
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานประเมินผลการด าเนินงานของ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แ 



 

 

1 

งานประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 | Final Report 

 

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

การประเมินผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561 

 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ใช้กรอบแนวคิด 
SMART เพ่ือก าหนดประเด็นในการประเมิน กรอบการประเมินและตัวชี้วัด โดยมีประเด็นการส ารวจและตัวชี้วัด 
ดังนี้ 1) โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 2) การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัดโครงการ 3) ผล
ความส าเร็จของงานต่อเป้าหมาย 4) ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย และ 5) ด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน 
และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ จากแผนการปฏิบัติการ เอกสาร ต3 
และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จากการประเมินผลภาพรวมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน ามาประมวลผลการคิดวิเคราะห์ตามแต่ละตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ โดยมี
จ านวนแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด 53 แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้จัดสรรทั้งสิ้น 
288,740,800 บาท   

 ในภาพรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมเป็นที่ยอมรับเหนือกว่าความคาดหวัง (Exceptional Performance: EP) ซึ่งหาก
พิจารณาในรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมมีคะแนนสูงที่สุดที่ 4.79 
คะแนน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน คะแนนอยู่ที่ 
4.67 คะแนน ถัดมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพ่ือการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้ คะแนนอยู่ที่ 4.61 คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มี
คะแนนอยู่ที่ 4.59 คะแนน โดยยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นมีการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความ
คาดหวัง (Exceptional Performance: EP) ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ มี
คะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.38 คะแนน แสดงถึงระดับการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง 
(Successful Performance : SP)  

อย่างไรก็ตาม เรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนมีคะแนนมากสุดที่ 5.00 คะแนน รองลงมา
คือ ความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัดโครงการมีคะแนน 4.95 คะแนน ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมายมี
คะแนน 4.73 คะแนน และผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายมีคะแนน 4.32 คะแนน ในขณะที่การด าเนินการจัดท า
แผนตามขั้นตอน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดมีคะแนนน้อยสุดที่ 3.52 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ดังนี้ 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561 ในภาพรวม  

 

แผนภาพที่ 1 ผลการประเมินในภาพรวมโดยประเมินรายยุทธศาสตร์ แผนภาพท่ี 1 

 เมื่อพิจารณาระดับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561
ตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง (Exceptional Performance: EP) ซึ่งหาก
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมมีคะแนนสูงสุดที่  
4.79 คะแนน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน คะแนนอยู่
ที่ 4.67 คะแนน ถัดมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพ่ือการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้ คะแนนอยู่ที่ 4.61 คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มี
คะแนนอยู่ที่ 4.59 คะแนน โดยยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นมีการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความ
คาดหวัง (Exceptional Performance: EP) ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้  
มีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.38 คะแนน แสดงถึงระดับการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง 
(Successful Performance : SP) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการเทียบระดับคะแนนในภาพรวมโดยประเมินรายยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์  คะแนน แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  4.79 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู ้ 4.38 การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง  SP 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อ
การขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ 

4.61 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้เข้าถึงประชาชน 

4.67 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการ 

4.59 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 

ภาพรวม 4.62 การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง  EP 

  



 

 

3 

งานประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 | Final Report 

 

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

2) ผลการประเมินรายยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านในยุทธศาสตร์ที่  1 มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.79 แสดงให้เห็น
ว่า ผลการด าเนินงานของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง (Exceptional 
Performance: EP) โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน และการประเมินความเหมาะสมในการ
ก าหนดตัวชี้วัดโครงการมีคะแนนมากที่สุดเท่ากันที่ 5.00 คะแนน รองลงมาคือ ผลความส าเร็จของงานต่อ
เป้าหมาย คะแนนอยู่ที่ 4.81 คะแนน และผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายคะแนนอยู่ที่ 4.67 คะแนน ในส่วนของ
การด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดมีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.33 
คะแนน  

 

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แ ผนภาพท่ี 2 

 หากพิจารณารายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการทั้งหมดจ านวน  
9 โครงการ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.55 ถึง 5.00 คะแนน การด าเนินงานในทุกโครงการอยู่ในระดับที่เป็นที่
ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง (Exceptional Performance: EP) โดยโครงการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และจัดท าดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้  และงานสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการ หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

