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สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 
 

• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ํา  ต่ํามาก 

ตารางสรปุผลการประเมินการปฏิบัตงิานของ สํานกังานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

น้ําหนัก ผลคะแนน

มิติที่ 1
ประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน
50% 4.8000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ 15% 5.0000

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงาน
0% 0.0000

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร 35% 5.0000

100% 4.8889

ผลประเมินแยกตามมิติ

รวมทุกมิติ

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติท่ี 1 มิติที่ 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน

 

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของ  สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  
(องคการมหาชน) อยูในเกณฑดีมาก โดยผลคะแนนรวมที่ไดอยูที่ระดับ 4.8889 

 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู มีผลคะแนนในแตละมิติอยูในเกณฑดีมาก 
โดยทุกตัวช้ีวัดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีมาก ยกเวนตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการจัดทํา การศึกษาวิจัยเรื่องความ
เปนไปไดในการขยายสาขาอุทยานการเรียนรูในเขตกรุงเทพฯ” ที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี 

 ผลการดําเนินงานของบางตัวช้ีวัด เชน ตัวช้ีวัดที่ 2 “จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ใชบริการอุทยานการเรียนรู 
(TK Park)” ผลการดําเนินงานมีความแตกตางกับเกณฑการใหคะแนนเปนอยางมาก เนื่องมาจากเมื่อขั้นตอนเจรจาคํารับรอง 
อุทยานการเรียนรูเพิ่งเริ่มเปดดําเนินงานไดไมนานนัก จึงไมมีขอมูลพ้ืนฐานที่จะใชในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
แตอยางไรก็ตามสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะสามารถใชขอมูลพ้ืนฐานของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในการกําหนด
เกณฑการใหคะแนนได 

 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดในมิติที่ 3 เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนปแรกที่
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูไดรับงบประมาณ ซึ่งเปนชวงเริ่มกอต้ัง คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
และสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู จึงเห็นรวมกันในการยกเวนการประเมินผลสําหรับมิติประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 
 

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของ  สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) (ตอ) 

2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล 
 ฐานขอมูล :  สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) ทั้งในสวนของ สบร. เองและหนวยงานเฉพาะดาน
ในสังกัด ไดประชุมผูดูแลตัวช้ีวัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูที่เกี่ยวของ เพื่อสื่อสารทําความเขาใจในการใชแบบฟอรมรายงานผล
การปฏิบัติงาน (รายตัวช้ีวัด) ซึ่งสามารถทําใหการรายงานผลการปฏิบัติงานมีความถูกตองตรงกับรายละเอียดตัวช้ีวัด โดย
สามารถกรอกขอมูลที่จําเปนไดครบถวน สําหรับฐานขอมูล มีการจัดเก็บและบันทึกไวในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส  ซึ่ง
สามารถเรียกใช ปรับปรุง และประมวลผลขอมูลไดอยางสม่ําเสมอ ขอมูลมีความนาเชื่อถือรูปแบบการจัดเลมรายงานมีความ
เรียบรอย สวยงาม และงายตอการคนหาขอมูลเพื่อประเมินผล 

 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) :   ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญใน
การถายทอด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ วัตถุประสงค ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ไปสูภาคปฏิบัติทั้งใน
การมีสวนรวมกับที่ปรึกษาในการกําหนดตัวช้ีวัด รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด โดยไดมีการสอบถาม
รายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน นอกจากนั้นยังสนับสนุนและ
สรางกลไกการจัดทํารายงานประเมินผลตนเองเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของโดยสามารถเขียนสรุปรายงาน และจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานอางอิงไดสอดคลองตรงตามรายละเอียดตัวช้ีวัด และเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวช้ีวัด 

 อ่ืน ๆ : ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอระบบประเมินผล และมีการนําระบบประเมินผลไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
โดยไดมีการถายทอดเปาหมายไปยังหนวยงานเฉพาะดานในสังกัดไดเปนอยางดี รวมถึงบุคลากรเห็นความสําคัญของการมี
ระบบประเมินผล รับรูและมีสวนรวมตลอดจนมีความตั้งใจที่จะดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานรวมกัน 

