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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-1 

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 

วัตถุประสงคการจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตัง้องคการมหาชน) 

 เปนองคกรการเรียนรูขนาดใหญที่สมบูรณ หลากหลาย และเปนองคกรนําทางดานฐานความรู 

 สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงความรูในสาขาตางๆ เพื่อสะสมความรูและพัฒนาภูมิปญญาของตน 

 สงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยบริการวิทยาการความรูในรปูแบบที่หลากหลายในดานตางๆ ไมวาประวัตศิาสตร วทิยาศาสตรแหงชีวติ สังคม ศลิปะ วัฒนธรรม คานิยมหรือ

วิถีชวีติของคน 

 สงเสริมใหมีการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวติที่สอดคลองกับสังคมสมัยใหมและอนาคต 

 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรู 

 สงเสริมใหประชาชน ไดมีโอกาสพัฒนาความคิดความสรางสรรคที่สามารถสรางนวัตกรรม ผลผลิต หรืองานจากการผสมผสานภูมิปญญาของตนเขากบัความรูสมัยใหม 

 สนับสนุนใหมีศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและแสดงผลงานความคิดสรางสรรคและการออกแบบของบุคคลทัว่ไปจากทกุแหลงอารยธรรม 

 พัฒนาใหประเทศไทยเปนศนูยกลางของวถิีชีวติและวัฒนธรรมเขตรอนที่ทันสมัย เปนจุดหมายในการเดินทางของนักทองเที่ยวรุนใหมทีส่นใจการแลกเปลี่ยนองค

ความรู วัฒนธรรม ภูมิปญญาตะวันออก และความรูเกี่ยวกับวิถชีีวติทีห่ลากหลาย 

 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดกลไกในการเสาะหาการพัฒนาและการใชความเชีย่วชาญของผูมีความสามารถพิเศษสาขาตางๆ อยางเปนระบบ 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-2 

อํานาจหนาที่ 

 ดําเนินการจัดใหมีระบบการเพิ่มและเผยแพรความรู และการเรียนรูเพื่อการสรางสรรคทางปญญา ไมวาโดยผานสิ่งพิมพ สิ่งตีพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโนยี

อื่นใดอันทันสมัย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรูได 

 ประสานงานหรือสนับสนุน ใหมีการจัดทําศูนยศลิปะ วฒันธรรม หองสมุดการแสดงหรือการจัดนิทรรศการ ศนูยการสรางสรรคทางความคิด ในทุกรูปแบบทีท่ันสมัย โดย

รวมมือกับหนวยงานอื่นไมวาหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับการบริการหรือถายทอดความรูแกสังคม 

 สนับสนุนใหมีการเรียนรูและการอานโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวกบัการสรางสรรคทางความคิด 

 จัดสรรหรือใหการสนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเพิ่มและพัฒนาการเรียนรูและสรางสรรคภูมิปญญา 

 ใหการสนับสนุนการพัฒนา ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

 ปฏิบตัิงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

วิสัยทศัน 

 เปนองคกรนําในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู สรางสรรคภูมิปญญาของประชาชน โดยผานกระบวนการเรียนรูสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิฐานความคดิ

สรางสรรค 

 

พันธกิจ  

 จัดใหมีระบบการเรียนรูสาธารณะ และการเรียนรูเพื่อสรางสรรคภูมิปญญาของประชาชนโดยผานกระบวนการเรียนรูสาธารณะ 

 สรางแหลงบริการองคความรูรูปแบบใหมที่ทันสมัย มีชวีิตชีวา และอุดมดวยความรูที่สรางสรรค 

 สรางนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองคความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

 สงเสริมเครือขายเพื่อพัฒนาและขบัเคลื่อนองคความรูดานตางๆ 
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  สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-3 

การประเมินสําหรับสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ประกอบดวย มิติ  4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดงันี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน    รอยละ 30 

2. มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ       รอยละ 25 

3. มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน      รอยละ 25 

4. มิติที่ 4  มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคการ   รอยละ 20 