รวม แปลผล 
S M A R T 

1 โครงการสื่อสารแนวคิดกระบวนการเรยีนรู้ด้วยสื่อ OKMD 5.00 5.00 5.00 3.50 5.00 4.85 EP 
2 โครงการส่งเสริมบรูณาการแหล่งเรียนรู้และจดัท า

ดัชนีช้ีวัดแหล่งเรียนรู ้ OKMD 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 EP 

3 โครงการจดัท าวารสารวิชาการ OKMD 
Perspective เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
ดัชนีองค์ความรู้และการอ้างอิงข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ของประเทศ 

OKMD 5.00 5.00 5.00 3.50 5.00 4.85 EP 

4 โครงการขยายผลการวิจยัที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร เพือ่เพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรไทยผ่านแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

OKMD 5.00 5.00 4.45 5.00 5.00 4.67 EP 

5 โครงการสัมมนาอภิปรายทางวิชาการ TK PARK 5.00 5.00 4.72 5.00 5.00 4.83 EP 
6 งานสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ในพิพิธภัณฑ ์ NDMI 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 EP 

7 โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีช้ีวัดขีด
ความสามารถดา้นความคดิสร้างสรรค์ของ 
ประเทศไทย (Thailand Creativity Index) – 
แผนบูรณาการวิจยัและนวัตกรรม 

TCDC 5.00 5.00 4.58 5.00 3.00 4.55 EP 

8 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (Craft) – 
แผนบูรณาการวิจยัและนวัตกรรม TCDC 5.00 5.00 4.58 5.00 3.00 4.55 EP 

9 โครงการฐานข้อมลูสนับสนุนธุรกจิสร้างสรรค์ – 
แผนบูรณาการ สสว. TCDC 5.00 5.00 4.64 5.00 3.00 4.88 EP 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  5.00 5.00 4.81 4.67 4.33 4.79 EP 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านในยุทธศาสตร์ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4. 38 คะแนน  
แสดงให้ เห็นว่า  ผลการด าเนินงานของโครงการในยุทธศาสตร์ที่  2 ประสบความส าเร็จ เป็นไปตาม 
ความคาดหวัง (Successful Performance : SP) โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน มีคะแนน
มากที่สุด 5.00 คะแนน รองลงมาคือ การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัดโครงการ มีคะแนน
เท่ากับ 4.75 คะแนน ถัดมาคือ ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมาย คะแนนอยู่ที่ 4.53 คะแนน และผลการ
ด าเนินงานต่อเป้าหมาย คะแนนอยู่ที่  4.15 คะแนน ในส่วนของการด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน  
และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดมีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 2.75 คะแนน 

 

แผนภาพที่ 3 ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แ ผนภาพท่ี 3 

 หากพิจารณารายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการทั้งหมดจ านวน  
10 โครงการ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.24 ถึง 4.93 คะแนน  โดยโครงการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ  
งานกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้สร้างสรรค์ รายละเอียดดังตารางที่ 3  
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ตารางที่ 3 รายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2  

โครงการ หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

รวม แปลผล 
S M A R T 

1 โครงการเตรยีมการจัดตั้งและออกแบบศูนย์
การเรยีนรู้แห่งชาต ิ OKMD 5.00 5.00 3.23 1.50 1.50 3.24 DP 

2 งานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรยีนรู้
ต้นแบบและบริการ TK PARK 5.00 5.00 4.65 1.50 1.50 4.09 SP 

3 งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ใน
อุทยานการเรยีนรู้ฯ 

TK PARK 5.00 5.00 4.17 3.50 3.00 4.15 SP 

4 โครงการปรับปรุงพื้นที่อุทยานการเรียนรู ้ TK PARK 5.00 5.00 4.38 5.00 1.50 4.28 SP 
5 งานบริหารจดัการพัฒนาพิพิธภณัฑ์การเรยีนรู ้ NDMI 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 
6 งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวยีน NDMI 5.00 5.00 4.17 5.00 3.00 4.30 SP 
7 งานกิจกรรมต่อยอดองค์ความรูส้รา้งสรรค ์ NDMI 5.00 5.00 4.88 5.00 5.00 4.93 EP 
8 โครงการเทศกาล Night at the Museum NDMI 5.00 2.50 4.83 5.00 3.00 4.45 SP 
9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์  

