
                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                     

เอกสารประกอบ 1 

 

 

   

   

   

สํา

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 

 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรนําในการพัฒนาความคิด เพ่ิมความรู สรางสรรคภูมิปญญาโดยผานกระบวนการเรยีนรูสาธารณะ 

 

พันธกิจ  

 จัดใหมีระบบการเรียนรูสาธารณะ และการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคทางปญญาในทุกรูปแบบที่ทันสมัย 

 สรางแหลงบริการองคความรูรูปแบบใหมที่ทันสมัย มีชวีิตชีวา และอุดมดวยความรูที่สรางสรรค อาทิ ศูนย

สรางสรรคงานออกแบบ อุทยานการเรียนรู และพิพิธภัณฑการเรียนรู 

 สรางนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองคความรูใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 สงเสริมเครือขายเพ่ือพัฒนาและขบัเคลื่อนองคความรูดานตาง ๆ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 การพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู 

 การสรางโอกาสแหลงบริการองคความรูรปูแบบใหมที่ทนัสมัย 

 การสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม 
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         สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-2 

การประเมินสําหรับสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ประกอบดวย มิติ  4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดงันี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน    รอยละ 51 

2. มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ       รอยละ 10 

3. มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน      รอยละ 14 

4. มิติที่ 4  มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคการ   รอยละ 25 

 

การประเมินสําหรับสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติ 4 ดาน ดังนี้ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ผลคะแนน 

น้ําหนัก 

(%) 1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 51 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ   10 1 2 3 4 5 

3.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   14 1 2 3 4 5 

4.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ  25 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-3 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (รอยละ51) 

1. เปนองคกรการ

เรียนรูขนาดใหญ  

ที่สมบูรณ 

หลากหลาย และ

เปนองคกรนํา 

  1. ระดับความสําเรจ็ของการบริหารแผน

งบประมาณตามนโยบายและ         

ยุทธศาสตร 

(สํานักงานบริหารและพัฒนา          

องคความรู) 

5 5 - - - 1 2 3 4 5    

 ทางดานความรู    เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 จัดประชุมรวมกับหนวยงาน

เฉพาะดานทั้งหมดเพื่อ

ทบทวนและวิเคราะห

แผนงาน/โครงการ ตลอดจน

ประเมินความคุมคาของ

งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 

2551ไดอยางเหมาะสม

พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ

การ เพื่อบริหารงบประมาณ

ใหเปนไปตามนโยบาย/

ยุทธศาสตร 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-4 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ระดับ 2 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดไมนอยกวา 

รอยละ 60 

ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดไมนอยกวา 

รอยละ 100 

ระดับ 5  

- วางแผนรวมกับหนวยงานเฉพาะ
ดานทั้งหมด เพื่อพิจารณา

แผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552เทยีบ

กับงบประมาณทีส่ํานักงานบริหาร

และพัฒนาองคความรูยื่นขอตอง

ไมนอยกวารอยละ 85 

           เงื่อนไขในระดับที่ 5 

- ตองมีการประสานงานกันใน
ระดับผูอํานวยการของหนวยงาน

เฉพาะดานทั้งหมด โดยการ

ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอของบฯ

ของแผนงาน/โครงการในปงบฯ 

พ.ศ. 2552 จะตองแสดงถึง 

1. ตองมีผูเขารวมประชุมในระดับ
ผูบริหารของหนวยงานเฉพาะ

ดานขึ้นไปครบทกุหนวยงาน

เฉพาะดาน 

2. ตองมีรายงานการประชุมที่ระบุ
ถึงเนือ้หา, ประเด็นขอหารือ 

และขอเสนอแนะของระดับ

ผูบริหารขึ้นไป 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-5 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

    2. รอยละของจํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรมการพัฒนาองคความรูดาน

คุณธรรม จรยิธรรม ที่มผีลการประเมิน

ผานเกณฑการประเมินผลที่กําหนด 

2 80 - - - 

 

60 70 80 90 95   

     (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน

เชิงคุณธรรม) 

            

    3. ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพร

องคความรูดานทีส่นับสนุนการ

เสริมสรางพฤติกรรมทางคณุธรรม 

จริยธรรมใหกับประชาชน  

(ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน

เชิงคุณธรรม) 

2 5 - - - 1 2 3 4 5   

     เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1  - ทบทวนผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณที่ผานมา 

นํามาจัดทําแผนการ

เผยแพรสื่อความรูเชิง

คุณธรรม ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551  โดยทําการ

วิเคราะห SWOT Analysis

และกําหนดกลุมเปาหมาย 

ไดแลวเสรจ็ 

           - จัดวางระบบ Delivery 

cost ไดแลวเสร็จ 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-6 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ระดับ 2 ดําเนินการเผยแพรสื่อ

ความรูเชิงคณุธรรมผานทาง

ชองทางของสื่อประเภท

ตางๆ ไดแลวเสรจ็ตาม

เปาหมายของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 รอยละ 80 

ระดับ 3 ดําเนินการเผยแพรสื่อ

ความรูเชิงคณุธรรมผานทาง

ชองทางของสื่อประเภท

ตางๆ ไดแลวเสรจ็ตาม

เปาหมายของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 รอยละ 90 

ระดับ 4 ดําเนินการเผยแพรสื่อ

ความรูเชิงคณุธรรมผานทาง

ชองทางของสื่อประเภท

ตางๆ ไดแลวเสรจ็ตาม

เปาหมายของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 รอยละ 100 

ระดับ 5 ผลสํารวจทัศนคติของ

กลุมเปาหมายตองมีทัศนคติ

เปนเชิงบวกไมนอยกวา 

รอยละ 85 

            

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-7 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

    4. จํานวนหองสมุด ชุมชน/ทองถิ่น/

เอกชนและโรงเรยีนทีใ่ชรูปแบบในการ

บริหารจัดการหองสมุดของสํานักงาน

อุทยานการเรยีนรู     

(สํานักงานอุทยานการเรยีนรู)     

3 10 - 1 

(ยะลา) 

1 

(ยะลา) 

2 4 6 8 10   การบริหารจัดการหองสมุดของ

สํานักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.)

เนน 3 ดาน คือ 

1) ดานกายภาพ เนนความ

สอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิตคน 

มุงยกระดับการเรียนรูใหผูคนทุก

ระดับในสังคม เนนความเปนอิสระ 

(free forms – นั่ง นอน อานได) 

และกําหนดพื้นทีใ่ชงาน (zoning) 

2) ดานเนื้อหาสาระ เนนความ

หลากหลายของสื่อ (Book, 

Magazine, CD, multimedia,         

e-Library, e-Book) เนนสาระ

ความรู ความทันสมัยใหทุกคนมี

โอกาสเขาถึงไดอยางทั่วถึง และการ

ใหบริการที่เนนความถูกตอง 

รวดเร็ว 

3) การจดัการ ยึดหลักการมีสวนรวม

ในทุกภาคสวนและเนนเครื่องมอื

ตางๆ เชน สื่อประชาสัมพันธ 

การตลาด สื่อโทรทัศน /วิทยุ ระบบ

สมาชิกสัมพันธ 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-8 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

    5. รอยละของหลักสูตรที่โรงเรยีน

ตนแบบนํานวัตกรรมการเรียนรูของ 

2 86 - - - 80 83 86 89 92  - จํานวนโรงเรยีนตนแบบการจัดการ

เรียนรูทั้งหมด จาํนวน 12 โรงเรยีน 

     องคกรไปใชในการจัดการเรียนรู

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

           - จํานวนหลักสูตรการเรยีนรูที่

สถาบันวิทยาการการเรียนรูจัดทํา  

มีทั้งหมด 7 หลักสูตร ไดแก 

                 1. วิชาภาษาไทย 

                 2. วิชาพลศึกษา 

                 3. วิชาภาษาอังกฤษ 

                 4. วิชาดนตรี 

                 5. วิชาวิทยาศาสตร 

                 6. วิชาศิลปะ 

                 7. วิชาคณิตศาสตร 

    6. ระดับความสําเรจ็ของโครงการ

เปาหมายในแตละป 

(ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร

ของประเทศไทย) 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ทบทวนผลการศึกษาวิจัยใน

ปที่ผานมา จัดทําแผนการศึกษาวิจัย

แผน/โครงการในปพ.ศ. 2551 

2 5 - - - 1 2 3 4 5   

     ระดับ 2 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 รอยละ 80 

            

                  

                  

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-9 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ระดับ 3 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 แลวเสร็จครบถวน

รอยละ 100 

ระดับ 4 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 แลวเสร็จครบถวน

รอยละ 100 และมีจํานวน

โครงการวิจัยที่บรรลุวัตถุประสงค

ตามที่กําหนดไวไมต่ํากวารอยละ 80 

ระดับ 5 มีการสรปุ และวิเคราะหผล

การดําเนินงานในทุกโครงการโดย

ระบุผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรค 

รวมถึงแนวทางในการดําเนินงานใน

ปตอไป และไดรบัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการฯ ของศูนยความเปน

เลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศ 

            

    7. จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชน  

 (ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา

ศาสตรของประเทศไทย)   

2 4 - - 2 2 3 4 5 6  - การนําไปใชประโยชน หมายถึง 

การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนํา

ผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไปใช

ในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรอื

ขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือ

การสรางสรรคผลงานชิ้นนั้นๆ 

                  

                  

                  

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-10 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

                 - ผลงานเปาหมาย 6 ผลงาน ไดแก 

1. ขายสิทธิบัตรตัวยับยั้งเอนไซม

โปรตีเอสจากน้ํายางพารา 1 ฉบับ 

ผูนําไปใชประโยชน บริษัท

เครื่องสําอางทั้งในและตางประเทศ 

                 2. จดสิทธิบัตร ยนีบงชี้โรค ผลงาน

ตีพิมพ  1 เรื่อง 

(Manuscript)ผูนาํไปใชประโยชน 

นักวิจัย  ทั่วประเทศ และบริษัทผลิต

ยาหรือเครื่องมอืแพทย 

                 3. จัดทําโรงงานระดับ pilot plant 

เพื่อรองรับงานบริการศึกษาวิจัยตอ

ยอดสารสกัดยางพารา 1 แหง 

ผูนําไปใชประโยชน กลุมงานวิจัยสาร

เหลือใชจากยางพารา(นําผลงานไป

ตอยอด) และบรษิัทที่ตองการ

ถายทอดเทคโนโลยี(ซื้อสิทธิบัตร) 

                 4. จัดทําโรงงานระดับ pilot plant 

(ตามแบบมาตรฐานGMP) เพื่อรองรับ

งานบริการพัฒนาวัคซีน 1 แหง 

ผูนําไปใชประโยชน บริษัทวัคซนี 

                 5. ตนแบบชุดตรวจ (ยีนและยา) 1 ชุด  

ผูนําไปใชประโยชน บริษัทผลิตยา

และเครื่องมือแพทย 

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-11 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

                 6. สนับสนุนใหเกิดบริษัทชีววิทยา

ศาสตร 2 บริษัท (ระยะยาวจะเปนผู
ซื้อหรือรับถายทอดเทคโนโลยี และ

สรางรายไดใหประเทศ) 

ผูนําไปใชประโยชน บริษัทเอกชน 

                 หมายเหตุ : 

ผลงานที่สามารถนําไปใช

ประโยชน หมายถึง องคความรู

ผลิตภัณฑ สิทธบิัตร กิจกรรมดาน

ชีววิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ไดรับการ

พัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มทั้งใน

เชิงตัวเงินและไมใชตัวเงิน (Financial 

and non-financial) ที่หนวยงานทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ

นําไปใชประโยชนได ไดแก องค

ความรูที่เปนนวัตกรรม ผลิตภณัฑ

สุขภาพ  คุณภาพและมาตรฐานงาน

หองปฏิบัติการดานชีววิทยาศาสตร

การพัฒนาบุคลากรดานชีววิทยา

ศาสตรสุขภาพ  กิจกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู ตอยอดความรู   การสรางและ

