ ยังพบวาการซื้อสินคาพลอยเจียระไนผานชองทางออนไลนเริม่ มีความสําคัญเพิ่มขึ้น

การปรับตัวขององคการมหาชน
• มีโครงการ/กิจกรรมใหมๆ ใหกับอุตสาหกรรม/ภาคเอกชนเพื่อสรางความเขมแข็ง เชน
การพัฒนาผูประกอบการในสวนภูมิภาค การเชื่อมโยงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับกับการ
ทองเที่ยวของประเทศ
• พัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับโดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งการออกใบรายงานผล
มีความรวดเร็วขึ้นกวาเดิม
• นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ และตอบสนองความตองการของลูกคาใหมี
ความรวดเร็วในการทําธุรกรรม เพียงจุดเดียวผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตลอด
24 ชั่วโมง โดยในปงบประมาณ 2561 สถาบันจะพัฒนาระบบการชําระเงินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิม่ ความสะดวกใหกับลูกคาในการทําธุรกรรมการเงิน และอํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการสรางโอกาสทางการตลาดและขยายฐาน
ลูกคาซึ่งจะสงผลใหสถาบันมีรายไดเพิ่มขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 15

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
การวิเคราะหขีดความสามารถ/ความเขมแข็ง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) (จุดแข็ง/จุดออน)
แนวทางตอการปรับตัวขององคการมหาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็น
1. ดานกระบวนงาน
1.1 ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ

จุดแข็ง

จุดออน

1. เปนหนวยงานรัฐภายใตการควบคุมของกระทรวงพาณิชย ที่มีความนาเชื่อถือ
และเปนที่ยอมรับของหนวยงาน สมาคมและบุคคลที่เกี่ยวของ
2. มีทีมงานและที่ปรึกษาเปนผูทรงคุณวุฒิ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเฉพาะดานคอนขางสูง

การปรับตัว ความคลองตัว ความรวดเร็วและยืดหยุนในการ
ดําเนินงานของสถาบันมีนอยกวาคูแขง เนื่องจากกฎระเบียบตาง ๆ
ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งจําเปนตองดํารงไวซึ่งความถูกตอง
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ และมีความเปนมาตรฐานสูง

2. ดานบุคลากร
2.1 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี (E-learning) บุคลากรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
เพื่อสอดรับกับนโยบาย (Thailand 4.0)
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และไดใชความคิดสรางสรรคในการเสนอแนะ คิดคน
นวัตกรรมการปรับปรุงงานใหมๆ
3. ดานธรรมาภิบาล
3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
1. มีความมุงมั่นที่จะเปนองคกรคุณธรรม มีธรรมมาภิบาล ปราศจากคอรรัปชัน
ตลอดจนมุงหวังใหผมู ีสวนเกี่ยวของใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานดวยดี
2. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในป 2560 อยูในระดับสูงมาก ไดคะแนนรวม 84.93
4. ดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณ
4.1 การบริหารคาใชจายดานบุคลากร/ควบคุม
เปนหนวยงานภาครัฐที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง
คาใชจายบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี
4.2 การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ
จํานวนธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการของสถาบัน

การมีภาระงานประจําที่ใชเวลามาก ทําใหขาดโอกาสในการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
เกิดประโยชนมากขึ้น
-

เปนหนวยงานภาครัฐหนวยงานเดียวที่เปนสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณี ฉะนั้นจึงรองรับภารกิจมากโดยเฉพาะดานนโยบาย
แตมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานตามภารกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 16

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
แผนการพัฒนาองคกรและบุคลากร (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประเด็นการพัฒนา

2561
Q1

Q2

Q3

2562
Q4

Q1

Q2

Q3

2563
Q4

Q1

Q2

Q3

2564
Q4

Q1

Q2

Q3

2565
Q4

Q1

Q2

Q3

1. ดานกระบวนงาน

1.1 ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ
2. ดานบุคลากร
2.1 บุคลากรทีไ่ ดรบั การพัฒนาดานเทคโนโลยี (E-learning) เพื่อสอดรับกับ
นโยบาย (Thailand 4.0)
3. ดานธรรมาภิบาล
3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
4. ดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณ/การลดการพึ่งพางบประมาณ