(TCDC กรุงเทพ) 
TCDC 5.00 5.00 4.96 5.00 3.00 4.78 EP 

10 โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรูส้ร้างสรรค ์
เพื่อศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ไทย  TCDC 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 

ยุทธศาสตร์ที ่2  5.00 4.75 4.53 4.15 2.75 4.38 SP 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านในยุทธศาสตร์ที่  3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.61 คะแนน  
แสดงให้เห็นว่า ผลการด าเนินงานของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง 
(Exceptional Performance: EP) โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน และการประเมินความ
เหมาะสมในการก าหนดตัวชี้ วัดโครงการ  มีคะแนนมากที่สุด เท่ากันที่  5 .00 คะแนน รองลงมาคือ  
ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมายคะแนนอยู่ที่ 4.68 คะแนน และผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายคะแนนอยู่ที่ 
4.47 คะแนน ในส่วนของการด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
มีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.60 คะแนน 

 

แผนภาพที่ 1 ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แ ผนภาพท่ี 4 

 หากพิจารณารายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการทั้งหมดจ านวน  
15 โครงการ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.03 ถึง 5.00 คะแนน โดยโครงการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่ โครงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ และโครงการบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด รายละเอียด 
ดังตารางที่ 4 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการ หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

รวม แปลผล 
S M A R T 

1 งานพัฒนาสมองเพื่อการเรยีนรู ้ OKMD  5.00 5.00 4.34 1.50 3.00 4.05 SP 
2 งานขยายเครือข่ายศูนย์ความรู้กินได้ ปี 2561 OKMD  5.00 5.00 5.00 3.50 5.00 4.85 EP 
3 โครงการยกระดับความรู้ของเกษตรกรไทยเพื่อ

พัฒนาสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาค
เกษตรร่วมกับ ธ.ก.ส. 

OKMD  5.00 5.00 4.89 3.50 5.00 4.78 EP 

4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ าบล TK PARK 5.00 5.00 3.96 5.00 1.50 4.03 SP 
5 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย TK PARK 5.00 5.00 4.50 3.50 4.00 4.45 SP 
6 โครงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ TK PARK 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 EP 
7 โครงการจดุประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน TK PARK 5.00 5.00 4.18 5.00 4.00 4.41 SP 
8 โครงการบม่เพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด TK PARK 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 EP 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

บริหารจดัการห้องสมุดมีชีวิต 
TK PARK 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 

10 โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ 
(Museumthailand) 

NDMI 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 

11 โครงการมิวเซียมติดล้อและรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Muse Mobile) 

NDMI 5.00 5.00 4.17 5.00 3.00 4.30 SP 

12 งานขยายผลพัฒนาพิพิธภณัฑ์การเรียนรูภู้มภิาค NDMI 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 
13 โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์

ความรู้กับเครือข่ายพิพิธภณัฑ ์
NDMI 5.00 5.00 4.17 5.00 5.00 4.50 SP 

14 โครงการเทศกาลพิพิธภณัฑ์อาเซยีน (Asean 
Museum Festival 2018) 

NDMI 5.00 5.00 4.99 5.00 1.50 4.64 EP 

15 โครงการส่งเสริมการออกแบบและพื้นท่ี
สร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบน 

TCDC 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 

ยุทธศาสตร์ที ่3  5.00 5.00 4.68 4.47 3.60 4.61 EP 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.67 คะแนน  
แสดงให้เห็นว่า ผลการด าเนินงานของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง 
(Exceptional Performance: EP) โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน และการประเมินความ
เหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัดโครงการมีคะแนนมากที่สุดเท่ากันที่ 5.00 คะแนน รองลงมาคือ ผลความส าเร็จ
ของงานต่อเป้าหมายคะแนนอยู่ที่ 4.86 คะแนน และผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย คะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน 
ในส่วนของการด าเนินการจัดท าแผนตามข้ันตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีคะแนนน้อยที่สุดอยู่
ที่ 3.41 คะแนน 

 

แผนภาพที่ 5 ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แ ผนภาพท่ี 5 

 หากพิจารณารายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการทั้งหมดจ านวน  
17 โครงการ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.12 ถึง 5.00 คะแนน  โดยโครงการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์สู่สาธารณชน รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ตารางท่ี 5 รายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการ หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