ขยายเครือขายพันธมิตรดานชีววิทยา

ศาสตรสุขภาพ  การลงทุนทางธุรกิจ  

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-12 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

                 ความรวมมือในการดําเนินการดาน

ชีววิทยาศาสตรระหวางหนวยงานทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

    8. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

รายงานผลการสังเคราะห/

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการลงทนุ

ดานชีววิทยาศาสตรในป 2551  

(ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร

ของประเทศไทย)   

3 5 - - - 1 2 3 4 5  

     เกณฑการใหคะแนน            

     ระดับ 1 รวบรวมผลการศึกษา       

องคความรูดานชวีวิทยาศาสตร

มาจัดทํารายงานผลการสังเคราะห

และวิเคราะห SWOT Analysis 

ในเรือ่งการลงทุนดานชีววิทยา

ศาสตรของประเทศ 

           

     ระดับ 2 จัดทําแนวทางการลงทุนดาน

ชีววิทยาศาสตรเพื่อเสนอให

กําหนดเปนนโยบาย/ยุทธศาสตร

ดานการลงทุนของประเทศ 

ไดแลวเสรจ็ 

           

                 

หมายเหตุ :  

การพัฒนาขอเสนอแนะแนว 

ทางการลงทุนเพื่อพัฒนาตอ 

ยอดหรือการลงทุนทางธุรกิจ  

หมายถึง การคัดสรรองคความรู  

ผลิตภัณฑสุขภาพ สิทธิบัตร และ

กิจกรรมดานชีววิทยาศาสตร

สุขภาพที่มีโอกาสสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับประเทศ  และมีการศึกษา

ความเปนไปไดของแนวทางการ

ลงทุนเพื่อพัฒนาตอยอดหรอืการ 

ลงทุนเชิงธรุกิจ และจัดทําเปน

ขอเสนอแนะแนวทางการลงทุน

ใหกับรัฐบาล โดยผานความ

เห็นชอบของคณะกรรการศูนย 

ความเปนเลิศฯและคณะกรรมการ

สบร. 



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-13 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ระดับ 3 แนวทางการลงทุนดาน

ชีววิทยาศาสตรไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

ของศูนยความเปนเลิศดาน

ชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย 

ระดับ 4 แนวทางในขั้นตอนที่ 3 ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯของสํานักงาน

บริหารและพัฒนาองคความรู 

            

     ระดับ 5 ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี และถูกบรรจุ

เปนสวนหนึ่งของนโยบาย/     

ยุทธศาสตรดานการลงทุน 

ของประเทศในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

            

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-14 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

2. สนับสนุนและ

สงเสริมให

ประชาชนมีโอกาส

เขาถึงความรูใน

สาขาตางๆ เพื่อ 

  9. ระดับความสําเรจ็ในการเผยแพร  

องคความรู/นวัตกรรมใหประชาชน

กลุมเปาหมาย 

(สํานักงานบริหารและพัฒนา          

องคความรู) 

3 5 - - - 1 2 3 4 5   

 สะสมความรูและ    เกณฑการใหคะแนน             

 พัฒนาภูมิปญญา    ระดับ 1 รวบรวมองคความรู/             

 ของตน    นวัตกรรมของหนวยงานเฉพาะดาน

ทั้งหมดที่ดําเนินการไดแลวเสรจ็ใน

อดีต เพื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบ

วิธีการเผยแพรใหเหมาะสม 

ระดับ 2 จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อ

เผยแพรองคความรู/นวัตกรรม โดยมี

การกําหนดกลุมเปาหมาย และ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ

เผยแพรแตละองคความรู/นวัตกรรม

อยางชัดเจน 

ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดแลวเสร็จครบถวนรอยละ 

100 พรอมทั้งจัดทําสรุปรายงานผล

การดําเนินงานปจจัยสนับสนนุ ปญหา/

อุปสรรค และแนวทาง/มาตรการ เพื่อ

ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 และรายงานใหผูบริหารฯทราบ 

            

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-15 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ระดับ 4 คัดเลือกองคความรู/

นวัตกรรมจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 

10 เรือ่ง เพื่อใชทดสอบความรู/

ประโยชนที่ไดรับกับกลุมเปาหมาย 

โดยกลุมเปาหมายตองไดรับความรู/

ประโยชนอยางนอยรอยละ 85 

            

     ระดับ 5 กลุมเปาหมายมีความ        

พึงพอใจตอองคความรู/นวัตกรรม ที่

เผยแพรอยางนอยรอยละ 85 

            

3. สงเสริมสนับสนุน

ใหมีศูนยบริการ

วิทยาการความรู 

ในรูปแบบที ่

  10. ความถี่ในการใชบริการของสมาชกิ

สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค 

(เฉพาะ TCDC เดิม) (ครั้ง/ราย/ป) 

(สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค) 

2 5 

 

- 4.33 4.16 3 3.5 4 4.5 5  เงื่อนไข 

หากไมมีจํานวนผูใชบริการเพิ่มขึ้น

รอยละ 10 เมื่อเทียบกับปงบฯ 2550 

จะปรับลดคะแนนลง 1 ระดับ 

 หลากหลายใน                 

 ดานตางๆไมวา

ประวัติศาสตร 

วิทยาศาสตรแหง

ชีวิต สังคม ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

คานิยม หรือวิถี

ชีวิตของคน 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-16 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

    11. จํานวนพิพิธภัณฑที่สงบุคลากรเขา

อบรมทางวิชาการแลวนําไปใช

ประโยชน  

2 30 - - - 10 20 30 40 50   

     (สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค)             

4. สงเสริมใหมีการ

เรียนรูและพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่

สอดคลองกับ

สังคมสมัยใหม 

และอนาคต 

  12. รอยละของเครือขายศูนยสงเสริมและ

พัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม      

ที่มีการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการตามที่ไดจัดทําบันทึกการ 

ตกลงไวรวมกันเปรียบเทียบกับ

เครือขายทั้งหมด 

3 80 - - - 60 70 80 90 95  - เครือขาย หมายถึง กลุมองคกรที่มี

การรวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงคที่

จะทํากิจกรรมในการสงเสริมดาน 

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อประโยชน

ของสมาชิกในองคกร 

     (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน 

เชิงคุณธรรม) 

            

- ตัวอยางองคกร/เครือขาย ไดแก 

                 • สถาบันฝกอบรมผูนํามูลนิธ ิ

พลตรีจําลอง จ.กาญจนบุรี 

(โครงการศูนยการเรยีนรูดาน

คุณธรรมสูเศรษฐกิจพอเพียง) 

                 • มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ 

(โครงการการประกวดโครงงาน

คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจําป

การศึกษา 2550) 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-17 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

• ศพธ. และ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ โครงการฝกอบรมตามมติ 

ครม. (โครงการฝกอบรมคณุธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ขาราชการ

ระดับสูง) MOU กับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

                 

- บันทึกขอตกลง เปนขอตกลง

ระหวางเครอืขายกับทางศูนย

สงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง

คุณธรรม เพื่อดําเนินการตาม

แผนงาน/โครงการดานการพัฒนา

คุณธรรม จรยิธรรม โดยมีลักษณะ

เปนแผนงาน/โครงการใน

ปงบประมาณแบบปตอป 

    13. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ผาน

การอบรม และมผีลการประเมินผาน

เกณฑที่สถาบันวิทยาการการเรยีนรู

กําหนด  

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

2 60 - - - 40 50 60 70 80  - โ ร ง เ รี ยน เป าหมายในสั ง กั ด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 492 

แหง ที่นําหลักสูตรของ NBL ไปใช

ในการเรียนการสอน จํานวน 1 

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรภาษาไทย 

- โรงเรียนเปาหมายจํานวน 492 

โรงเรียน 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-18 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

5. สงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนมนีิสัย     

รักการอานและ   

  14. การบริหารจัดการสมาชิกของอุทยาน

การเรียนรู 

(สํานักงานอุทยานการเรยีนรู)     

            

 การเรียนรู    14.1 ความถีใ่นการใชบริการของ

สมาชิกอุทยานการเรียนรู  

(ครั้ง/ราย/ป) 

1.5 7 - - 7.02 5 5.5 6 6.5 7   

     14.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวน 

สมาชิกอุทยานการเรียนรู 

1.5 5 - 

(40,250)

-24.65 

(30,329) 

-13.49 

(26,239) 

-10 -5 0 5 10   

    15. จํานวน Unique IP ของผูเขาใช

อุทยานการเรยีนรูเสมอืนจริง 

(Digital TK) เฉลี่ยตอเดือน 

(สํานักงานอุทยานการเรยีนรู)     

3 X - - - X- 

10% 

X- 

5% 

X X+ 

5% 

X+ 

10% 

 - X = จํานวน Unique IP ของ

ผูใชบริการเว็บไซด TK Park (Digital 

TK) โดยใชขอมูลของ True Hit  เฉลี่ย 

3 เดือน (ม.ค.51- มี.ค.51) 

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-19 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

6. สงเสริมให

ประชาชน ไดมี

โอกาสพัฒนา

ความคิดความ 

  16. จํานวนนักศึกษา นักออกแบบ

ผูประกอบการในชุมชนและทองถิน่ 

ที่ไดรับบริการจากศูนย MINI TCDC  

(สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค) 

            

 สรางสรรคที่

สามารถสราง 

   - หองสมุดคณะวิจติรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

1 481 - - 481 385 433 481 529 577   

 นวัตกรรมผลผลิต

หรืองานจากการ 

   - สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 13,950 - - 13,950 11,160 12,555 13,95015,345 16,740   

 ผสมผสานภูม ิ    - คณะศิลปกรรมศาสตร  1 1,000 - - 1,000 800 900 1,000 1,100 1,200   

 ปญญาของตนเขา    มหาวิทยาลัยขอนแกน             

 กับความรู

สมัยใหม 

   - หองสมุดอาคารเรยีนรวมมหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

1 1,080 - - 1,080 864 972 1,080 1,188 1,296   
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-20 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

7. พัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศนูยกลาง

ของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมเขตรอน 

ที่ทันสมยั         

เปนจุดหมายใน

การเดินทางของ

นักทองเที่ยวรุน

ใหมที่สนใจการ

แลกเปลี่ยนองค

ความรูวัฒนธรรม 

  17. จํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑ (ราย/วัน) 

(สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค) 

 

2 200 - - - 150 175 200 225 250  

 

 

 

 

 

 

 

 

- พิพิธภัณฑที่จัดตั้งที่ กรุงเทพฯ     

มีพิธีเปดวันที่ 23 ธ.ค. 2550 โดย

หลังจากพิธีเปดจะเปดใหเขาชม

อยางไมเปนทางการ โดยมีโปรโมชัน่

ในการสมัครสมาชิก (รอผานบอรด 

NDMI)  

- เปดใหบุคคลทัว่ไปเขาใชบริการ

เดือนเมษายน 2551 

เงื่อนไข 

เริ่มนับผลในเดือนที่ 4 ภายหลังเริม่

เปดใหบริการ 

 ภูมิปญญา                 

 ตะวันออก และ

ความรูเกี่ยวกับวิถี

ชีวิตที่หลากหลาย 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-21 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

8.   18. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําระบบ

การประเมินผลนกัเรียนที่เขารวม

ศูนยเสาะหา 

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

2 5 - - - 1 2 3 4 5   

    เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 จัดทําแผนระบบประเมนิ 

ผลนักเรยีน 

ระดับที่ 2 แผนการประเมนิผล

นักเรยีน ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถาบันสงเสรมิ

อัจฉรยิภาพ และนวัตกรรมการเรยีนรู 

            

 

สงเสริม สนับสนนุ

ใหเกิดกลไกใน

การเสาะหาการ 

พัฒนาและการใช

ความเชี่ยวชาญ 

ของผูมีความ 

สามารถพิเศษ

สาขาตางๆอยาง

เปนระบบ 

   ระดับที่ 3 ดําเนนิการตามแผนไดไม

นอยกวา 40% 

ระดับที่ 4 ดําเนินการตามแผนไดไม

นอยกวา 50% 

ระดับที่ 5 ดําเนินการตามแผนไดไม

นอยกวา 60% พรอมกับรายงาน

สถานะการประเมินผลในรอบป 2551 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-22 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