3. ขอเสนอแนะ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนปแรกที่สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) สบร.ไดรับงบประมาณ 
นั่นคือเปนชวงกอต้ังองคการ ซึ่ง สบร. มีหนวยงานเฉพาะดานในสังกัด 7 หนวยงาน ประกอบดวย 1) อุทยานการเรียนรู 
2) ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ  3) สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  4) สถาบันวิทยาการการเรียนรู  5) ศูนยความเปน
เลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย  6) ศูนยกลางการเรียนรู ICT แหงชาติ  7) ศูนยคุณธรรม  จากวัตถุประสงคการจัดตั้ง
ของ สบร. จะเห็นไดวา สบร. มีงานที่หลากหลาย ในการสงเสริมในคนในสังคมเปนคนเกงและมีคุณธรรม  สิ่งที่ควร
ดําเนินการตอไปคือการสนับสนุนใหหนวยงานเฉพาะดานทุกแหงสามารถดําเนินงานไดอยางเต็มที่เพื่อตอบสนองตอ
วัตถุประสงคของหนวยงานเฉพาะดาน  และเพื่อเปนการลดตนทุนการบริหารและสามารถบริหารไดอยางบูรณาการ 
จึงเห็นวา หนวยงานเฉพาะดานแตละแหงควรจะมีการใชทรัพยากรรวมกัน เชน ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ :  1.  คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน  ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน  ปานกลาง = 2.5000-3.4999 คะแนน   
ตํ่า = 1.5000-2.4999 คะแนน ตํ่ามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

50 4.8000

1 จํานวนหนังสือในหองสมุดของอุทยานการเรียนรูท่ีถูกยืม

ในป พ.ศ.2548
เลม 10 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 9,567 5.0000 0.5556

2 จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ใชบริการอุทยานการ

เรียนรู (TK Park)
คน 10 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 770,870 5.0000 0.5556

3 จํานวนผูสมัครเปนสมาชิกอุทยานการเรียนรู (TK Park) คน 10 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,250 5.0000 0.5556

4 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา การศึกษาวิจัยเร่ืองความ

เปนไปไดในการขยายสาขาอุทยานการเรียนรูในเขต

กรุงเทพฯ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.4444

5 ระดับความสําเร็จของการศึกษาวิจัย ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5556

15 5.0000

6 รอยละของระดับความพึงพอใจการใชบริการ Website 

OKMD ในเรื่อง “Concept ของ Website”
รอยละ 4 55.00 - 60.00 - 65.00 85.70 5.0000 0.2222

7 รอยละของระดับความพึงพอใจการใชบริการ Website 

OKMD ในเรื่อง “Website User-friendly”
รอยละ 3 55.00 - 60.00 - 65.00 70.59 5.0000 0.1667

8 รอยละของระดับความพึงพอใจการใชบริการ Website 

OKMD ในเรื่อง “คุณภาพ ของ Content บน WebSite”
รอยละ 3 55.00 - 60.00 - 65.00 78.21 5.0000 0.1667

9 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมของ

อุทยานการเรียนรู (TK Park)
รอยละ 5 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 83.00 5.0000 0.2778

0

25 5.0000

10 ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังสํานักงาน OKMD ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2778

11 รอยละของอัตรากําลังที่บรรจุแลวเทียบกับอัตรากําลัง

ทั้งหมดที่ไดรับการอนุมัติ
รอยละ 5 35.00 39.00 43.00 47.00 51.00 94.29 5.0000 0.2778

12 การใชเงินงบประมาณสอดคลองกับชวงเวลาตามแผนใน

เอกสารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2548 แตละ       

ไตรมาส

ไตรมาส 5 0 1 2 3 4 4 5.0000 0.2778

13 จํานวนระเบียบขอบังคับในการบริหาร/ปฏิบัติงาน ของ 

OKMD

ระเบียบ/

ขอบังคับ
5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2778

14 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนงานระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ
ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2778

15 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 1 2 3 4 5 0.0000

16 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ปให

สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและแผนของ

หนวยงานตนสังกัด

ระดับ 1 2 3 4 5 0.0000

นํ้าหนักรวม 90 4.8889
ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร.