รวม 
แปล
ผล S M A R T 

1 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างความเข้าใจองค์ความรู้
สร้างสรรคผ์่านเวทีสาธารณะ  
(OKMD Knowledge Festival) 

OKMD 5.00 5.00 4.88 1.50 5.00 4.58 EP 

2 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างความเข้าใจองค์ความรู้
สร้างสรรคผ์่านเวทีสาธารณะ  
(OKMD Knowledge Talk) 

OKMD 5.00 5.00 5.00 1.50 5.00 4.65 EP 

3 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเนื้อหา 
องค์ความรู้สื่อดจิิทัล (Digital Knowledge Platform) 

OKMD 5.00 5.00 5.00 3.50 3.00 4.65 EP 

4 โครงการส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
รัฐบาล 

OKMD 5.00 5.00 4.45 1.50 3.00 4.12 SP 

5 โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการ 
เรียนรูต้ามหลักการพัฒนาสมอง (งบบูรณาการ ศธ) 

OKMD 5.00 5.00 4.79 3.50 5.00 4.73 EP 

6 โครงการเพิม่ผลิตภาพผูสู้งอายุวัยต้น  
(บูรณาการ สสว.) 

OKMD 5.00 5.00 4.72 5.00 5.00 4.83 EP 

7 งานเผยแพร่แนวคดิและองค์ความรู้ด้านห้องสมุด 
มีชีวิต 

TK PARK 5.00 5.00 4.94 5.00 1.50 4.61 EP 

8 งานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเสมือนจริง  
(เว็บไซต์ Digital TK) TK PARK 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 

9 โครงการ TK Public Online Library TK PARK 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 
10 งานสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติการอา่นการเรยีนรู ้ TK PARK 5.00 5.00 5.00 3.50 3.00 4.65 EP 
11 โครงการเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้ด้านพิพิธภณัฑ์ NDMI 5.00 5.00 4.51 5.00 1.50 4.35 SP 
12 งานปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผา่นพิพิธภัณฑ์ NDMI 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 
13 โครงการเสรมิสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์  

และแหล่งเรียนรู ้
NDMI 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 

14 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการ
และเผยแพร่องค์ความรู ้

NDMI 5.00 5.00 4.31 5.00 3.00 4.38 SP 

15 โครงการเตรยีมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู ่
การเป็นผูป้ระกอบการสร้างสรรคร์ุ่นใหม ่
 – แผนบูรณาการ  สสว.  

TCDC 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business) 
– แผนบูรณาการ  สสว. 

TCDC 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.80 EP 

17 โครงการส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐศาสตร์สรา้งสรรค์
สู่สาธารณชน TCDC 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 EP 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 5.00 5.00 4.86 4.12 3.41 4.67 EP 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านในยุทธศาสตร์ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.59 คะแนน แสดง
ให้เห็นว่า ผลการด าเนินงานของโครงการในยุทธศาสตร์ที่  5 เป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง 
(Exceptional Performance: EP) โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน และการประเมินความ
เหมาะสมในการก าหนดตัวชี้ วัดโครงการ มีคะแนนมากที่สุด เท่ากันที่  5 .00 คะแนน รองลงมาคือ  
ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมายมีคะแนนอยู่ที่  4.61 คะแนน ถัดมาคือ ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายมี
คะแนนอยู่ที่ 4.25 คะแนน ในส่วนของการด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดมีคะแนนอยู่ที่ 4.00 คะแนน 

 

แผนภาพที่ 6 ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แ ผนภาพท่ี 6 

 หากพิจารณารายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการทั้งหมดจ านวน  
2 โครงการ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และ 4.60 คะแนน โดยโครงการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
งานถ่ายทอดองค์ความรู้ของ สบร. สู่สาธารณะ รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 รายละเอียดระดับคะแนนรายโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการ หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

รวม แปลผล 
S M A R T 

1 งานถ่ายทอดองค์ความรู้ของ สบร. สู่สาธารณะ OKMD 5.00 5.00 4.58 3.50 5.00 4.60 EP 
2 งานพัฒนาบุคลากร OKMD 5.00 5.00 4.64 5.00 3.00 4.58 EP 