    19. จํานวนจังหวัดทีม่ีศูนยเสาะหา     

และพัฒนาเด็กหัวแหลมในทองถิน่ 

(Gifted and Talented Exploring 

Center: GTX)  

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

2 34 2 15 21 28 31 34 37 40  เงื่อนไข 

ไมนับรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

    20. รอยละของจํานวนเครอืขายที่มีการ

ดําเนินกิจกรรมดานการเสาะหา 

พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถ 

2 90 - - - 80 85 90 95 100   

     พิเศษเปรยีบเทยีบกับเครอืขาย             

     ทั้งหมด 

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-23 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละ 10) 

 ความพึงพอใจ  

ของผูรับบริการ 

  21. รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

10  - - N/A 65 70 75 80 85  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ

ประเมินผลทุกองคการมหาชน 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (รอยละ 14) 

 การจัดทําตนทุน

ตอหนวย 

  22. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

10 5    1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ

ประเมินผลทุกองคการมหาชน 

    23. อัตราสวนตนทุนในการจัดโครงการ    

/กิจกรรม /นิทรรศการ ตอผูเขาชม    

1 ราย (บาทตอคน) 

            

     23.1 สํานักงานอทุยานการเรียนรู  2 55 
(17,000,000/ 

310,954) 

- - 27.93 
(8,271,652/ 

296,147) 

33.51 30.72 27.93 25.14 22.35   

     23.2 สถาบันการเรียนรูและสรางสรรค 2 100 - 327.23 133.85 160.62 147.24 133.85120.47 107.08  

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (รอยละ 25) 

 การกํากับดูแล

กิจการ 

  24. ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล

กิจการ 

10 5 - - - 1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ

ประเมินผลทุกองคการมหาชน 

 คุณภาพของ

แผนปฏิบัติงาน 

  25. ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน 10 5 - - - 1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ

ประเมินผลทุกองคการมหาชน 

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-24 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

    26. ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการ

บริหารจัดการ ตรวจและติดตามผล

การปฏิบัติงานหนวยงานเฉพาะดาน 

5 - - - - 1 2 3 4 5 

     (สํ า นั ก ง า น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒน า   

องคความรู) 

          

     เกณฑการใหคะแนน           

     ระดับ 1 จัดตั้งคณะทํางานระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใช

ในการบริหาร ตรวจและ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน

หนวยงานเฉพาะดาน  

          

  

     ระดับ 2 จัดทําแผนปฏิบัติงาน         

โดยตองระบถุึงระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ รวมถึงผลลัพธ

ของแตละกิจกรรม 

ระดับ 3 แผนปฏบิัติการมีเนื้อหา

ครอบคุลมถึงเรื่องระบบ

ฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับ

การบริหารดานนโยบายจาก

คณะกรรมการ บริหาร สบร.

และคณะกรรมการบริหาร

ของแตละหนวยงานเฉพาะ 

           

เงื่อนไข 

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศตองมี

องคประกอบของเรื่องดังตอไปนี้ 

เปนสวนเพิ่มเติม 

1) ขอมูลวัสดุ ที่ไดรบัการบรรจใุน

ฐานขอมูลวัสดุเพื่อการออกแบบ

และสรางเครือขายวัสดุไทย 

(Material Connexion)  

2) จํานวนผูใชงานระบบฐานขอมูล
นักออกแบบ และ ผูประกอบ 

(TCDC Connection) ตอวัน 

3) ทะเบียนเด็กที่เขารวมศูนย
เสาะหาและพัฒนาเด็กหัวแหลม

ในทองถิ่น (Gifted and 

Talented Exploring Center: 

GTX) 

ในกรณีที่องคประกอบไมครบถวน 

ปรับลดคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้

เรื่องละ 0.5 คะแนน 

                  



                                 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)                                                                                                    เอกสารประกอบ 2 

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-25 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ดาน อัตรากําลัง งบประมาณ

รายจาย ความคุมคาของการ

ใชจายงบประมาณ ของ 

สบร. และแตละหนวยงาน

เฉพาะดานอยางครบถวน 

ระดับ 4 แผนปฏบิัติการไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริหาร สบร. กอนสิ้นเดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2551 

            

     ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ

การไดครบถวนสําหรับชวง

ของปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ที่กําหนดในแผนฯ 

            

     น้ําหนักรวม 100            
 

 

 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-1 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบรหิารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (รอยละ51) 

1. เปนองคกรการ

เรียนรูขนาดใหญ  

ที่สมบูรณ 

หลากหลาย และ

เปนองคกรนํา 

  1. ระดับความสําเรจ็ของการบริหารแผน

งบประมาณตามนโยบายและ         

ยุทธศาสตร 

(สํานักงานบริหารและพัฒนา          

องคความรู) 

5 5 - - - 1 2 3 4 5   ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัด

ประสิทธภิาพของการบริหารแผน

งบประมาณตามนโยบายและ        

ยุทธศาสตร  

 ทางดานความรู    เกณฑการใหคะแนน            ความเห็นองคการมหาชน 

     ระดับ 1 จัดประชุมรวมกับหนวยงาน

เฉพาะดานทั้งหมดเพื่อ

ทบทวนและวิเคราะห

แผนงาน/โครงการ ตลอดจน

ประเมินความคุมคาของ

งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 

2551ไดอยางเหมาะสม

พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ

การ เพื่อบริหารงบประมาณ

ใหเปนไปตามนโยบาย/

ยุทธศาสตร 

           ในชวงปที่ผานมา 2550 งบประมาณ

ดานการดําเนินภารกิจของ สบร. และ

หนวยงานเฉพาะดานบางสวน ถูก

ป รั บ ล ด ไ ป  ใ น ข ณ ะ ที่ มี ก า ร

ปรับเปลี่ยนนโยบายการดําเนินงาน 

และ สบร. ไดดําเนินงานที่เปน 

ภา ร กิ จ พิ เ ศษจ าก รั ฐ บ า ล  เ ช น 

งานวิจัย ดานเศรษฐกิจพอเพียง การ

สงเสริมการเรียนรูดาน 

ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาแหลง 

เรียนรูในระดับรากหญา ทําให สบร. 

ตองปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 

ปรับปรุงโครงสรางองคกร และ 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-2 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     ระดับ 2 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการและแผนงบประมาณ

ไดแลวเสรจ็รอยละ 80  

พรอมทั้งรายงานความ

คืบหนาของการดําเนินงาน

ตามแผนงบประมาณให

ผูบริหารฯรับทราบ 

           การบริหารงาน รวมทั้ง การยาย

สถานที่ ซึ่ง ระบบสวนใหญยังไมเขา

ที่ 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขอ

ปรับปรุง ตัวชี้วัดที่ 1 ตาม

รายละเอียดในเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

     ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการและแผน

งบประมาณไดแลวเสร็จ 

ครบถวนรอยละ 100 พรอม

ทั้งจัดทําสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงาน, ปจจยัสนับสนนุ 

ปญหา/อุปสรรค และ

แนวทาง/มาตรการ เพื่อใช

ดําเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 และรายงานให

ผูบริหารฯทราบ 

           ระดับที่ 1 - เปลี่ยนขอความ “การ

ประเมินความคุมคาของงบประมาณ” 

เปน  “การประเมินผลการใชจาย

งบประมาณ ป 2550”  

ระดับที่ 2 – เปลี่ยนเปน ดําเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการไดไมนอยกวา 

60% 

ระดับที่ 3 – เปลี่ยนเปน ดําเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการไดไมนอยกวา 

70% 

ระดับที่ 4 – คงไวเชนเดิม 

     ระดับ 4 วางแผนรวมกับหนวยงาน

เฉพาะดานทั้งหมด เพื่อ

พิจารณาแผนงาน/โครงการ

ที่จะดําเนนิการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

           ระดับที่ 5 – เปลี่ยนเปน ดําเนินการ 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-3 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     ระดับ 5 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทียบกับงบประมาณที่

สํานักงานบริหารและพัฒนา

องคความรูยื่นขอตอง        

ไมนอยกวารอยละ 85  

           ตามแผนงาน/โครงการไดไมนอย

กวา 80%  (ไมเห็นดวยกับ การนํา

เรื่องงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา

พิจารณา ใหคะแนน เนือ่งจาก 

สํานักงบประมาณ จะพิจารณา

จัดสรรใหตามนโยบายของรฐับาล

เปนหลัก) 

                 ความเห็นองคการมหาชน(เพิ่มเติม) 

ระดับที่ 1 ในสวนเรื่องของการ

ประเมินความคุมคาของงบประมาณ

ที่ไดรับการจัดสรรในปงบฯ พ.ศ. 

2551 นัน้การดําเนินการมีความ

หลากหลายในกิจกรรมของแตละ

หนวยงานเฉพาะดาน จึงเปนเรือ่ง

ยากหากจะพิจารณาในประเด็นนี้ 

และตัวอยางในการดําเนินการของ

ศูนยคุณธรรมในปงบฯ พ.ศ. 2551 

นั้นก็เปนเพียงการเริ่มตนพิจารณา

ในเรือ่งคาใชจายของแผนงาน/

โครงการเฉลี่ยตอหัวตอปเทานั้น 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-4 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                 ระดับที่ 5 ทางสํานักงานบริหารและ

พัฒนาองคความรูไมสามารถ

ดําเนินการไดเนือ่งจากบาง

หนวยงานเฉพาะดานพึ่งมีการรวม

หนวยงาน และงบประมาณในป ที่

ผานมาไมเปนปกติ (สัดสวนการ

จัดสรรงบฯ ของบางหนวยงาน

เฉพาะดานสูงในขณะที่บาง

หนวยงานเฉพาะดานไมไดรับการ

จัดสรรงบฯเลย) จึงไมสามารถ

นําไปใชเปนตัวเปรียบเทียบใน

ระดับที่ 5 ได 

                 ความเห็นที่ปรึกษา 

ยืนยันเกณฑการใหคะแนนในระดับ 

ที่1 เนื่องจากในวันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2550 ทางสํานักงานการตรวจ

เ งินแผน ดินได เ สนอให เ พิ่มการ

พิจารณาในเรื่องการประเมินความ

คุมคาของงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร โดยในระดับที่ 1 จะพิจารณา

เพียงประเด็นการจัดทําการประเมิน

ความคุมคาของงบฯเทานั้นจะไม

พิจารณาถึงคุณภาพ 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-5 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 จัดประชุมรวมกับหนวยงาน

เฉพาะดานทั้งหมดเพื่อ

ทบทวนและวิเคราะห

แผนงาน/โครงการ ตลอดจน

ประเมินความคุมคาของ

งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 

2551ไดอยางเหมาะสม

พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ

การ เพื่อบริหารงบประมาณ

ใหเปนไปตามนโยบาย/

ยุทธศาสตร 

ระดับ 2 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดไมนอยกวารอย

ละ 60 

ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดไมนอยกวารอย

ละ 80 

ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดไมนอยกวารอย

ละ 100 

           ความเห็นคณะกรรมการฯ 

ในระดับที่ 5 การโอนงบฯที่เหลือ

ของหนวยงานเฉพาะดานระหวาง

กันนั้นสามารถทําไดเนื่องจากเปน

นิติบุคคลเดียวกนั (เสนอใหใช

เกณฑการใหคะแนนตามที่แสดงใน

ตาราง) 

 

ขอสังเกตในระดับที่ 5 

- ตองมีการประสานงานกันใน
ระดับผูอํานวยการของหนวยงาน

เฉพาะดานทั้งหมด โดยการ

ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอของบฯ

ของแผนงาน/โครงการในปงบฯ 

พ.ศ. 2552 จะตองแสดงถึง 

1. ตองมีผูเขารวมประชุมในระดับ
ผูบริหารของหนวยงานเฉพาะ

ดานขึ้นไปครบทกุหนวยงาน

เฉพาะดาน 

2. ตองมีรายงานการประชุมที่ระบุ
ถึงเนือ้หา, ประเด็นขอหารือ 

และขอเสนอแนะของระดับ

ผูบริหารขึ้นไป 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-6 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     ระดับ 5  