 

การประเมินสําหรับสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนกัของมิติ 4 ดาน ดังนี้ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ผลคะแนน 

น้ําหนัก 

(%) 1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน 30 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ   25 1 2 3 4 5 

3.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน   25 1 2 3 4 5 

4.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคการ  20 1 2 3 4 5 

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

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานบรหิารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที ่1 มิติดานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน (รอยละ 30)   

1. สนับสนุนและ

สงเสริมให

ประชาชนมีโอกาส

เขาถึงความรูใน

สาขาตางๆ  

เพื่อสะสมความรู

และพัฒนาภมูิ

ปญญาของตน 

1. จัดสรรหรือให 

การสนับสนุนทาง

การเงินแกกจิกรรม

ที่มีวัตถุประสงค 

เพื่อการเพิ่มและ

พัฒนาการเรียนรู

และสรางสรรค 

ภูมิปญญา 

1.1 ระดับความสําเรจ็ของการบริหาร

แผนงบประมาณตามนโยบาย 

และยทุธศาสตร 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1  
- จัดประชุมรวมกับหนวยงานภายใน

ทั้งหมดดําเนินการทบทวนและวิเคราะห

แผนงาน/โครงการ  
เพื่อใหสามารถรักษาคุณภาพของงาน

บริการภายใตขอจํากัดทางดาน

งบประมาณโดยสามารถจัดสรร

งบประมาณสะสมเหลือจาย  
เพื่อดําเนินการตามเปาหมายเดิมได

อยางเหมาะสม  
- จัดทําแผนปฏิบัติการพรอมทั้งกําหนด

ตัวชี้วัดเปาหมายในการดําเนินการให

เปนไปตามเปาหมาย Final Target  

ระดับ 2 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดแลวเสร็จ โดยมีผลเฉลี่ย 

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดทุกแผนงาน/ 

5 - - 4 N/A 1 2 3 4 5   
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-5 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

     โครงการเปนไปตามเปาหมาย Final 

Target ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รวมไมต่ํากวา รอยละ 60 

ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดแลวเสร็จ โดยมีผลเฉลี่ย 

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดทุกแผนงาน/

โครงการเปนไปตามเปาหมาย Final 

Target ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รวมไมต่ํากวา รอยละ 80 
ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดแลวเสร็จ โดยมีผลเฉลี่ย 

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดทุกแผนงาน/

โครงการเปนไปตามเปาหมาย Final 

Target ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ทั้งหมด หรือคิดเปน รอยละ100 
ระดับ 5  
- สรุปผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยระบุ 

ปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรค  
- นําสรุปผลการดําเนินงานไปใชจัดทํา

แผนงาน/โครงการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 และผานความเห็นชอบจาก

ผูบริหาร ไดแลวเสร็จกอนปงบประมาณ 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-6 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

  2. ดําเนินการจัดใหมี

ระบบการเพิ่มและ

เผยแพรความรู  

และการเรียนรูเพื่อ

การสรางสรรค     

ทางปญญา ไมวา

โดยผานสิ่งพิมพ     

สิ่งตีพิมพ  

สื่ออิเล็กทรอนิกส      

หรือสื่อเทคโนโลยี

อื่นใดอนัทันสมัย  

ซึ่งสามารถดึงดูด

ความสนใจ 

การเรียนรูได 

1.2 ระดับความสําเรจ็ในการเผยแพร 

องคความรู / นวัตกรรมใหประชาชน

กลุมเปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 รวบรวมองคความรู/ 
นวัตกรรมของหนวยงานภายใน

ทั้งหมดที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ 
ในอดีต เพื่อนํามาวิเคราะหและ

ออกแบบวิธีการเผยแพรใหเหมาะสม 
ระดับ 2 จัดทําแผนงาน/โครงการ 
เพื่อเผยแพรองคความรู/นวัตกรรม  
โดยมีการกําหนดกลุมเปาหมาย  
และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก 
การเผยแพรแตละองคความรู/