ยุทธศาสตร์ที ่5  5.00 5.00 4.61 4.25 4.00 4.59 EP 
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3) ผลการประเมินในภาพรวม โดยตัวชี้วัดประเมนิผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

 
แผนภาพที่ 7 ผลการประเมินในภาพรวมโดยตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน แผนภาพท่ี 7 

เมื่อพิจารณาระดับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561  
ตามตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5.00 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานของโครงการ เป็นที่ยอมรับ เหนื อกว่าความคาดหวัง 
(Exceptional Performance: EP) โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนมีคะแนนมากที่สุด 
5.00 คะแนน รองลงมาคือ การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัดโครงการมีคะแนน 4.95 คะแนน  
ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมายมีคะแนน 4.73 คะแนน และผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายมีคะแนน  
4.32 คะแนน ในขณะที่การด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดมีคะแนน 
น้อยที่สุดอยู่ที่ 3.52 คะแนน  

 โดยส่วนใหญ่ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กล่าวมานั้นมีการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง  
(Exceptional Performance: EP) ยกเว้นเพียงเรื่องผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย และการด าเนินการจัดท า
แผนตามขั้นตอน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อเทียบระดับการให้คะแนน ยังคงสะท้อนระดับการ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง (Successful Performance: SP) และการด าเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย มีต่ ากว่าความคาดหวังบ้าง (Developing Performance: DP) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ผลการเทียบระดับคะแนนในภาพรวมโดยประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์  คะแนน แปลผล 

S  : โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 
M : การประเมินความเหมาะสมในการ

ก าหนดตัวช้ีวัดโครงการ  
4.95 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 

A  : ผลความส าเร็จของงานต่อเปา้หมาย  4.73 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 
R  : ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย  4.32 การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง SP 
T  : ด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
3.52 การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง SP 

ภาพรวม 4.62 การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง EP 
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4) ผลการประเมินรายหน่วยงาน 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD ส่วนกลาง) 

 

แผนภาพที่ 8 ผลการประเมินในภาพรวมโดยประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD ส่วนกลาง)แผนภาพท่ี 8 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD 
ส่วนกลาง) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานของโครงการ เป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง (Exceptional 
Performance: EP) โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน และการประเมินความเหมาะสมในการ
ก าหนดตัวชี้วัดโครงการ มีคะแนนมากที่สุดเท่ากันที่ 5.00 คะแนน รองลงมาคือ ผลความส าเร็จของงานต่อ
เป้าหมาย ที่คะแนน 4.69 คะแนน และการด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด มีคะแนนที่ 4.28 ในขณะที่ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย มีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.25 คะแนน  

 โดยส่วนใหญ่ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กล่าวมานั้นมีการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง 

(Exceptional Performance: EP) ยกเว้นเพียงเรื่องการด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย เมื่อเทียบระดับการให้คะแนน ยังคงสะท้อนระดับการ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง (Successful Performance: SP) และการด าเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย มีต่ ากว่าความคาดหวังบ้าง (Developing Performance : DP) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 ผลการเทียบระดับคะแนนในภาพรวมโดยประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD ส่วนกลาง) 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์  คะแนน แปลผล 

S  : โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 
M : การประเมินความเหมาะสมในการก าหนด

ตัวช้ีวัดโครงการ  
5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 

A  : ผลความส าเร็จของงานต่อเปา้หมาย  4.69 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 

R  : ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย  3.25 
การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย มีต่ ากว่า

ความคาดหวังบ้าง 
DP 

T  : ด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

4.28 การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง SP 

ภาพรวม 4.56 การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง EP 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

 