- วางแผนรวมกับหนวยงานเฉพาะ
ดานทั้งหมด เพื่อพิจารณา

แผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552เทยีบ

กับงบประมาณทีส่ํานักงานบริหาร

และพัฒนาองคความรูยื่นขอตอง

ไมนอยกวารอยละ 85 

            

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-7 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

    2. รอยละของจํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรมการพัฒนาองคความรูดาน

คุณธรรม จรยิธรรม ที่มผีลการประเมิน

ผานเกณฑการประเมินผลที่กําหนด 

2 90 - - - 80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

100 

 

 ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัดผลตาม

ภารกิจหลักของหนวยงานเฉพาะ

ดานในการประสานงานและใหความ 

     (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน

เชิงคุณธรรม) 

           รวมมือกับองคกรเครือขายเพื่อ

จัดการฝกอบรมใหกับกลุมเปาหมาย 

       80 - - - 70 75 80 85 90  ความเห็นองคการมหาชน 

                 การฝกอบรมของศูนยคุณธรรมมี

เปาหมายแตกตางกันไป โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชน และสถาบัน เชน 

โรงเรียน  กรรมวิธีในการฝกอบรมมี

ระดับความยากงายไมเทากัน 

 ขอปรับ เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

1 คะแนน – ผูรบัการอบรมที่ผาน

เกณฑ มจีํานวนไมนอยกวา 70% 

2 คะแนน – ผูรบัการอบรมที่ผาน

เกณฑ มจีํานวนไมนอยกวา 75% 

3 คะแนน – ผูรบัการอบรมที่ผาน

เกณฑ มจีํานวนไมนอยกวา 80% 

(ขอกําหนดเปน เปาหมาย) 

4 คะแนน – ผูรบัการอบรมที่ผาน

เกณฑ มจีํานวนไมนอยกวา 85% 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-8 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                 5 คะแนน – ผูรบัการอบรมที่ผาน

เกณฑ มจีํานวนไมนอยกวา 90% 

       80 - - - 60 70 80 90 95  ความเห็นคณะกรรมการฯ 

ไมเห็นดวยที่ใชเกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ 5 เทากับ 100 เนือ่งจากจะ

เปนการผลักดันใหทุกคนที่เขารับ

การอบรมตองผานหมด โดยเสนอให

ระดับที่ 5 เทากับ 95 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-9 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

    3. ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพร

องคความรูดานทีส่นับสนุนการ

เสริมสรางพฤติกรรมทางคณุธรรม 

จริยธรรมใหกับประชาชน  

(ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน

เชิงคุณธรรม) 

2 5 - - - 1 2 3 4 5  ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัดผลการ

เผยแพรองคความรูที่สนับสนุนการ

เสริมสรางพฤติกรรมทางคณุธรรม

จริยธรรมของประชาชน ผานสื่อ 

สารสนเทศ และสื่อสาธารณะ 

     เกณฑการใหคะแนน            ความเห็นองคการมหาชน 

     ระดับ 1 ทบทวนผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณที่ผานมา 

นํามาจัดทําแผนการ

เผยแพรสื่อความรูเชิง 

           งานสื่อบางชนิด อาจใชเวลาในการ

ผลิตนาน ทําใหไมสามารถเผยแพร

ไดครบถวนตามเปาหมาย 

ขอปรับ เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

     คุณธรรม ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551  โดยทําการ

วิเคราะห SWOT Analysis  

           ระดับที่ 1 – เห็นชอบตามที่ปรึกษา 

ระดับที่ 2 – เปลี่ยนเปน ดําเนินการ

เผยแพรไดไมนอยกวา 60% 

     และกําหนดกลุมเปาหมาย 

ไดแลวเสรจ็ 

           ระดับที่ 3 – เปลี่ยนเปน ดําเนินการ 

เผยแพรไดไมนอยกวา 70% 

     ระดับ 2 ดําเนินการเผยแพรสื่อ

ความรูเชิงคณุธรรมผานทาง

ชองทางของสื่อประเภท

ตางๆ ไดแลวเสรจ็ตาม

เปาหมายของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 รอยละ 80 

           (ขอกําหนดเปน เปาหมาย) 

ระดับที่ 4 – เปลี่ยนเปน ดําเนินการ

เผยแพรไดไมนอยกวา 80% (การ

วัด Delivery  cost ศูนยคุณธรรม 

ขอเสนอทําตัวชี้ วัดเพิ่มเติม แบบ

ตัวชี้วัดที่ 23)  

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-10 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     ระดับ 3 ดําเนินการเผยแพรสื่อความรู

เชิงคณุธรรมผานทางชองทาง

ของสื่อประเภทตางๆ        

ไดแลวเสรจ็ตามเปาหมาย

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

รอยละ 100 พรอมทั้งจัดทํา

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ปจจยัสนบัสนนุ ปญหา/อุปสรรค 

และแนวทาง/มาตรการ เพื่อ

ใชดําเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 และรายงานให

ผูบริหารฯทราบ 

           ระดับที่ 5 – เปลี่ยนเปน ดําเนินการ

เผยแพรไดไมนอยกวา 90%  

     ระดับ 4 เปรียบเทียบ Delivery cost 

ปที่แลวเทยีบกับปนี้ มีผล      

ที่ไดต่ําลงกวาเดิมไมนอย

กวารอยละ 10 

            

     ระดับ 5 ผลสํารวจทัศนคติของ

กลุมเปาหมายตองมีทัศนคติ

เปนเชิงบวกไมนอยกวา 

รอยละ 85 

            

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-11 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                  ความเห็นคณะกรรมการฯ 

เนื่องจากทางหนวยงานเฉพาะดาน

ยั ง ข าดความ เข า ใ จ ในกา ร วั ด 

Delivery cost จึงขอใหตัดเกณฑ

การใหคะแนนในระดับที่ 4 โดยไป

เพิ่มใหมีการจัดวางระบบการวัด 

Delivery cost ในเกณฑการให

คะแนนระดับที่ 1  

     เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1  - ทบทวนผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณที่ผานมา 

นํามาจัดทําแผนการ

เผยแพรสื่อความรูเชิง

คุณธรรม ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551  โดยทําการ

วิเคราะห SWOT Analysis

และกําหนดกลุมเปาหมาย 

ไดแลวเสรจ็ 

           - จัดวางระบบ Delivery 

cost ไดแลวเสร็จ 

            ความเห็นที่ปรึกษา 

เสนอเกณฑการใหคะแนนใหม และ

เพิ่มประเด็นการจัดวางระบบการวัด 

Delivery cost จากความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ในเกณฑการให

คะแนนระดับที่ 1 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-12 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     ระดับ 2 ดําเนินการเผยแพรสื่อ

ความรูเชิงคณุธรรมผานทาง

ชองทางของสื่อประเภท

ตางๆ ไดแลวเสรจ็ตาม

เปาหมายของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 รอยละ 80 

ระดับ 3 ดําเนินการเผยแพรสื่อ

ความรูเชิงคณุธรรมผานทาง

ชองทางของสื่อประเภท

ตางๆ ไดแลวเสรจ็ตาม

เปาหมายของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 รอยละ 90 

ระดับ 4 ดําเนินการเผยแพรสื่อ

ความรูเชิงคณุธรรมผานทาง

ชองทางของสื่อประเภท

ตางๆ ไดแลวเสรจ็ตาม

เปาหมายของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 รอยละ 100 

ระดับ 5 ผลสํารวจทัศนคติของ

กลุมเปาหมายตองมีทัศนคติ

เปนเชิงบวกไมนอยกวา 

รอยละ 85 

            

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-13 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                  สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

    4. จํานวนหองสมุด ชุมชน/ทองถิ่น/

เอกชนและโรงเรยีนทีใ่ชรูปแบบในการ

บริหารจัดการหองสมุดของสํานักงาน

อุทยานการเรยีนรู     

3 10 - 1 

(ยะลา) 

1 

(ยะลา) 

6 7 8 9 10   ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง   

- การบริหารจัดการหองสมุดของ   

     (สํานักงานอุทยานการเรยีนรู)                สํานักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.)

เนน 3 ดาน คือ 

1) ดานกายภาพ เนนความ

สอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิตคน 

มุงยกระดับการเรียนรูใหผูคนทุก

ระดับในสังคม เนนความเปนอิสระ 

(free forms – นั่ง นอน อานได) 

และกําหนดพื้นทีใ่ชงาน (zoning) 

2) ดานเนื้อหาสาระ เนนความ

หลากหลายของสื่อ (Book, 

Magazine, CD, multimedia,         

                  

                 e-Library, e-Book) เนนสาระ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-14 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                 3) การจดัการ ยึดหลักการมีสวนรวม

ในทุกภาคสวนและเนนเครื่องมอื

ตางๆ เชน สื่อประชาสัมพันธ 

การตลาด สื่อโทรทัศน /วิทยุ ระบบ

สมาชิกสัมพันธ 

       10 - 1 1  2 4 6 8 10  ความเห็นองคการมหาชน 

         (ยะลา) (ยะลา)       1. การจัดตั้งขึ้นอยูกับความพรอม

ของผูจัดตั้งซึ่ง สอร.ควบคุมไมได 

ตองใชเวลาในการจูงใจและชวยสราง

ความพรอม 

2. งานที่เกี่ยวของกับทองถิน่ตอง

อาศัยความรวมมอืกับหลายฝาย แต

ละแหงมีปญหาตางกัน ตองใชเวลา

มาก (ระยะเวลาผานไป 3 เดือน ได

ติดตอไวหลายแหง แตความคืบหนา

ยังชามาก) 

                  

                 ขอปรับเกณฑ การใหคะแนนดังนี ้ 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-15 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

ระดับ 1  - ใชรูปแบบในการบริหาร

จัดการของ TK Park จํานวน 2 แหง 

ระดับ 2  - ใชรูปแบบในการบริหาร

จัดการของ TK Park จํานวน 4 แหง 

ระดับ 3  - ใชรูปแบบในการบริหาร

จัดการของ TK Park จํานวน 6 แหง 

ระดับ 4  - ใชรูปแบบในการบริหาร

จัดการของ TK Park จํานวน 8 แหง  

ระดับ 5  - ใชรูปแบบในการบริหาร

จัดการของ TK Park จํานวน 10 

แหง 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นองคการมหาชน 

                  

     รอยละของโรงเรยีนตนแบบที่มีการนํา

หลักสูตรการจัดการการเรียนรูไปใช 

 90 - - - 80 85 90 95 100  ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-16 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) - จํานวนโรงเรยีนตนแบบการจัดการ

เรียนรูทั้งหมด จาํนวน 12 โรงเรยีน 

                 - จํานวนหลักสูตรการเรยีนรูที่

สถาบันวิทยาการการเรียนรูจัดทํา  

มีทั้งหมด 7 หลักสูตร ไดแก 

                 1. วิชาภาษาไทย 

                 2. วิชาพลศึกษา 

                 3. วิชาภาษาอังกฤษ 

                 4. วิชาดนตรี 

                 5. วิชาวิทยาศาสตร 

                 6. วิชาศิลปะ 

                 7. วิชาคณิตศาสตร 

                  

       86 - - - 80 83 86 89 92  ความเห็นองคการมหาชน 

                     สบร. ขอเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัด จาก 

“รอยละของโรงเรียนที่ใชหลักสูตร

ตนแบบ”  เปน “รอยละของหลักสูตร

ที่โรงเรียนตนแบบนําไปใชจัดการ

เรียนรู” และขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ

การใหคะแนนเปน ดังนี้ 

                 1 คะแนน – ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 80% 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-17 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