นวัตกรรมอยางชัดเจน 

ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการไดแลวเสร็จครบถวน 
รอยละ 100 พรอมทั้งจัดทํา 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
ปจจัยสนับสนุน ปญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง/มาตรการ 
เพื่อใชดําเนินการในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 และรายงานให 
ผูบริหารฯ ทราบ 

5 - - - N/A 1 2 3 4 5  หมายเหตุ 

องคความรู / นวัตกรรม ทั้งหมด 

ของ สบร. ควรทาํการเผยแพร 

ผานทางเว็บไซด  

อยางไรก็ตาม การวัดผลตามตัวชี้วัด

นี้จะไมนับรวมองคความรู / 

นวัตกรรมทีม่ีเพียงการเผยแพร 
ผานทางเว็บไซดเพียงอยางเดียว 

โดยตองมีการเผยแพรผานสื่อ / 

ชองทางอื่น ๆ ดวย 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-7 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

     ระดับ 4 คัดเลือกองคความรู/ 

นวัตกรรมจํานวน 10 เรื่อง จาก 

องคความรูที่ดําเนินการเผยแพรตาม

แผนงาน/โครงการ เพื่อใชทดสอบ

ความรู/ประโยชนที่ไดรับกับ

กลุมเปาหมาย โดยกลุมเปาหมาย 
ตองไดรับความรู/ประโยชน 
อยางนอยรอยละ 85 

ระดับ 5 กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ

ตอองคความรู/นวัตกรรม ที่เผยแพร

อยางนอยรอยละ 85 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-8 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

 

 

1.3 ระดับความสําเรจ็ในการม ี

เครือขายเพื่อบรรลุเปาหมาย 

ในการดําเนินการรวมกับ 

หนวยงานภายใน 

5          

 
 

X เทากับ ผลฯในปงบประมาณ   

พ.ศ. 2552 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

สงเสริมสนับสนุน 

ใหมีศูนยบริการ

วิทยาการความรู

ในรูปแบบที่

หลากหลายใน

ดานตางๆ ไมวา

ประวัติศาสตร 

วิทยาศาสตรแหง

ชีวิต สังคม ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

คานิยมหรอื 

วิถีชีวิตของคน 

สนับสนุนใหมี

ศูนยกลาง 

การแลกเปลี่ยน

และแสดงผลงาน

ความคิด

สรางสรรคและ 

การออกแบบของ

บุคคลทั่วไป 

จากทุกแหลง 

อารยธรรม 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ประสานงานหรือ

สนับสนุนใหม ี

การจัดทําศูนยศลิปะ 

วัฒนธรรม หองสมุด

การแสดงหรือ 

การจัดนิทรรศการ 

ศูนยการสรางสรรค

ทางความคิด  

ในทุกรูปแบบที่

ทันสมยัโดยรวมมือ

กับหนวยงานอื่น  

ไมวาหนวยงานของ

รัฐหรือภาคเอกชน

ในกิจการทีเ่กี่ยวกับ

การบริการหรือ

ถายทอดความรู 

แกสังคม 

ใหการสนับสนุน 

การพัฒนา 

ผูมีความรู

ความสามารถพิเศษ 

 1.3.1 จํานวนจังหวัดที่มีเครอืขาย

ดําเนินการ 

2 - - - X X-4 X-2 X X+2 X+4  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เงื่อนไขการวัดผลการดําเนินงาน  

* วัดผลการดําเนินงานในภาพรวม 

* การดําเนินงานตองใชงบประมาณ

ไมต่ํากวาปที่ผานมา 

* หนวยงานภายใน ไดแก NDMI 

หรือ TK Park ตองมีจังหวัดที่มี

เครือขายดําเนินการเพิ่มขึ้น 

อยางนอย 1 จังหวัด หากไมมีจะถกู

ปรับลด 0.5 คะแนน  

หมายเหตุ 

* ขอให สบร. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของทกุหนวยงานภายใน 

แยกเปนรายแหงประกอบในรายงาน

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 

(SAR) ในรอบ 6 และ 12 เดือน 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-9 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

     1.3.2 รอยละของเครือขายที่ม ี

การดําเนินการรวมกับหนวยงาน

ภายในอยางตอเนื่อง 

2          

     TCDC           (0.5) - - - N/A 60 70 80 90 100 

     Moral Center          (0.5) - - - N/A 60 70 80 90 100 

     NDMI            (0.5) - - - N/A 60 70 80 90 100 

     TK Park        (0.5) - - - N/A 60 70 80 90 100 

                

 หมายเหตุ 

* ขอให สบร. รวมผลการดําเนินงาน

ของ IGIL เดิม ไวที่ สบร. และ  

TK Park และรายงานผลการ

ดําเนินงานประกอบในรายงาน

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 

(SAR) ในรอบ 6 และ 12 เดือน 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-10 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

 1.3.3 รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักใน

การบรรลุเปาหมายผลลัพธตาม

ตัวชี้วัดในแตละแผนงาน/โครงการ

ของเครอืขายหนวยงานภายใน 

1 

 

 

 

        

 TCDC           (0.5) - - - - 70 80 90 100 * 

 Moral Center              (0.5) - - - - 70 80 90 100 * 

4. พัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศนูยกลาง

ของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมเขตรอน

ที่ทันสมยัเปน   

จุดหมายในการ

เดินทางของนัก 

ทองเที่ยวรุนใหมที่

สนใจการแลก 

เปลี่ยนองคความรู

วัฒนธรรมภูมิ

ปญญาตะวันออก

และความรู

เกี่ยวกับวิถชีีวิตที่

หลากหลาย 

  

 

 

          

5. สงเสริมสนับสนุน

ใหเกิดกลไกใน

การเสาะหาพัฒนา

และใชความ

เชี่ยวชาญของผูมี

ความ สามารถ

พิเศษสาขาตางๆ 

อยางเปนระบบ 

   

 

          

 
 

 

 
 

เงื่อนไขการวัดผลการดําเนินงาน  

* ระดับคะแนนที่ 5 สามารถ

ดําเนินการไดดีกวาเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดผลลัพธ 

หมายเหตุ 

* ขอให สบร. ประสานใหหนวยงาน

ภายในทั้งหมด จดัทําขอมูลพื้นฐาน

เครือขาย และจัดทําแผนงาน/

โครงการ เพื่อใชดําเนินการรวมกบั

เครือขายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554

(แผนงาน/โครงการดังกลาว 

ตองสอดรับกับวัตถุประสงค 

การจัดตั้งตามกฎหมาย)  

โดยใหรายงานผลพรอมกับรายงาน

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 

(SAR) ในรอบ 12 เดือน 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-11 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1.4 ระดับความสําเรจ็ในการเพิ่มผูมาใช

บริการกับหนวยงานภายใน 

5            6. สงเสริมใหม ี

การเรียนรูและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่สอดคลอง

กับสังคมสมยัใหม

และอนาคต 

 1.4.1 จํานวนผูมาใชบริการ 2 - N/A N/A N/A 620,000 640,000 660,000 680,000 700,000  หมายเหตุ 

* ขอให สบร. ประสานใหหนวยงาน

ภายในที่มีการใหบริการหองสมุด 

จัดเก็บขอมูลสถติิการใชหนังสือของ

ผูใชบริการแตละราย ใหพรอม

สําหรับใชวัดผลการดําเนินงาน  

และรายงานผลพรอมกับรายงาน

สรุปผลงานการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด (SAR)ในรอบ 12 เดือน 