4.1 ควบคุมคาใชจายบุคลากร ตาม มติ ครม.
4.2 จํานวนธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการของสถาบัน (ตรวจสอบอัญมณี
ตรวจสอบโลหะมีคา ฝกอบรม)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 17

Q4

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
แผนการพัฒนาองคกรและบุคลากร (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประเด็นการพัฒนา

เปาหมาย 5 ป

2561

เปาหมายรายป (Key deliverable outputs/outcomes)
2562
2563
2564

2565

1. ดานกระบวนงาน
1.1 ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ

2. ดานบุคลากร
2.1 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี (E-learning)
เพื่อสอดรับกับนโยบาย (Thailand 4.0)

3. ดานธรรมาภิบาล
3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร

ลูกคาที่มาใชบริการ มีความ
พึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80

ลูกคาที่มาใชบริการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา รอยละ 80

ลูกคาที่มาใชบริการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา รอยละ 80

ลูกคาที่มาใชบริการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา รอยละ 80

ลูกคาที่มาใชบริการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา รอยละ 80

ลูกคาที่มาใชบริการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา รอยละ 80

บุคลากรไดรับการพัฒนา
ดานเทคโนโลยี รอยละ 100
ตามแผนที่ตั้งไว

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
รอยละ 100
ตามแผนที่ตั้งไว

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
รอยละ 100
ตามแผนที่ตั้งไว

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
รอยละ 100
ตามแผนที่ตั้งไว

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
รอยละ 100
ตามแผนที่ตั้งไว

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
รอยละ 100
ตามแผนที่ตั้งไว

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ไมนอยกวา 80 คะแนน

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใส ไมนอยกวา
80 คะแนน

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใส ไมนอยกวา
80 คะแนน

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใส ไมนอยกวา
80 คะแนน

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใส ไมนอยกวา
80 คะแนน

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใส ไมนอยกวา
80 คะแนน

คาใชจายบุคลากร
ไมเกินรอยละ 30

คาใชจายบุคลากร
ไมเกินรอยละ 30

คาใชจายบุคลากร
ไมเกินรอยละ 30

คาใชจายบุคลากร
ไมเกินรอยละ 30

คาใชจายบุคลากร
ไมเกินรอยละ 30

คาใชจายบุคลากร
ไมเกินรอยละ 30

จํานวนธุรกรรมที่ลูกคามาใช
บริการของสถาบันฯ
ไมนอยกวา 3,939 ครั้ง

จํานวนธุรกรรมที่
ลูกคามาใชบริการฯ
ไมนอยกวา 3,939 ครั้ง

จํานวนธุรกรรมที่
ลูกคามาใชบริการฯ
ไมนอยกวา 3,939 ครั้ง

จํานวนธุรกรรมที่
ลูกคามาใชบริการฯ
ไมนอยกวา 3,939 ครั้ง

4. ดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณ/การลดการพึ่งพางบประมาณ
4.1 ควบคุมคาใชจายบุคลากร ตาม มติ ครม.
4.2 จํานวนธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการของสถาบัน
(ตรวจสอบอัญมณี ตรวจสอบโลหะมีคา ฝกอบรม)

จํานวนธุรกรรมที่
จํานวนธุรกรรมที่
ลูกคามาใชบริการฯ
ลูกคามาใชบริการฯ
ไมนอยกวา 3,939 ครั้ง ไมนอยกวา 3,939 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 18

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
แผนการพัฒนาองคกรและบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประเด็นการพัฒนา

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน)
ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

1. ดานกระบวนงาน
1.1 ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ
พิจารณาคัดเลือกบริษทั ทีปรึกษา ตามขอกําหนดของสถาบันและขอความเห็นชอบ
หลักการแนวทางการสํารวจความพึงพอใจตอคณะกรรมการกอนดําเนินการสํารวจ