2 คะแนน – ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 83% 

3 คะแนน – ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 86% 

4 คะแนน – ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 89% 

5 คะแนน – ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 92% 

- กําหนดเปาหมายไวที่ 86% 

     จํานวนโรงเรยีนตนแบบทีม่ีการนํา

หลักสูตรการจัดการเรียนรูไปใช

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

 10 - - - 8 9 10 11 12  ความเห็นที่ปรึกษา 

เสนอเปนตัวชี้วัดโดยวัดจํานวน

โรงเรียนตนแบบการจัดการเรยีนรูที่มี

ครบทั้ง 7 หลักสูตร 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

ในบางโรงเรียนตนแบบ ยังไมมีความ

พรอมเนื่องจากปญหา หองเรียน, 

บุคลากร รวมถึงเงื่อนไขภายนอกที่

ควบคุมไมได ดังนั้นจึงไมสามารถ

ดําเนินการไดทั้งหมด โดยมีเพียง 7 

โ ร ง เ รี ย น ต น แ บ บ ที่ ส า ม า ร ถ

ดําเนินการได 7 หลักสูตร  

                 สวน 5 โรงเรียนตนแบบที่เหลือหาก

ตองการเนนผลลัพธใหไดครบทั้ง 7 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-18 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

           8 - 9 - 10  ความเห็นที่ปรึกษา 

เสนอเกณฑใหคะแนนใหม ตาม

ตาราง 

    5. รอยละของหลักสูตรที่โรงเรยีน

ตนแบบนํานวัตกรรมการเรียนรูของ

องคกรไปใชในการจัดการเรียนรู

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

2 75 - - - 65 70 75 80 85  ความเห็นองคการมหาชน 

ขอเปลี่ยนตัวชี้วัดเปน “รอยละของ

ห ลัก สูตรที่ โ ร ง เ รี ยนต นแบบนํ า

นวัตกรรมการเรียนรูขององคกรไปใช

ในการจัดการเรียนรู” ในบางโรงเรียน

ตนแบบ ยังไมตองการบางหลักสูตร 

ซึ่งหากพิจารณาจํานวนหลักสูตร 7 

หลักสูตร ใน12 โรงเรียนแลวจะมี

หลักสูตรทั้งหมด 84 หลักสูตร โดย

ขอใหใชคาคะแนนระดับที่ 5 เทากับ 

รอยละ 92 (78 หลักสูตร) 

                  

       86 - - - 80 83 86 89 92  ความเห็นคณะกรรมการฯ 

เสนอให 5 โรงเรยีนทีไ่มสามารถ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-19 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

4 โรงเรียนตนแบบที่ยังขาด 1 

หลักสูตร (รวม 24 หลักสูตร) 

1 โรงเรียนตนแบบที่ยังขาด 2 

หลักสูตร (รวม 5 หลักสูตร) 

รวมกับ 7 โรงเรยีนตนแบบทีม่ีครบ 7 

หลักสูตร ทั้งหมดเทากับ 78 

หลักสูตร คิดเปนรอยละ 92 อยูทีค่า 

5 และลดระดับเกณฑการใหคะแนน

ลงไปรอยละ 3 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

                  

 

     ระดับความสําเรจ็ในการศึกษาวิจัย

แผน/โครงการไดตามเปาหมาย     

 5 - - - 1 2 3 4 5  ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัดภารกิจ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-20 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     (ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร

ของประเทศไทย) 

           ไดตามเปาหมายของหนวยงาน

เฉพาะดานในแตละป 

     เกณฑการใหคะแนน            แผน/โครงการเปาหมาย 

     ระดับ 1 ทบทวนผลการศึกษาวิจัยในป

ที่ผานมา จัดทําแผนการ

ศึกษาวิจัยแผน/โครงการในป

พ.ศ. 2551  

           1. โครงการเภสัชพันธุศาสตร  

2. โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต

สัตวทดลองที่ไดมาตรฐาน 

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑดาน 

     ระดับ 2 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 รอยละ 80 

           สุขภาพ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ 

     ระดับ 3 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 แลวเสร็จ

ครบถวนรอยละ 100 

           ปริญญาเอก 

5. ผลิตวัคซีนไขเลือดออกระดับกอน

โรงงาน (ตอเนื่อง) 

     ระดับ 4 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 แลวเสร็จ

ครบถวนรอยละ 100 และมี

จํานวนโครงการวิจัยที่บรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว

ไมต่ํากวารอยละ 80 

           6. โครงการผลิตสารสกัดครีมหนา

ขาวจากยางพาราระดับกอนโรงงาน 

7. โครงการการพัฒนาประเทศไทย

เปนเมดิคัลฮับ 

8. จัดตั้งธนาคารดีเอ็นเอรองรับการ

ถอดรหัสในประเทศไทย 

                 9. คลัสเตอรดานชีววิทยาศาสตร

ของประเทศไทย 

     ระดับ 5 มีการสรปุ และวิเคราะหผล

การดําเนินงานในทุกโครงการ 

            ความเห็นองคการมหาชน 

ขอเปลี่ยนชื่อเปน“ ระดับความสําเร็จ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-21 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

โดยระบุผลสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค รวมถึงแนวทางใน

การดําเนินงานในปตอไป 

และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการฯ ของศูนย

ความเปนเลิศดานชีววิทยา

ศาสตรของประเทศไทย

พิจารณา 

- ขอปรับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 จัดทําแผนงาน/โครงการ 

ตามยุทธศาสตร ในป พ.ศ. 2551   

ระดับ 2 แผนงาน/โครงการไดรับ 

อนุมัติ จากคณะกรรมการ 

ศูนยความเปนเลิศฯ 

ระดับ 3 ดําเนินการและบรรลุ

เปาหมายตามแผนงาน/ 

โครงการในป พ.ศ. 2551 ไดไมนอย

กวารอยละ 60 

ระดับ 4 ดําเนินการและบรรลุ

เปาหมาย ตามแผนงาน/ 

โครงการในป พ.ศ. 2551 ไดไมนอย

กวารอยละ 70 

ระดับ 5 ดําเนินการและบรรลุ

เปาหมายตามแผนงาน/โครงการ 

ในป 2551ไดไมนอยกวารอยละ 80 

รายงานผลและนาํเสนอแนวทาง 

การดําเนินงานปตอไป 

                  

    6. ระดับความสําเรจ็ของโครงการ

เปาหมายในแตละป 

2 5 - - - 1 2 3 4 5  ความเห็นที่ปรึกษา 

เ ห็นด วยที่ จ ะ เป ลี่ยนชื่ อ ตัว ชี้ วัด 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-22 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

(ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร

ของประเทศไทย) 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ทบทวนผลการศึกษาวิจัยใน

ปที่ผานมา จัดทําแผนการศึกษาวิจัย

แผน/โครงการในปพ.ศ. 2551 

     ระดับ 2 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 รอยละ 80 

            

     ระดับ 3 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 แลวเสร็จครบถวน

รอยละ 100 

ระดับ 4 ดําเนินการไดตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. 2551 แลวเสร็จครบถวน

รอยละ 100 และมีจํานวน

โครงการวิจัยที่บรรลุวัตถุประสงค

ตามที่กําหนดไวไมต่ํากวารอยละ 80 

            

                  

     ระดับ 5 มีการสรปุ และวิเคราะหผล

การดําเนินงานในทุกโครงการโดย

            



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-23 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

                  

    7. จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชน  

 (ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา

ศาสตรของประเทศไทย)   

2 4 - - 2 2 3 4 5 6   ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-24 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                 - การนําไปใชประโยชน หมายถึง 

การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช

ในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือ

ขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการ

สรางสรรคผลงานชิ้นนั้นๆ 

                 - ผลงานเปาหมาย 6 ผลงาน ไดแก 

                 1. ขายสิทธิบัตรตัวยับยั้งเอนไซม

โปรตีเอสจากน้ํายางพารา 1 ฉบับ 

ผูนําไปใชประโยชน บริษัท

เครื่องสําอางทั้งในและตางประเทศ 

                 2. จดสิทธิบัตร ยนีบงชี้โรค ผลงาน

ตีพิมพ  1 เรื่อง 

(Manuscript)ผูนาํไปใชประโยชน 

นักวิจัย  ทั่วประเทศ และบริษัทผลิต

ยาหรือเครื่องมอืแพทย 

                 3. จัดทําโรงงานระดับ pilot plant 

เพื่อรองรับงานบริการศึกษาวิจัยตอ

ยอดสารสกัดยางพารา 1 แหง 

                  

                 ผูนําไปใชประโยชน กลุมงานวิจัยสาร

เหลือใชจากยางพารา(นําผลงานไป

ตอยอด) และบรษิัทที่ตองการ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-25 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                 4. จัดทําโรงงานระดับ pilot plant 

(ตามแบบมาตรฐานGMP) เพื่อรองรับ

งานบริการพัฒนาวัคซีน 1 แหง 

ผูนําไปใชประโยชน บริษัทวัคซนี 

                 5. ตนแบบชุดตรวจ (ยีนและยา) 1 ชุด  

ผูนําไปใชประโยชน บริษัทผลิตยา

และเครื่องมือแพทย 

                 6. สนับสนุนใหเกิดบริษัทชีววิทยา

ศาสตร 2 บริษัท (ระยะยาวจะเปนผู
ซื้อหรือรับถายทอดเทคโนโลยี และ

สรางรายไดใหประเทศ) 

ผูนําไปใชประโยชน บริษัทเอกชน 

       4 - - 2 1 2 3 4 5   ความเห็นองคการมหาชน 

ขอเปลี่ยนชื่อเปน “จํานวนผลงานที่

สามารถนําไปใชประโยชน” 

- ขอปรับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน จํานวน 1 ผลงาน  

ระดับ 2 จํานวนผลงานที่นําไปใช 

                 ประโยชน จํานวน 2 ผลงาน 

ระดับ 3 จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน จํานวน 3 ผลงาน 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-26 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

ระดับ 4 จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน จํานวน 4 ผลงาน 

ระดับ 5 จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน จํานวน 5 ผลงาน 

                 หมายเหตุ 

ผลงานที่สามารถนําไปใช

ประโยชน หมายถึง องคความรู

ผลิตภัณฑ สิทธบิัตร กิจกรรมดาน

ชีววิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ไดรับการ

พัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มทั้งใน

เชิงตัวเงินและไมใชตัวเงิน (Financial 

and non-financial) ที่หนวยงานทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ

นําไปใชประโยชนได ไดแก องค

ความรูที่เปนนวัตกรรม ผลิตภณัฑ

สุขภาพ  คุณภาพและมาตรฐานงาน

หองปฏิบัติการดานชีววิทยาศาสตร

การพัฒนาบุคลากรดานชีววิทยา

ศาสตรสุขภาพ  กิจกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู ตอยอดความรู   การสราง 

                 และขยายเครือขายพันธมิตรดาน

ชีววิทยาศาสตรสุขภาพ  การลงทุน

ทาง ธุ ร กิ จ  ความร วมมื อ ในการ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-27 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

                 ความเห็นที่ปรึกษา 

ยืนยันเกณฑการใหคะแนนเดิม 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

                  

    8. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

รายงานผลการสังเคราะห/

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการลงทนุ

3 5 - - - 1 2 3 4 5  ความเห็นที่ปรึกษา 

เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัด

ความสําเร็จในการสังเคราะห    



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-28 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     เกณฑการใหคะแนน            ของประเทศ 

     ระดับ 1 รวบรวมผลการศึกษา       

องคความรูดานชวีวิทยาศาสตร

มาจัดทํารายงานผลการสังเคราะห

และวิเคราะห SWOT Analysis 

ในเรือ่งการลงทุนดานชีววิทยา

ศาสตรของประเทศ 

 5 - - - 1 2 3 4 5   ความเห็นองคการมหาชน 

ขอเปลี่ยนชื่อเปน “ระดับ

ความสําเร็จในการพัฒนาขอเสนอ

แนวทางการลงทนุเพื่อพัฒนาตอ 

ยอดหรือการลงทนุทางธุรกิจ 

ในป พ.ศ. 2551 

     ระดับ 2 จัดทําแนวทางการลงทุนดาน

ชีววิทยาศาสตรเพื่อเสนอให

กําหนดเปนนโยบาย/ยุทธศาสตร

ดานการลงทุนของประเทศ 

ไดแลวเสรจ็ 

           - ขอปรับเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 คัดสรร องคความรู  

ผลิตภัณฑสุขภาพ สิทธิบัตร และ

กิจกรรมดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพ

ที่มีโอกาสสรางมลูคาเพิ่ม 

     ระดับ 3 แนวทางการลงทุนดาน

ชีววิทยาศาสตรไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

ของศูนยความเปนเลิศดาน

ชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย 

           ระดับ 2  ศึกษาความเปนไปไดของ

แนวทางการลงทนุเพื่อพัฒนา 

ตอยอดหรอืการลงทุนทางธุรกิจ   

ในองคความรู  ผลิตภัณฑสุขภาพ 

สิทธิบัตร และกิจกรรมดานชีววิทยา 

     ระดับ 4 แนวทางในขั้นตอนที่ 3 ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯของสํานักงาน

           ศาสตรสุขภาพที่คัดสรรแลว 

ระดับ 3 พัฒนาเปนขอเสนอแนะ 

แนวทางการลงทุนเพื่อพัฒนาตอ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-29 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/  

พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

     ระดับ 5 ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี และถูกบรรจุ

เปนสวนหนึ่งของนโยบาย/     

ยุทธศาสตรดานการลงทุน 

ของประเทศในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

           ในองคความรู  ผลิตภัณฑสุขภาพ 

สิทธิบัตร และกิจกรรมดาน 

ชีววิทยาศาสตรสุขภาพที่คัดสรร

แลว 

ระดับ 4  ขอเสนอแนะแนวทางการ

ลงทุนเพื่อพัฒนาตอยอดหรอืการ

ลงทุนเชิงธรุกิจ ไดรับความเห็น ชอบ

จากคณะกรรมการศูนยความ 

เปนเลิศฯ 

ระดับ 5 มีการนําเสนอขอเสนอแนะ

แนวทางการลงทุนเพื่อพัฒนาตอยอด

หรือการลงทุนเชงิธุรกิจ ตอ

คณะกรรมการ สบร .หรือ

คณะรัฐมนตร ี

                  

                 หมายเหตุ :  

การพัฒนาขอเสนอแนะแนว 

ทางการลงทุนเพื่อพัฒนาตอ 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-30 

ขอมูลพื้นฐาน  

 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 

ประเด็น 

 

ยุทธศาสตร/  

 

พันธกิจ 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชี้วัด 

ความเห็นองคการมหาชน 

น้ําหนัก

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

 

ป 2551 

 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

 

ยอดหรือการลงทุนทางธุรกิจ  

หมายถึง การคัดสรรองคความรู  

ผลิตภัณฑสุขภาพ สิทธิบัตร และ

กิจกรรมดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพที

มีโอกาสสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ 

และมีการศึกษาความเปนไปได

ของแนวทางการลงทุนเพื่อพัฒนา 

ตอยอดหรอืการลงทุนเชิงธรุกิจและ

จัดทําเปนขอเสนอแนะแนวทางการ

ลงทุนใหกับรัฐบาล โดยผานความ

เห็นชอบของคณะกรรการศูนย ความ

เปนเลิศฯและคณะกรรมการสบร. 

                 ความเห็นที่ปรึกษา 

ยืนยนัตัวชี้วัดและเกณฑการให

คะแนนเดิมเนือ่งจากการผลักดันแนว

ทางการลงทุนดานชีววิทยาศาสตรให

เกิดเปนนโยบาย/ยุทธศาสตรดานการ

ลงทุน ของประเทศเปน ภารกิจหลัก

ของหนวยงานเฉพาะดาน 

             

            สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-31 

(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

2. สนับสนุนและ

สงเสริมให

ประชาชนมีโอกาส

เขาถึงความรูใน

สาขาตางๆ เพื่อ 

  9. ระดับความสําเรจ็ในการเผยแพร  

องคความรู/นวัตกรรมใหประชาชน

กลุมเปาหมาย 

(สํานักงานบริหารและพัฒนา          

องคความรู) 

3 5 - - - 1 2 3 4 5   ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัดภารกิจ

หลักขององคการในการเผยแพร  

องคความรู/นวัตกรรมตามผลผลิต

จากแผนงาน/โครงการของหนวยงาน 

 สะสมความรูและ    เกณฑการใหคะแนน            เฉพาะดานใหประชาชน 

 พัฒนาภูมิปญญา    ระดับ 1 รวบรวมองคความรู/            กลุมเปาหมาย 

 ของตน    นวัตกรรมของหนวยงานเฉพาะดาน

ทั้งหมดที่ดําเนินการไดแลวเสรจ็ใน

อดีต เพื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบ

วิธีการเผยแพรใหเหมาะสม 

            

     ระดับ 2 จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อ

เผยแพรองคความรู/นวัตกรรม โดยมี

การกําหนดกลุมเปาหมาย และ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ

เผยแพรแตละองคความรู/นวัตกรรม

อยางชัดเจน 

            

     ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดแลวเสร็จครบถวนรอยละ 

100 พรอมทั้งจัดทําสรุปรายงานผล

การดําเนินงานปจจัยสนับสนนุ ปญหา/

           -  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-32 

(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

     ระดับ 4 คัดเลือกองคความรู/

นวัตกรรมจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 

10 เรือ่ง เพื่อใชทดสอบความรู/

ประโยชนที่ไดรับกับกลุมเปาหมาย 

โดยกลุมเปาหมายตองไดรับความรู/

ประโยชนอยางนอยรอยละ 85 

            

     ระดับ 5 กลุมเปาหมายมีความ        

พึงพอใจตอองคความรู/นวัตกรรม ที่

เผยแพรอยางนอยรอยละ 85 

            

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เนื่องจากหนวยงานเฉพาะดานจะ

รับผิดชอบ เผยแพรเองเปนสวนใหญ

ดังนั้นงานเผยแพรองคความรู ที่สบร.

จะทําไดจึงลักษณะการเผยแพรแบบ

ทั่วไปที่ และการสราง web-link 

เชื่อมกับแหลงขอมูลของหนวยงาน  

                 เฉพาะดาน  หรือการเผยแพรงาน

โครงการเชิงบรูณาการ   ซึ่ง สบร.

จะดําเนินการเปนการเฉพาะ 

ขอปรับปรุงเกณฑการใหคะแนน 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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(Baseline data) 
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ระดับที่ 1- 2  เห็นชอบตามที่ปรึกษา 

ระดับที่ 3  - เปลี่ยนเปน ดําเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการได ไมนอย

กวา 60% 

ระดับที่ 4  - เปลี่ยนเปน ดําเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการได ไมนอย 

กวา 70% 

ระดับที่ 5  - เปลี่ยนเปน ดําเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการได ไมนอย

กวา 80% 

                 ความเห็นที่ปรึกษา 

ยืนยนัเกณฑการใหคะแนนเดิม 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

3. สงเสริมสนับสนุน

ใหมีศูนยบริการ

วิทยาการความรู 

ในรูปแบบที ่

  10. ความถี่ในการใชบริการของสมาชกิ

สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค 

(เฉพาะ TCDC เดิม) (ครั้ง/ราย/ป) 

(สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค) 

2 5 

 

- 4.33 4.16 3 4 5 6 7   ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 

 หลากหลายใน      5 - 4.33 4.16 3 3.5 4 4.5 5  ความเห็นองคการมหาชน 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-34 

(Baseline data) 
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 ดานตางๆไมวา

ประวัติศาสตร 

วิทยาศาสตรแหง

ชีวิต สังคม ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

คานิยม หรือวิถี

ชีวิตของคน 

               TCDC มีแผนที่จะยายสถานที่ ในป 

2551 ทําใหไมสามารถใหบริการแก

สมาชิกไดเต็มที่  

- ขอปรับเกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1  -ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก IDCL  จํานวน 3 ครั้ง/

ราย/ป 

ระดับ 2  - ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก IDCL  จํานวน 3.5 ครั้ง/

ราย/ป 

ระดับ 3  - ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก IDCL  จํานวน 4 ครั้ง/

ราย/ป 

ระดับ 4  - ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก IDCL  จํานวน 4.5 ครั้ง/

ราย/ป 

                  

                 ระดับ 5  - ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก IDCL  จํานวน 5 ครั้ง/

ราย/ป 

       5 - 4.33 4.16 3 3.5 4 4.5 5  ความเห็นคณะกรรมการฯ 

เสนอใหใชความเห็นขององคการ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-35 

(Baseline data) 
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                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

                  

    11. จํานวนพิพิธภัณฑที่สงบุคลากรเขา

อบรมทางวิชาการแลวนําไปใช

ประโยชน  

(สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค) 

2 30 - - - 10 20 30 40 50   ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 

                  ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา โดย



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-36 

(Baseline data) 
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                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

4. สงเสริมใหมีการ

เรียนรูและพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่

สอดคลองกับ

สังคมสมัยใหม 

และอนาคต 

  12. รอยละของเครือขายศูนยสงเสริมและ

พัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม      

ที่มีการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการตามที่ไดจัดทําบันทึกการ 

ตกลงไวรวมกันเปรียบเทียบกับ

เครือขายทั้งหมด 

3 80 - - - 60 70 80 90 100  ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัดความ

เขมแข็งของเครือขายที่มีคุณภาพ 

โดยพิจารณาจากจํานวนเครือขายที่

ทําบันทึกขอตกลงแผนงาน/

โครงการรวมกัน 

     (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน 

เชิงคุณธรรม) 

           - เครือขาย หมายถึง กลุมองคกรที่มี

การรวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงคที่

จะทํากิจกรรมในการสงเสริมดาน 

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อประโยชน

ของสมาชิกในองคกร 

                  

                 - ตัวอยางองคกร/เครือขาย ไดแก 

                 • สถาบันฝกอบรมผูนํามูลนิธ ิ

พลตรีจําลอง จ.กาญจนบุรี 

(โครงการศูนยการเรยีนรูดาน

คุณธรรมสูเศรษฐกิจพอเพียง) 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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(Baseline data) 
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                 • มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ 

(โครงการการประกวดโครงงาน

คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจําป

การศึกษา 2550) 

                 • ศพธ. และ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ โครงการฝกอบรมตามมติ 

ครม. (โครงการฝกอบรมคณุธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ขาราชการ

ระดับสูง) MOU กับสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

                 - บันทึกขอตกลง เปนขอตกลง

ระหวางเครอืขายกับทางศูนย

สงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง

คุณธรรม เพื่อดําเนินการตาม

แผนงาน/โครงการดานการพัฒนา

คุณธรรม จรยิธรรม โดยมีลักษณะ

เปนแผนงาน/โครงการใน

ปงบประมาณแบบปตอป 

       60 - - - 50 55 60 65 70  ความเห็นองคการมหาชน 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-38 

(Baseline data) 
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                 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัดจาก “รอย

ละของเครือขาย” เปน “รอยละของ

ความสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ 

ที่เครอืขายตกลงจะดําเนินการ” ซึง่

กําหนดเปาหมายไวที่ 60% 

พรอมทั้ง ขอปรับ เกณฑการให

คะแนน ดังนี ้

1 คะแนน –  ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 50% 

2 คะแนน –  ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 55%  

3 คะแนน –  ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 60% 

4 คะแนน –  ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 65% 

5 คะแนน – ดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไดไมนอยกวา 70% 

       80 - - - 60 70 80 90 95  ความเห็นที่ปรึกษา 

ขอเสนอปรับเกณฑการใหคะแนน

ใหม (ตามตาราง) 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-39 

(Baseline data) 
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                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

    13. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ผาน

การอบรม และมผีลการประเมินผาน

เกณฑที่สถาบันวิทยาการการเรยีนรู

กําหนด  

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

2 50  - - - 30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

 ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด 

- เสนอกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

โดยนําคาเปาหมายขององคกร

กําหนดไวที่ระดับคะแนน 3 และมี

ช วงปรับ เกณฑการ ใหคะแนน

เทากับ +/- รอยละ 10 

                 - โ ร ง เ รี ยน เป าหมายในสั ง กั ด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 492 