 1.4.2 รอยละทีเ่พิ่มขึ้นของสมาชิก 1          

 TCDC (0.5) - N/A N/A N/A -2 -1 0 1 2 

 TK. Park (0.5) - N/A N/A N/A -2 -1 0 1 2 

7. สงเสริมใหเด็ก 

และเยาวชนมีนิสยั

รักการอานและ

การเรียนรู 

1. ดําเนินการจัดใหมี

ระบบการเพิ่มและ

เผยแพรความรู  

และการเรียนรูเพื่อ

การสรางสรรคทาง

ปญญา ไมวาโดย

ผานสิ่งพิมพ  

สิ่งตีพิมพ  

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

หรือสื่อเทคโนโลยี

อื่นใดอนัทันสมัย  

ซึ่งสามารถดึงดูด

ความสนใจ 

การเรียนรูได 

 

           

 หมายเหตุ 

* ขอให สบร. ประสานใหหนวยงาน

ภายในจัดเก็บขอมูลและหาความ

เหมาะสมของจํานวนกลุมเปาหมาย

ทางเทคนคิ เชน กลุมนักออกแบบ 

ใหพรอมสําหรับใชวัดผลการ

ดําเนินงาน และรายงานผลพรอมกับ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด (SAR) ในรอบ 12 เดือน 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-12 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

     1.4.3 ความถี่ในการใชบริการ 

ของสมาชิก  

1 
   

 

 
     

     TCDC (0.5) - 4.16 3.67 X X-3 X-2 X-1 X X+1 

     TK. Park (0.5) - 7.02 9 X X-3 X-2 X-1 X X+1 

                

 

 
 

X เทากับ ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

หนวยนับ : ครั้ง / ป 

 

  2.  1.4.4 Unique IP  1          

    TCDC (TCDCCONNECT) (0.5) - - 563 X X-10% X-5% X X+5% X+10% 

 

 
 

X เทากับ ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

หนวยนับ : IP / วัน 

   

สนับสนุนใหม ี

การเรียนรูและ 

การอานโดยผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส  TK. Park (Digital TK) (0.5) - - 344.66 X X-2% X-1% X X+1% X+2% 

     

           

 หมายเหตุ 

TCDC (TCDCCONNECT)  

ผูใชบริการเปนบคุคลทั่วไป 

 

TK. Park (Digital TK) 

ผูใชบริการเปนสมาชิก 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-13 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1.5 จํานวนตนแบบองคความรูที่เพิ่มขึ้น

ของหนวยงานภายใน 

4     
     

 X เทากับ ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

 NDMI 1 - - - X X-2 X-1 X X+1 X+2 

 Moral Center 1 - 15 23 X X-2 X-1 X X+1 X+2 

 TCDC ( + Mini TCDC) 1 - 6 7 X X-2 X-1 X X+1 X+2 

 TK. Park 1 - 2 4 X X-2 X-1 X X+1 X+2 

8. เปนองคกรการ

เรียนรูขนาดใหญที่

สมบูรณ 

หลากหลาย และ

เปนองคกรนํา

ทางดาน

ฐานความรู 

1. 

 

 

 

 

ใหการสนับสนุน

กิจกรรมอันเกี่ยวกับ

การสรางสรรคทาง

ความคิด 

 

 

 

 

   

 

     

 
 

 

 

 

 
 

เงื่อนไขการวัดผลการดําเนินงาน  

* ขอให สบร. รวมผลการดําเนินงาน

ของ IGIL เดิม ไวที่ สบร. และ  

TK Park และรายงานผล 

การดําเนินงานประกอบในรายงาน

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 

(SAR) ในรอบ 6 และ 12 เดือน 

หมายเหตุ 

* ขอให สบร. ประสานหนวยงาน

ภายในใหจัดเก็บขอมูลและ

รายละเอียดองคความรูที่ได

ดําเนินการจดทะเบียนสทิธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร โดยใหรายงานผลพรอม

กับรายงานสรุปผลงานการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด (SAR)  

ในรอบ 12 เดือน 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-14 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1.6 ระดับความสําเรจ็ในการนําตนแบบ

องคความรูของหนวยงานภายใน 

ไปใชประโยชน 

6     

     

  