2. ดานบุคลากร
2.1. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี
(E-learning) เพื่อสอดรับกับนโยบาย (Thailand 4.0)
3. ดานธรรมาภิบาล
3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร

4. ดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณ/การลดการ
พึ่งพางบประมาณ
4.1 ควบคุมคาใชจายบุคลากร ตาม มติ ครม.
4.2 จํานวนธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการของสถาบัน
(ตรวจสอบอัญมณี ตรวจสอบโลหะมีคา ฝกอบรม)

ก.ย. 61

รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจตอ
คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากรของสถาบัน ใหสอดรับกับ Thailand 4.0 และรายงานสรุปผลงาน

ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานของผูบริหาร
ไดรับทราบและถือปฏิบัติ

จัดอบรมหลักสูตร
การปองกันและปราบปราม
ทุจริตและผลประโยชนทับซอน

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน (ITA)

ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณดานบุคลากรใหเปนไปตามแผนและเกณฑที่ตั้งไว
ประมวลผลจากระบบ CRM ตามจํานวนครั้งที่ลูกคามาใชบริการ ดานตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ดานตรวจสอบโลหะมีคา และ ดานฝกอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 19

รายละเอียดตัวชี้วดั
สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) – 20

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
ปงบ
ประมาณ

ประมาณการงบประมาณระยะ 5 ป (ลานบาท)
(ปงบประมาณ 2561 – 2565)
เงินอุดหนุน
เงินที่คณะกรรมการ
รวมเงินทั้งหมด
ประจําป
เห็นชอบใหจัดสรรเพิ่มเติม ที่ใชดาํ เนินงาน

เปาหมายมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินงานขององคการมหาชน
1.1.1 มูลคาทางเศรษฐกิจ (ลานบาท)

2561

131.57

-

131.58

เพิ่มขึ้น
3% ตอป

2562

247.50

-

247.50

2563

297.80

-

297.80

2564

347.60

-

347.60

2565

367.20

-

367.20

ผลงานป
2561 +
3%
ผลงานป
2562 +
3%
ผลงานป
2563 +
3%
ผลงานป
2564 +
3%

1.1.2 มูลคาทางสังคม (ครัวเรือน)

• พิจารณามูลคาเพิ่มจากผูประกอบการที่เขารวม • ผูประกอบการมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น และมีการ
โครงการของสถาบั น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เป า หมาย
สรางงาน สรางอาชีพใหกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเปาหมาย
มีรายไดเพิ่มขึ้น
• พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ในเบื้องตนครอบคลุม 15 จังหวัด ใน 6 ภูมิภาค
ไดแก
- ภาคเหนือ : เชียงใหม นาน แพร
- ภาคกลาง (ตอนบน) : สุโขทัย
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา
มหาสารคาม สุรินทร
- ภาคตะวันออก : จันทบุรี ตราด
- ภาคตะวันตก : ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี
- ภาคใต : ภูเก็ต พังงา สตูล
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ปงบ
ประมาณ

ประมาณการงบประมาณระยะ 5 ป (ลานบาท)
(ปงบประมาณ 2561 – 2565)
เงินอุดหนุน
เงินที่คณะกรรมการ
รวมเงินทั้งหมด
ประจําป
เห็นชอบใหจัดสรรเพิ่มเติม ที่ใชดาํ เนินงาน

เปาหมายมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินงานขององคการมหาชน
1.1.1 มูลคาทางเศรษฐกิจ (ลานบาท)

•

1.1.2 มูลคาทางสังคม (ครัวเรือน)

ในแตละปงบประมาณ จะเก็บฐานขอมูลและวัด
รายไดกอนเขารวมโครงการและหลังเขารวม
โครงการ เพิ่มขึ้น รอยละ 3 ตอป
• วัตถุประสงคของโครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการและ
วิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค
โดยลงพื้นที่เพื่อสํารวจสอบถามปญหาในการ
ดําเนินธุรกิจดานอัญมณีและเครื่องประดับ และ
สอบถามความตองการในดานตาง ๆ ที่จะชวย
พัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3