แหง ที่นําหลักสูตรของ NBL ไปใช

ในการเรียนการสอน จํานวน 1 

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรภาษาไทย 

- โรงเรียนเปาหมายจํานวน 492 

โรงเรียน 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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(Baseline data) 
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       60 - - - 40 50 60 70 80  ความเห็นองคการมหาชน 

รอยละของจํานวนบุคลากรที่ผาน

การอบรม และมผีลการประเมิน

ผานเกณฑที่ ขอเปลี่ยนชื่อจาก

สถาบันวิทยาการการเรียนรู 

กําหนด เปน สสอน. (BBL 

กําหนด) 

- ขอปรับ (upgrade) เกณฑการให 

                 คะแนนเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

1 คะแนน – มีจาํนวนผูผานเกณฑ

ไมนอยกวา 40% 

2 คะแนน – มีจาํนวนผูผานเกณฑ

ไมนอยกวา 50% 

3 คะแนน – มีจาํนวนผูผานเกณฑ

ไมนอยกวา 60% ซึ่งกําหนดเปน

เปาหมายดวย (กําหนดเปน

เปาหมาย) 

4 คะแนน – มีจาํนวนผูผานเกณฑ

ไมนอยกวา 70% 

5 คะแนน – มีจาํนวนผูผานเกณฑ

ไมนอยกวา 80% 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-41 

(Baseline data) 
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                 ความเห็นรวมคณะกรรมการฯและที่

ปรึกษา 

เห็นชอบตามความเห็นองคการ

มหาชน 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

5. สงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนมนีิสัย     

รักการอานและ   

   ความถี่ในการใชบริการของสมาชกิ

อุทยานการเรยีนรู (ครั้ง/ราย/ป) 

(สํานักงานอุทยานการเรยีนรู)     

 7 - - 7.02 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 

 การเรียนรู                ความเห็นองคการมหาชน 

                 โดยมีเหตผุล ดังนี้ 

1. ในป 2550 คณะกรรมการเจรจา

ขอตกลงฯ ไดเคยใหความเห็นวา การ

ที่มีผูมาใชบริการซ้ํา 3 ครั้ง ใหเปน

เงื่อนไขทาทายในการใหคะแนนระดับ 

5  จึงเห็นวาหากในป 2551 มีผูมาใช

บริการซ้ําเทากับปที่ผานมา จึงควร

ไดคะแนนในระดับ 5  

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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                 2. อุทยานการเรยีนรูตนแบบ ชั้น 8 

ของสอร. วัตถุประสงคหลักเพื่อเปน 

R&D Center การเปดใหบริการแก

เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป

จึงเปนเปาหมายรองลงมาในการ

จัดสรรทรัพยากร 

3. ขนาดพื้นที่ของอุทยานการเรยีนรู

สวนบริการมีจํากดัและไมสามารถจะ

ขยายพื้นที่เพื่อรองรับเปาหมายไดสูง

กวาป 2550 และสอร.ยังไดใหบริการ

สําหรับผูมาใชบรกิารวันตอวัน(One 

Day Pass) ซึ่งมาใชบริการในป 

2550 ถึง 112,005 ครั้ง ดังนั้น 

ความถี่เฉลี่ยของสมาชิก 7 ครั้ง จงึ

ควรไดระดับคะแนน 5  

4. สมาชิกจํานวนหนึ่งไดใชบริการซ้ํา

โดยผาน Digital TK หรือใชบริการ

จากหองสมุดอื่นๆ ซึ่งสอร.แนะนํา 

                  

                 5. สอร. ไดทําหนาที่เปน Catalyst 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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       7 - - 7.02 3 4 5 6 7  - ขอปรับเกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1  - ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก TK Park จํานวน 3 ครั้ง/

ราย/ป  

ระดับ 2  - ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก TK Park จํานวน 4 ครั้ง/

ราย/ป 

ระดับ 3  - ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก TK Park จํานวน 5 ครั้ง/

ราย/ป 

ระดับ 4  - ความถี่ในการใชบริการ

ของสมาชิก TK Park จํานวน 6 ครั้ง/

ราย/ป 

                 ระดับ 5  - ความถี่ในการใชบริการ



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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(Baseline data) 
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    14. การบริหารจัดการสมาชิกของอุทยาน

การเรียนรู 

(สํานักงานอุทยานการเรยีนรู)     

           ความเห็นที่ปรึกษา 

เสนอใหเปลี่ยนเปนการวัดผลทั้ง

ความถี่ในการใชบริการของสมาชกิ 

     14.1 ความถีใ่นการใชบริการของ

สมาชิกอุทยานการเรียนรู  

(ครั้ง/ราย/ป) 

1.5 7 - - 7.02 5 5.5 6 6.7 7  อุทยานการเรยีนรู และรอยละที่

เพิ่มขึ้นของจํานวน สมาชิกอุทยาน

การเรียนรู 

     14.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวน 

สมาชิกอุทยานการเรียนรู 

1.5 5 - 

(40,250)

-24.65 

(30,329) 

-13.49 

(26,239) 

-10 -5 0 5 10   

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

                  

    15. จํานวน Unique IP ของผูเขาใช 3 X - - - X- X- X X+ X+  ความเห็นที่ปรึกษา 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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(Digital TK) เฉลี่ยตอเดือน 

10% 5% 5% 10% - เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 

     (สํานักงานอุทยานการเรยีนรู)                - X = จํานวน Unique IP ของ

ผูใชบริการเว็บไซด TK Park 

(Digital TK) โดยใชขอมูลของ True Hit  

เฉลี่ย 3 เดือน (ม.ค.51- มี.ค.51) 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

                 ขอมูลของ สอร. 

1. ขณะนี้ สอร. ไดสมัคร True Hit 

แลว ซึ่งจะมีผลตั้งแตเดือนมกราคม 

2551เปนตนไป 

2. ป 2551 จะมีการปรับรูปแบบและ

โครงสรางเว็บไซต เพื่อใหคลองตัว

กวาเดิม โดยจะใชเวลาหลายเดือน 

ทําใหผูใชอาจจะประสบปญหาการ

ใชบริการ 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

                  

6. สงเสริมให   16. จํานวนนักศึกษา นักออกแบบ            ความเห็นที่ปรึกษา 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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(สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค) 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 

- หองสมุดอานหนังสือ คณะ  

 สรางสรรคที่

สามารถสราง 

   - หองสมุดคณะวิจติรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

1 481 - - 481 385 433 481 529 577  สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคามจะเปดใหบริการ           

 นวัตกรรมผลผลิต

หรืองานจากการ 

   - สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 13,950 - - 13,950 11,160 12,555 13,95015,345 16,740  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึง

เสนอใหนํามาประเมนิผลในปตอไป 

 ผสมผสานภูม ิ    - คณะศิลปกรรมศาสตร  1 1,000 - - 1,000 800 900 1,000 1,100 1,200  ความเห็นองคการมหาชน 

 ปญญาของตนเขา    มหาวิทยาลัยขอนแกน            เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

 กับความรู

สมัยใหม 

   - หองสมุดอาคารเรยีนรวมมหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

1 1,080 - - 1,080 864 972 1,080 1,188 1,296  กําหนดไว แตขอปรับปรุงเปาหมาย

แตละแหง ตามคะแนนระดับที่ 3 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 
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7.    รอยละผูเขาชมสถาบันพิพิธภัณฑ

การเรียนรูแหงชาติที่ตัดสินใจเปน

สมาชิก  
(สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค) 

 

 

 

 

 

 

 

 70 - - - 50 60 70 80 90  ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 

- พิพิธภัณฑที่จัดตั้งที่ กรุงเทพฯ     

มีพิธีเปดวันที่ 23 ธ.ค. 2550 โดย

หลังจากพิธีเปดจะเปดใหเขาชม

อยางไมเปนทางการ โดยมีโปรโมชัน่

ในการสมัครสมาชิก (รอผานบอรด 

NDMI)  

- เปดใหบุคคลทัว่ไปเขาใชบริการ

เดือนเมษายน 2551 

 

พัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศนูยกลาง

ของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมเขตรอน 

ที่ทันสมยั         

เปนจุดหมายใน

การเดินทางของ

นักทองเที่ยวรุน

ใหมที่สนใจการ

แลกเปลี่ยนองค

ความรูวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา

ตะวันออก และ

ความรูเกี่ยวกับวิถี

ชีวิตที่หลากหลาย 

  17. จํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑ (ราย/วัน) 

(สถาบันการเรยีนรูและสรางสรรค) 

 

2 200 - - - 150 175 200 225 250  ความเห็นองคการมหาชน 

ขอเปลี่ยนชื่อ เปนจํานวนครั้งผูเขา

ชมพิพิธภัณฑการเรยีนรูแหงชาติตอ

วัน 

- ขอปรับเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนน

ดังนี้ 

                 ระดับที1่ - ผูเขาชมพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติตอวัน จํานวน 150 

คน 

ระดับที2่ - ผูเขาชมพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติตอวัน จํานวน 175 

คน 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
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(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

                 ระดับที3่ - ผูเขาชมพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติตอวัน จํานวน 200 

คน 

ระดับที4่ - ผูเขาชมพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติตอวัน จํานวน 225 

คน 

ระดับที5่ - ผูเขาชมพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติตอวัน จํานวน 250 

คน 

 - โดยกําหนดเปาหมายไวที่ 200 คน 

                 ความเห็นคณะกรรมการฯ 

เห็นชอบใหเปลี่ยนตัวชี้วัดตาม

ความเห็นองคการมหาชน โดย

กําหนดเงื่อนไขใหนับหลังจากที่เปด

ใหบริการมาแลว 3เดือน 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-49 

(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

8. สงเสริม สนับสนนุ

ใหเกิดกลไกใน

การเสาะหาการ 

   ระดับความสําเรจ็ของการประเมนิผล

นักเรยีนทีเ่ขารวมศูนยเสาะหา     

และพัฒนาเด็กหัวแหลมในทองถิน่  

 5 - - - 1 2 3 4 5  ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 

 พัฒนาและการใช

ความเชี่ยวชาญ 

   (Gifted and Talented Exploring 

Center: GTX) (สถาบันสงเสริม 

           ความเห็นองคการมหาชน 

ขอเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัด เปน “ระดับ 

 ของผูมีความ    อัจฉริยภาพ และนวัตกรรมการเรียนรู)            ความสําเร็จในการจัดทําระบบเด็ก 

 สามารถพิเศษ

สาขาตางๆอยาง

เปนระบบ 

   เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 จัดทําแผนการประเมนิผล

ของนักเรยีนทีเ่ขารวมศูนย 

GTX ไดแลวเสรจ็ โดยใน

แผนตองมีระบุตัวชี้วัด และ 

           นักเรยีนทีเ่ขารวมศูนยเสาะหา”

เนื่องจาก ที่ผานมาไมมรีะบบการ

ประเมินที่ชัดเจน การดําเนินงานใน

ป งบประมาณ 2551 จึงพยายามให 

     คาเปาหมายของการ

ดําเนินการที่ชัดเจน พรอม

ทั้งมีรายงานการศึกษา

เปรียบเทยีบ (Benchmark) 

กับตางประเทศ 

           มีระบบการประเมินผลอยางเปน

รูปธรรม  

โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ  

ระดับที่ 1 - จัดทําแผนระบบ

ประเมินผลนักเรยีน 

     ระดับ 2 แผนการประเมินผลฯ ไดรบั

ความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหาร (บอรด) 

           ระดับที่ 2 – แผนการประเมินผล

นักเรยีน ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถาบันสงเสรมิ

อัจฉรยิภาพ และนวัตกรรมการ

เรียนรู 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-50 

(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

     ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนไดแลว

เสร็จครบถวน พรอมทั้งมี

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน ที่ระบุถึงปญหา 

อุปสรรค ในการดําเนินงาน 

และมแีนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

ระดับ4  มผีลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไว 

           ระดับที่ 3 – ดําเนินการตามแผนได

ไมนอยกวา 40% 

ระดับที่ 4 – ดําเนินการตามแผนได

ไมนอยกวา 50% 

ระดับที่ 5 – ดําเนินการตามแผนได

ไมนอยกวา 60% พรอมกับรายงาน

สถานะการประเมินผลในรอบป 

2551 

 