3 - - - N/A  60 70 80 90 100 

9. สงเสริมให

ประชาชน ไดมี

โอกาสพัฒนา

ความคิดความ

สรางสรรคที่

สามารถสราง

นวัตกรรมผลผลติ 

หรืองานจากการ

ผสมผสานภูมิ

ปญญาของตนเขา

กับความรู

สมัยใหม 

  

 1.6.1 รอยละของจํานวนตนแบบ

องคความรูของหนวยงานภายใน

ทั้งหมดที่ถูกนําไปใชประโยชน 
     

     

 
 

 

 
 

เงื่อนไขการวัดผลการดําเนินงาน  

* ใชคาเปาหมายตนแบบองคความรู

รวมทั้งหมด 20 เรื่อง เปนฐานสําหรับ

ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

* ขอให สบร. จัดทํารายงานผล 

การดําเนินงานของทุกหนวยงาน

ภายใน แยกเปนรายแหงประกอบ 

ในรายงานสรุปผลงานการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด (SAR) ในรอบ 6  

และ 12 เดือน 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-15 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

 1.6.2 จํานวนบุคคลหรือองคกร/

สถาบันที่นําตนแบบองคความรู 

ของหนวยงานภายในไปใช

ประโยชน 

3     

 

 

 

     

 Moral Center (0.6) - - 3 15 12 13 15 17 18 

 NDMI (0.6) -  -  - 1 0 - 1 2 3 

 TCDC (0.6) - 5 10 13 10 12 13 14 16 

 TCELS (0.6) -  -  - 2 0 1 2 3 4 

 TK. Park (0.6) - 3 15 21 17 19 21 23 25 

    

            

 
 
หมายเหตุ  

* แตละหนวยงานภายใน 

จะใชหนวยนับตามตัวชี้วัด  

โดยมีรายละเอยีดตามตาราง ไดแก  

หนวยงาน หนวยนับ 

Moral Center องคกร/สถาบัน 

NDMI องคกร/สถาบัน 
TCDC องคกร/สถาบัน 
TCELS องคกร/สถาบัน 
TK. Park บุคคล/องคกร/สถาบัน 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-16 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที ่2 มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร (รอยละ 25) 

 ความพึงพอใจ  

ของผูรับบริการ 

  2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

20 - 78.40 82.60 N/A 65 70 75 80 85  เงื่อนไขการวัดผลการดําเนินงาน  

-  ใหทาง สบร. จัดหาองคกรจาก

ภายนอกเปนผูดําเนินการ 

-  วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม 

จะตองไดรับการกลั่นกรอง  

และเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

องคการมหาชน 

2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

บุคคล หรือองคกร/สถาบันที่นํา

ตนแบบองคความรูของหนวยงาน

ภายในไปใชประโยชน 

5     

 

 

 

     

 Moral Center 1 - - - N/A 65 70 75 80 85 

 NDMI 1 - - - N/A 65 70 75 80 85 

 TCDC 1 - - - N/A 65 70 75 80 85 

 TCELS 1 - - - N/A 65 70 75 80 85 

 TK. Park 1 - - - N/A 65 70 75 80 85 

    

            

 เงื่อนไขการวัดผลการดําเนินงาน  

-  ใหทาง สบร. จัดหาองคกรจาก

ภายนอกเปนผูดําเนินการ 

-  วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม 

จะตองไดรับการกลั่นกรอง  

และเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

องคการมหาชน 
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   สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-17 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2553 
2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที ่3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงาน (รอยละ 25) 

 ตนทุนตอหนวย   3.1 อัตราสวนตนทุนตอหนวยของ 

โครงการ / กิจกรรม / นิทรรศการ / 

สื่อเผยแพรองคความรู 

25 

         

     Moral Center  (บาท/ชิ้น) (5) - 68 67 X X+20%X+15%X+10% X+5% X 

     NDMI    (บาท/คน) (5) - - - X X+20%X+15%X+10% X+5% X 

     นิทรรศการ (5) - 67.83 160.10 X X+20%X+15%X+10% X+5% X 

     