3

3

3

รวม

1,391.67

-

3

3

1,391.67
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สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด

1.1.3 ความสามารถทางการหารายไดเพื่อลด
ภาระงบประมาณภาครัฐ

1.2 สรางและตอยอดนักออกแบบ
เครื่องประดับ (นับแบบสะสม) และ
มีการจําหนายผลงานที่ผลิต

รายไดจากธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการของสถาบันใน 3 ดาน ซึ่งมีการชําระเงินคาบริการ คือ
(1) การบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
(2) การบริการตรวจสอบโลหะมีคา และ
(3) งานบริการฝกอบรม
• สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการออกแบบมาอยางตอเนื่อง โดยดําเนินโครงการงานพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู AEC สําหรับ
การพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผูป ระกอบการ SMEs ใหมีแบรนดเปนของตนเองและจําหนายสินคาสูตลาดในประเทศและระดับโลก
• วัดผลจากผูร วมโครงการงานพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู AEC ระหวางป 2557 – 2561 (นับการตอยอดของ รุนที่ 1 – รุนปจจุบัน) ที่
สามารถตอยอดแบรนดดวยการออกรานจําหนายดวยตนเอง และ/หรือเขารวมโครงการตามองคกรตาง ๆ ดวยแบรนดพื้นฐานที่มาจากโครงการฯ และ/หรือ
สรางชื่อเสียงในระดับสากลดวยแบรนดของตนเอง

1.3 จํานวนธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการของสถาบัน
1.3.1 จํานวนการตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับ

•

จํานวนอัญมณีและเครื่องประดับที่หองปฏิบัติการของสถาบันรับเขามาตรวจสอบคุณภาพตามรูปแบบการใหบริการแบบ โดยนับจํานวนครั้งที่มาใชบริการ
กลาวคือ ลูกคา 1 ราย อาจจะมาใชบริการหลายครั้ง ดังนั้น สถาบันจะประมวลผลจากระบบ CRM ตามจํานวนครั้งที่ลูกคามาใชบริการ

1.3.2 จํานวนการโลหะมีคา

•

จํานวนโลหะมีคาที่หองปฏิบัติการสถาบันรับเขามาตรวจสอบคุณภาพตามรูปแบบการใหบริการแบบตางๆ โดยนับจํานวนครั้งที่มาใชบริการ กลาวคือ ลูกคา
1 ราย อาจจะมาใชบริการหลายครั้ง ดังนั้น สถาบันจะประมวลผลจากระบบ CRM ตามจํานวนครั้งที่ลูกคามาใชบริการ

•

จํานวนธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการของสถาบันใน งานบริการฝกอบรม ซึ่งมีการชําระเงินคาบริการ โดยนับจํานวนครั้งที่มาใชบริการ กลาวคือ ลูกคา 1 ราย
อาจจะมาใชบริการหลายครั้ง ดังนัน้ สถาบันจะประมวลผลจากระบบ CRM ตามจํานวนครั้งที่ลูกคามาใชบริการ

•

งานวิจัยไปใชประโยชน หมายถึง การนําผลงานวิจัยและพัฒนา ทั้งที่เปนผลงานศึกษาวิจัยและพัฒนาที่มีอยูแลว ผลงานศึกษาวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวาง
ดําเนินการ และผลงานศึกษาวิจัยและพัฒนาตอเนื่อง ไปใชประโยชนใน ดานเชิงพาณิชย โดยไดดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2561 จากการนําไปตอยอดใช
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจการคาของผูประกอบการ ซึ่งจะพิจารณาจากจํานวนตนแบบผลิตภัณฑที่นําไปตอยอดใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจการคาของผูประกอบการ

1.3.3 จํานวนงานบริการฝกอบรม
1.4 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
(จํานวนตนแบบผลิตภัณฑ)
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