     ระดับ 5  มีผลการประเมินสูงกวา

เปาหมาย 

           - กําหนดเปาหมายอยูใน ระดับที ่3 

    18. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําระบบ

เด็กนักเรยีนที่เขารวมศูนยเสาะหา 

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

2 5 - - - 1 2 3 4 5  ความเห็นรวมคณะกรรมการฯและที่

ปรึกษา 

เ ห็นชอบตามความเห็นองคการ

มหาชน ใหเปลี่ยนตัวชี้วัด และเกณฑ 

     เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 จัดทําแผนระบบประเมนิ 

ผลนักเรยีน 

ระดับที่ 2 แผนการประเมนิผล

นักเรยีน ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถาบันสงเสรมิ

อัจฉรยิภาพ และนวัตกรรมการเรยีนรู 

           การใหคะแนนใหม ตามที่องคการ

มหาชนเสนอ 



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-51 

(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

     ระดับที่ 3 ดําเนนิการตามแผนไดไม

นอยกวา 40% 

ระดับที่ 4 ดําเนินการตามแผนไดไม

นอยกวา 50% 

ระดับที่ 5 ดําเนินการตามแผนไดไม

นอยกวา 60% พรอมกับรายงาน

สถานะการประเมินผลในรอบป 2551 

            

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นองคการมหาชน 

    19. จํานวนจังหวัดทีม่ีศูนยเสาะหา     

และพัฒนาเด็กหัวแหลมในทองถิน่ 

(Gifted and Talented Exploring 

Center: GTX)  

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

2 34 2 15 21 28 31 34 37 40  ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด 

- กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดย

นําคาเปาหมายขององคกรคือ 

เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 จังหวัด กําหนด

ไวที่ระดับคะแนน 3 

- ไมนับรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

                 - เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

โดยกําหนดเปาหมายไวที่ 34 จังหวัด 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-52 

(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

    20. รอยละของจํานวนเครอืขายที่มีการ

ดําเนินกิจกรรมดานการเสาะหา 

พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถ 

2 70 - - - 80 85 90 95 100  ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนดังตาราง 

     พิเศษเปรยีบเทยีบกับเครอืขาย  90 - - - 80 85 90 95 100  ความเห็นองคการมหาชน 

     ทั้งหมด 

(สถาบันสงเสรมิอัจฉรยิภาพ และ

นวัตกรรมการเรยีนรู) 

           - เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

โดยกําหนดเปาหมายไวที่ 90 

เครือขาย  

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-53 

(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละ 10) 

 ความพึงพอใจ  

ของผูรับบริการ 

  21. รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

10  - - N/A 65 70 75 80 85  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ

ประเมินผลทุกองคการมหาชน 

                 ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอใหวัดผลความพึงพอใจในงาน

บริการของทั้ง 5 หนวยงานยอยใน

สังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนา

องคความรู (องคการมหาชน) 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

                 ขอใชวัดหนวยงานเฉพาะดานที่มีงาน

ใหบริการเทานัน้ ไดแก อุทยานการ

เรียนรู และสถาบนัการเรยีนรูและ

สรางสรรค เฉพาะในสวนงาน ศูนย

สรางสรรคงานออกแบบ ประเด็นการ

สํารวจความพึงพอใจเห็นชอบตามที่ 

ก.พ.ร.เสนอมา  

1. การใชบริการ TCDC เสนอ

น้ําหนักคะแนนรอยละ 40 

2. สงเสริมการอาน “หองสมุดมี

ชีวิต” ในรูปแบบอุทยานการ

เรียนรู เสนอน้ําหนักคะแนนรอย

ละ 30 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-54 

(Baseline data) 

2548 2549 2550 1 4 5 

 

                 3. กิจกรรมกระตุนนสิัยรักการอาน 

การแสวงหาความรูและการเรยีนรู

อยางสรางสรรคเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เพื่อการคนพบตัวเอง 

เสนอน้ําหนักคะแนนรอยละ 30 

                 ความเห็นที่ปรึกษา 

ยืนยนัเกณฑการใหคะแนนเดิม 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (รอยละ 14) 

 การจัดทําตนทุน

ตอหนวย 

  22. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

10 5    1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ

ประเมินผลทุกองคการมหาชน 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

                  เห็นชอบตามที่ปรึกษากําหนด 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

                  



เอกสารสรุปการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององคการมหาชน (มิติที่ 1-4) พรอมขอสังเกต หรือความคิดเห็นที่เปนผลจากการเจรจา 

 

 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 16-55 

ขอมูลพื้นฐาน  

 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 

ประเด็น 

 

ยุทธศาสตร/  

 

พันธกิจ 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชี้วัด 

 

น้ําหนัก

 

 

(รอยละ) 

 

เปาหมาย 

 

ป 2551 

 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 ขอสังเกต 

 

    23. อัตราสวนตนทุนในการจัดโครงการ    

/กิจกรรม /นิทรรศการ ตอผูเขาชม    

1 ราย (บาทตอคน) 

           ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัด

ประสิทธภิาพในการจัดนิทรรศการ 

     23.1 สํานักงานอทุยานการเรียนรู  2 
(17,000,000/ 

310,954) 

- - 27.93 
(8,271,652/ 

296,147) 

33.51 30.72 27.93 25.14 22.35  โดยแบงออกเปน 2 หนวยงานใน

สังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนา

องคความรู (องคการมหาชน) 

   23.2 สถาบันการเรียนรูและสรางสรรค 2 100 - 327.23 133.85 160.62 147.24 133.85120.47 107.08 ไดแก สํานักงานอุทยานการเรยีนรู    

และสถาบันการเรียนรูและ

สรางสรรค 

     ความเห็นองคการมหาชน 

                 ความเห็นของสอร. 

ตัวชี้วัดที่ 23.1    

1. ฐานขอมูลเดิมไมมเีกณฑแนนอน 

                 และยังไมมีการเก็บขอมูลโดยละเอียด

2. ในป 2551 เห็นวาควรมีการวัดการ

จัดทําตนทุนตอหนวยของหนวยงาน

เฉพาะดานของสบร.เชนเดียวกับตัว 

ชี้วัดที่ 22 ซึ่งเปนตัวชี้วัดภาคบังคับ

ขององคการมหาชน 

3. การจัดกิจกรรมของ สอร.เปนการ

จัดทํากิจกรรมตนแบบในการสงเสริม

การอานการเรยีนรู ซึ่งเปนR&Dและ 

ในแตละปก็มีการเปลี่ยนกิจกรรมใหมี 
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                 ความหลากหลายออกไป จึงไม

สามารถเปรยีบเทียบกันได 

4. ในป 2550 ใชงบประมาณต่ํา 

เนื่องจากมีการชะลอการใชจาย

งบประมาณซึ่งมผีลตอการลดลงของ

จํานวนกิจกรรมและจํานวน

ผูใชบริการในเวลาตอมา 

                 ความเห็นของ สรส. 

ตัวชี้วัดที่ 23.2  ขอไมใชกับ ศูนย

สรางสรรคงานออกแบบ ในปนี ้

เนื่องจากมีแผนทีจ่ะยายสถานที่ 

และจะมผีลกระทบตอการจัด  

                 นิทรรศการ และจํานวนผูเขาชม  

ความเห็นของ ศูนยคุณธรรม 

จากตัวชี้วัดที่ 3 ในการวัด Delivery  

cost ของศูนยคณุธรรม จะขอเสนอ

ทําตัวชี้วัดเพิ่มเติม แบบตัวชี้วัดที่ 

23  คือ ตัวชีว้ัด ศูนยคุณธรรม 

เพื่อแสดงตนทนุการประชาสัมพันธ 

ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนน ดังนี ้

ระดับที่ 3 – กําหนดเปนเปาหมายที่

พยายามรักษาระดับ ควบคุมไมให 
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                 คาใชจายสูงเกนิไป 

ระดับที่ 1 – มีคาใชจายสูงขึ้น 10% 

ระดับที่ 5 – มีคาใชจายลดลง 10% 

ระดับที่ 2 – มีคาใชจายสูงขึ้น 5% 

ระดับที่ 4 –  มีคาใชจายลดลง 5% 

                 ความเห็นที่ปรึกษา 

ยืนยนัเกณฑการใหคะแนนเดิม 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (รอยละ 25) 

 การกํากับดูแล

กิจการ 

  24. ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล

กิจการ 

10 5 - - - 1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ

ประเมินผลทุกองคการมหาชน 

 คุณภาพของ

แผนปฏิบัติงาน 

  25. ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน 10 5 - - - 1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ

ประเมินผลทุกองคการมหาชน 
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    26. ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการ

บริหารจัดการ ตรวจและติดตามผล

การปฏิบัติงานหนวยงานเฉพาะดาน 

5 - - - - 1 2 3 4 5   ความเห็นที่ปรึกษา 

- เสนอเปนตัวชี้วัด เพื่อวัดภารกิจ

หลักขององคการในการรวบรวมและ

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

     (สํ า นั ก ง า น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒน า   

องคความรู) 

           เพื่อใชในการบรหิารจัดการ ตรวจ

และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

     เกณฑการใหคะแนน            หนวยงานเฉพาะดาน 

     ระดับ 1 จัดตั้งคณะทํางานระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใช

ในการบริหาร ตรวจและ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน

หนวยงานเฉพาะดาน  

            

     ระดับ 2 จัดทําแผนปฏิบัติงาน         

โดยตองระบถุึงระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ รวมถึงผลลัพธ

ของแตละกิจกรรม 

           

เงื่อนไข 

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศตองมี

องคประกอบของเรื่องดังตอไปนี้ 

เปนสวนเพิ่มเติม 

1) ขอมูลวัสดุ ที่ไดรบัการบรรจุ

ในฐานขอมูลวัสดุเพื่อการ

ออกแบบและสรางเครือขาย

วัสดุไทย (Material 

Connexion)  

     ระดับ 3 แผนปฏบิัติการมีเนื้อหา

ครอบคุลมถึงเรื่องระบบ

ฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับ

การบริหารดานนโยบายจาก

คณะกรรมการ บริหาร สบร.

และคณะกรรมการบริหาร

ของแตละหนวยงานเฉพาะ 

           2) จํานวนผูใชงานระบบ

ฐานขอมูลนักออกแบบ และ 

ผูประกอบ (TCDC 

Connection) ตอวัน 

3) ทะเบียนเด็กที่เขารวมศูนย

เสาะหาและพัฒนาเด็ก

หัวแหลมในทองถิ่น (Gifted 
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     ดานอัตรากําลัง งบประมาณ

รายจาย ความคุมคาของการ

ใชจายงบประมาณ ของ 

สบร. และแตละหนวยงาน

เฉพาะดานอยางครบถวน 

           and Talented Exploring 

Center: GTX) 

ในกรณีที่องคประกอบไมครบถวน 

ปรับลดคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้

เรื่องละ 0.5 คะแนน 

     ระดับ 4 แผนปฏบิัติการไดรับการ

อนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหาร สบร. กอน

สิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 

           ความเห็นองคการมหาชน 

มีความจําเปน ไมขอนํามาใชใน ป 

2551  ระบบฐานขอมูลของ  สบร. 

มีปญหาการฟองรองคดีแพง  ยังไม  

     ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ

การไดครบถวนสําหรับชวง

ของปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ที่กําหนดในแผนฯ 

           สามารถนํามาใชได และมีแผนการ

ยายที่ ตั้ง สํานักงาน ไปยังจัตุรัส

จามจุรี 

                 ความเห็นที่ปรึกษา 

ยืนยนัเกณฑการใหคะแนนเดิม 

                 ความเห็นองคการมหาชน 

เห็นชอบตามความเห็นที่ปรึกษา 

                 สรุปผลการเจรจา 

เห็นชอบรวมกันกําหนดเปนตัวชี้วัด 

และใช เกณฑการใหคะแนนตาม

ความเห็นที่ปรึกษา 

     น้ําหนักรวม 100            
 

 

 