TCDC 

(บาท/คน) อบรม (5) - 751.2 709.14 X X+20%X+15%X+10% X+5% X 

     TK Park   (บาท/คน) (5) - 28 22.11 X X+20%X+15%X+10% X+5% X 

                

 X เทากับ อัตราสวนตนทุนตอหนวย

ของ โครงการ / กิจกรรม / 

นิทรรศการ / สื่อเผยแพรองคความรู 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

มิติที ่4  มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (รอยละ 20) 

 การกํากับดูแล

กิจการ 

  4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล

กิจการ และการพัฒนาองคการ  

20 5 3.0083 2.9364 N/A 1 2 3 4 5  ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชใน                

การประเมินผลประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2553 ทุกองคการมหาชน 

     น้ําหนักรวม 100            
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-18 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานบรหิารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 

(ถามีระบุใน พ.ร.ฎ. จัดตั้ง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

1. จัดสรรหรือใหการสนับสนุนทาง

การเงินแกกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค

เพื่อการเพิ่มและพัฒนาการเรียนรู

และสรางสรรค 

ภูมิปญญา 

2. สนับสนุนและ

สงเสริมใหประชาชนมี

โอกาสเขาถึงความรูใน

สาขาตางๆ เพื่อสะสม

ความรูและพัฒนาภูมิ

ปญญาของตน 

3. สงเสริมสนับสนุน 

ใหมีศูนยบริการ

วิทยาการความรูใน

รูปแบบที่หลากหลาย

ในดานตางๆ ไมวา

ประวัติศาสตร 

วิทยาศาสตรแหงชีวิต 

สังคม ศิลปะ 

วัฒนธรรม คานิยมหรือ

วิถีชีวิตของคน 

2. ประสานงานหรือสนับสนนุใหม ี

การจัดทําศูนยศลิปะ วัฒนธรรม 

หองสมุดการแสดงหรือ การจัด

นิทรรศการ ศูนยการสรางสรรคทาง

ความคิด ในทุกรปูแบบที่ทันสมัย 

โดยรวมมือกับหนวยงานอื่น  

ไมวาหนวยงานของรัฐหรอืภาคเอกชน

ในกิจการทีเ่กี่ยวกับการบริการหรอื

ถายทอดความรูแกสังคม 

1. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรู 

อยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน 

โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการ

ทุกมิติ รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู อยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชนโดย เชื่อมโยงบทบาท

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันทาง

ศาสนา 

1.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารแผนงบประมาณตามนโยบาย 

และยุทธศาสตร 

1.3 ระดับความสําเร็จในการมีเครือขายเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินการ

รวมกับหนวยงานภายใน 

1.3.1 จํานวนจังหวัดที่มีเครือขายดําเนินการ 

1.3.2 รอยละของเครือขายที่มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน 

อยางตอเนื่อง 

1.3.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลลัพธตามตัวชี้วัด 

ในแตละแผนงาน/โครงการของเครือขายหนวยงานภายใน 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-19 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 

(ถามีระบุใน พ.ร.ฎ. จัดตั้ง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

7. สนับสนุนใหมี

ศูนยกลางการ

แลกเปลี่ยนและ

แสดงผลงานความคิด

สรางสรรคและการ

ออกแบบของบุคคล

ทั่วไปจากทุกแหลง

อารยธรรม 

8. พัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศูนยกลางของ

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

เขตรอนที่ทันสมัย เปน

จุดหมายในการ

เดินทางของ

นักทองเที่ยวรุนใหมที่

สนใจการแลกเปลี่ยน

องคความรู วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาตะวันออก 

และความรูเกี่ยวกับวิถี

ชีวิตที่หลากหลาย 
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 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)-20 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 