แผนภาพที่ 9 ผลการประเมินในภาพรวมโดยประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) แผนภาพท่ี 9 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ ง 5 ด้านของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) พบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผลการ
ด าเนินงานของโครงการ เป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง (Exceptional Performance: EP)  
โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัดโครงการ  
มีคะแนนมากที่สุดเท่ากันที่ 5.00 คะแนน รองลงมาคือ ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมายมีคะแนน 4.68 
คะแนน ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย มีคะแนน 4.43 คะแนน ในขณะที่การด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน
และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.14 คะแนน  
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 โดยส่วนใหญ่ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กล่าวมานั้นมีการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง  
(Exceptional Performance: EP)  ยกเว้นเพียงเรื่องผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย และการด าเนินการจัดท า
แผนตามข้ันตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อเทียบระดับการให้คะแนน ยังคงสะท้อนระดับ การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง (Successful Performance: SP) และการด าเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย มีต่ ากว่าความคาดหวังบ้าง (Developing Performance : DP) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 ผลการเทียบระดับคะแนนในภาพรวมโดยตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์ คะแนน แปลผล 
S  : โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 
M : การประเมินความเหมาะสมในการก าหนด

ตัวช้ีวัดโครงการ  
5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 

A  : ผลความส าเร็จของงานต่อเปา้หมาย  4.68 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 
R  : ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย  4.43 การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง SP 
T  : ด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
3.14 

การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย มีต่ ากว่า
ความคาดหวังบ้าง   

DP 

ภาพรวม 4.56 การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง  EP 

สถาบันพิพธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

 

แผนภาพที่ 10 ผลการประเมินในภาพรวมโดยประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) แผนภาพท่ี 10 
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 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) พบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน แสดงให้เห็นว่า 
ผลการด าเนินงานของโครงการ เป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง (Exceptional Performance: EP)  
โดยเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน และผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย มีคะแนนมากที่สุดเท่ากันที่ 
5.00 คะแนน รองลงมาคือ การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัดโครงการ มีคะแนนอยู่ที่ 4.82 
คะแนน ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมายมีคะแนน 4.72 คะแนน ในขณะที่การด าเนินการจัดท าแผนตาม
ขั้นตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.21 คะแนน  

 โดยส่วนใหญ่ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กล่าวมานั้นมีการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง 

(Exceptional Performance: EP) ยกเว้นเพียงเรื่องการด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอนและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อเทียบระดับการให้คะแนน ยังคงสะท้อนระดับการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตาม
เป้าหมาย มีต่ ากว่าความคาดหวังบ้าง (Developing Performance : DP) รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 ผลการเทียบระดับคะแนนในภาพรวมโดยประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์ คะแนน แปลผล 
S  : โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 
M : การประเมินความเหมาะสมในการก าหนด

ตัวช้ีวัดโครงการ  
4.82 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 

A : ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมาย  4.72 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 
R : ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย  5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง  EP 
T : ด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน แล้วเสรจ็

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
3.21 

การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย มีต่ ากว่า
ความคาดหวังบ้าง   

DP 

ภาพรวม 4.63 การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง  EP 
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ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

 

แผนภาพที่ 11 ผลการประเมินในภาพรวมโดยประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แผนภาพท่ี 11 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงาน
ของโครงการ เป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง (Exceptional Performance: EP) โดยเรื่องวัตถุประสงค์
ของโครงการมีความชัดเจน การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ
เป้าหมาย มีคะแนนมากที่สุดเท่ากันที่ 5.00 คะแนน รองลงมาคือ ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมาย  
มีคะแนนที่ 4.90 คะแนน ในขณะที่การด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด มีคะแนนน้อยที่สุด 3.22 คะแนน  

 โดยส่วนใหญ่ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กล่าวมานั้นมีการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง 

(Exceptional Performance: EP) ยกเว้นเพียงเรื่องการด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอนและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อเทียบระดับการให้คะแนน ยังคงสะท้อนระดับการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไป
ตามความคาดหวัง (Successful Performance: SP) รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 2 ผลการเทียบระดับคะแนนในภาพรวมโดยประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์ คะแนน แปลผล 
S  : โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 
M : การประเมินความเหมาะสมในการก าหนด

ตัวช้ีวัดโครงการ  
5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 

A : ผลความส าเร็จของงานต่อเป้าหมาย  4.90 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 
R : ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย  5.00 การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับ เหนอืกว่าความคาดหวัง EP 
T : ด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอน แล้วเสรจ็

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
3.22 การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง SP 

ภาพรวม 4.76 การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ เหนือกว่าความคาดหวัง EP 
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5) ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา  
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานแผนปฏิบัติงานปี 2561 ประกอบด้วยจ านวนแผนงาน/

โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด 53 แผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาข้อมูลจากเอกสาร (ทุติยภูมิ) เป็นส าคัญ 
พบว่า ทุกหน่วยงานมีการกรอกข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการให้คะแนน ซึ่งในการประเมินผล
สัมฤทธิ์มีการใช้ข้อมูลจากเอกสาร ต3 เป็นหลัก แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ข้อมูลในรายละเอียดมากนัก ท าให้
อาจเสียโอกาสในการได้รับคะแนนในเรื่องนั้นๆ มากไปกว่านั้นทางทีมที่ปรึกษาฯ ได้มีการตั้งข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นประเด็นได้ดังนี้  

 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ และยุทธศาสตร์ของ สบร. รวมถึงเป้าหมาย
ควรมีความสอดคล้องกัน  

 การก าหนดแผนการด าเนินงาน ระยะเวลาที่ระบุในแผนควรมีมาตรฐานเดียวกันในแบบฟอร์ม ต3 เช่น 
การระบุเป็นช่วงเดือน หรือระบุเป็นช่วงไตรมาส โดยมีความเห็นชอบร่วมกันในการระบุรายละเอียด  

 การก าหนดตัวชี้วัด ควรพิจารณาให้มีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และสะท้อนผลลัพธ์
การด าเนินงานของโครงการนั้นๆ ได้ อาจพิจารณาประเด็นที่ส าคัญและสามารถวัดผลได้จริงเป็นราย
ประเด็น เช่น การนับจ านวนคนเข้าร่วมโครงการนิยมใช้เป็นตัวชี้วัด ซึ่งอาจสามารถสะท้อนเรื่องการรับรู้ 
แต่ไม่สามารถสะท้อนเรื่องความเข้าใจได้ ดังนั้นควรมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนในประเด็นอ่ืนๆ ที่เป็น
ประเด็นส าคัญในการจัดท าโครงการ  

 เนื่องจากในปัจจุบันการประเมินผลในด้านผลลัพธ์ ไม่ได้ประเมินจากข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณเท่านั้น แต่
ต้องการตีมูลค่าความคุ้มค่าของกิจกรรมนั้นๆ ด้วย การให้ความส าคัญ หรือการเรียงล าดับความส าคัญ
ของกิจกรรมในโครงการจึงเป็นเรื่องที่ควรค านึงถึง ดังนั้ นในการก าหนดกิจกรรมควรเรียงล าดับ
ความส าคัญหรือระบุกิจกรรมหลัก/กิจกรรมรองให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถตอบวัตถุประสงค์และก าหนด
ตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 ทาง สบร. ให้ความส าคัญกับการได้รับประโยชน์ของผู้ ใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น  
ควรพิจารณาเรื่องการได้รับประโยชน์ในการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ  

 โครงการจ านวนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับแผนการด าเนินงาน ดังนั้นควรให้ความส าคัญตั้งแต่
กระบวนการวางแผนงาน หากเป็นโครงการที่ เคยเกิดขึ้นแล้ว ควรที่จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เข้ามา
ประกอบการวางแผนงาน/โครงการ 

 การประเมินระดับความส าเร็จของโครงการ เป็นการเทียบความส าเร็จจากเป้าหมาย (KPI) และ
ระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ ซึ่งบางโครงการด าเนินงานส าเร็จเทียบจากเป้าหมาย แต่ส าเร็จล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นจึงพิจารณาทีต่ัวชี้วัดระดับความส าเร็จของโครงการ และระยะเวลาควบคู่
กันไป เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 การใช้งบประมาณควรอยู่ภายใต้กรอบท่ีก าหนดไว้  

 อย่างไรก็ตามความชัดเจนของแผนนโยบายและการก าหนดทิศทางขององค์กร ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะ
ท าให้ทุกหน่วยงานสามารถเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้สามารถก าหนดแผนการท างานที่ชัดเจน เกิด
ความรวดเร็วในการท างาน ลดข้อผิดพลาดหรือการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน ตลอดจนการก าหนดตัวชี้วัด
ที่สะท้อนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มากไปกว่านั้นการให้ความส าคัญกับ
รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของโครงการในเอกสาร ต3 จะเอ้ือประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้
มีความแม่นย ามากยิ่งข้ึนในอนาคต   
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