(ถามีระบุใน พ.ร.ฎ. จัดตั้ง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

9. สงเสริม สนับสนุน

ใหเกิดกลไกในการ

เสาะหาการพัฒนาและ

การใชความเชี่ยวชาญ

ของผูมีความสามารถ

พิเศษสาขาตาง ๆ 

อยางเปนระบบ 

1. สงเสริมใหเด็กเยาวชนและประชาชนใชประโยชน

จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยาง 

ชาญฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู 

4. สงเสริมใหมี 

การเรียนรูและพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่

สอดคลองกับสังคม

สมัยใหมและอนาคต 

2. สงเสริมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัวโดยเนนการสนับสนุนพื้นที่สื่อสรางสรรค 

1. ดําเนินการจัดใหมีระบบการเพิม่ 

และเผยแพรความรู และการเรยีนรู 

เพื่อการสรางสรรคทางปญญา  

ไมวาโดยผานสิ่งพิมพ สิ่งตีพิมพ  

สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลย ี

อื่นใดอนัทันสมัย ซึ่งสามารถดึงดูด

ความสนใจการเรยีนรูได 
5. สงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนมีนิสัยรักการ

อานและการเรียนรู 
2. สนับสนุนใหมกีารเรียนรูและ 

การอานโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

3. สงเสริมแหลงเรียนรูและกลไกการเรียนรูสําหรับ

เด็กและเยาวชน 

1.2 ระดับความสําเร็จในการเผยแพรองคความรู / นวัตกรรมใหประชาชน

กลุมเปาหมาย 

1.4 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผูมาใชบริการกับหนวยงานภายใน 

1.4.1 จํานวนผูมาใชบริการ 

1.4.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก 

1.4.3 ความถี่ในการใชบริการของสมาชิก 

1.4.4 Unique IP 
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วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 

(ถามีระบุใน พ.ร.ฎ. จัดตั้ง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

1. ใหการสนับสนนุกิจกรรมอนั

เกี่ยวกับการสรางสรรคทางความคิด 

 

1. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม

ไทยทุกดาน พรอมทั้งฟนฟูตอยอด แหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ

ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

1. เปนองคกรการ

เรียนรูขนาดใหญที่

สมบูรณ หลากหลาย 

และเปนองคกรนํา

ทางดานฐานความรู 

 

2. สงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันท

ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรม

ของศาสนาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ

สรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการ

ดํารงชีวิตมากขึ้น 

3. สรางความแข็งแกรงและความสามารถในการ

แขงขันในตลาดโลกใหกับอุตสาหกรรมไทยดวยการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนา

ความสามารถของผูประกอบการ การพัฒนาการ

ออกแบบสินคาและผลิตภัณฑ 

6. สงเสริมให

ประชาชน ไดมี

โอกาสพัฒนา

ความคิดความ

สรางสรรคที่สามารถ

สรางนวัตกรรม

ผลผลิต หรืองาน

จากการผสมผสาน

ภูมิปญญาของตน

เขากับความรู

สมัยใหม 

2. ใหการสนับสนนุการพัฒนา 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

4. สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้ง ความ

หลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม  และความ

เปนไทย เพื่อศึกษาเรียนรูและเผยแพรสูสังคมโลก 

ตลอดจนใชประโยชนเพื่อสรางความสัมพันธอันดี

กับชาวโลกและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ

ประเทศ 

1.5 จํานวนตนแบบองคความรูที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานภายใน 

1.6 ระดับความสําเร็จในการนําตนแบบองคความรูของหนวยงานภายใน 

ไปใชประโยชน 

1.6.1 รอยละของจํานวนตนแบบองคความรูของหนวยงานภายในทัง้หมด 

ที่ถูกนําไปใชประโยชน 

1.6.2 จํานวนบุคคลหรือองคกร/สถาบันที่นําตนแบบองคความรูของหนวยงาน

ภายในไปใชประโยชน 
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วัตถุประสงค 

การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 

(ถามีระบุใน พ.ร.ฎ. จัดตั้ง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

5. ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิต      

ของประเทศโดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ

บริการ รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรค 

บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่

เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

6. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้น

พื้นฐาน และงานวิจัยประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย 

  

7. เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต   

และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได

อยางเพียงพอ เปนศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา

ศาสตร 
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