3

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 35)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 15)

41 2

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 50)

   คาคะแนนที่ได

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด
น้ําหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 0)

5

ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร.

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ํา  ต่ํามาก 

1. จํานวนหนังสือใน
หองสมุดของอุทยาน
การเรียนรูที่ถูกยืมใน
ป พ.ศ. 2548 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)อยูในเกณฑ 
ดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ 9,567 เลม 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
เนื่องจาก 

1) พ้ืนที่สวนบริการของอุทยานการเรียนรูมีการออกแบบบรรยากาศสงเสริมการอาน
และการเรียนรูที่เนนความทันสมัย ผอนคลายจากกฎระเบียบที่เครงครัด และมีที่
ต้ังอยูในทําเลที่ดี ประชาชนทั่วไปสามารถเขามาใชบริการไดอยางสะดวก 

2) มีหนังสือ วารสาร และสื่อหลากหลายรูปแบบที่นาสนใจ เนื่องจากกลุมเปาหมาย
เปนผูแนะนํา และมีผูเช่ียวชาญเรื่องการสงเสริมการอานเปนคณะทํางานคัดสรร 

3) มีระบบการยืม-คืนอัตโนมัติที่ผูใชบริการสามารถดําเนินการดวยตนเองได แม
หลังเวลาปดทําการ สมาชิกสามารถหยอนหนังสือคืนที่ตูคืนหนังสือโดยไมตอง
รอเวลาเปดบริการ 

 ฐานขอมูลตามตัวช้ีวัดมีการจัดเก็บรวบรวม ครบถวน ชัดเจน และเพียงพอสําหรับใชในการ
ประเมินผล เนื่องจากไดมีการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาใชในระบบการยืม – คืนหนังสือ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
2. จํานวนเด็ก เยาวชน 

และประชาชนที่ใช
บริการอุทยานการ
เรียนรู (TK Park) 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)อยูในเกณฑ 
ดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ 770,870 คน 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
เนื่องจาก 

1) การจัดแบงพื้นที่สวนบริการของอุทยานการเรียนรูที่แยกสวนตามกิจกรรม 
ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการไดอยางสะดวก จึงสะดวกในการบันทึกขอมูล  

2) การออกแบบกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูที่ประกอบดวยกิจกรรม
หลากหลายในพื้นที่สวนตางๆ ทําใหมีความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ 

3) ทําเลที่ต้ังสะดวกในการเขาถึง เพราะอยูกลางใจเมือง มีระบบขนสงมวลชนที่
สะดวกสําหรับผูใชบริการในบรรยากาศที่ทันสมัย สอดคลองกับความชอบและ
การใชชีวิตของเยาวชน 

4) มีการประชาสัมพันธอุทยานการเรียนรู (TK Park) รวมถึงกิจกรรมตางๆอยาง
ตอเนื่อง 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อุทยานการเรียนรู (TK Park) จัดใหม ี
content รวมถึง กิจกรรม/โครงการ ที่นาสนใจและสงเสริมความรู จึงทําใหมีผูมาใชบริการเปน
จํานวนมาก แตอยางไรก็ตามเนื่องจากเปนปแรกที่เปดใหบริการ ทําใหเปนที่นาสนใจเนื่องจากเปน
สิ่งใหม ขั้นตอไป อุทยานการเรียนรู (TK Park) จึงควรรักษา ฐานผูใชบริการเดิม รวมถึงสงเสริมให
มีผูใชบริการรายใหม 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
3. จํานวนผูสมัครเปน

สมาชิกอุทยานการ
เรียนรู (TK Park) 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ 40,250 คน 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
เนื่องจาก 

1) การใหสิทธิประโยชนแกสมาชิก เชน การยืมหนังสือ การเขารวมกิจกรรมตางๆที่
อุทยานการเรียนรูจัดขึ้น ฯลฯ 

2) อุทยานการเรียนรูไดจัดสรางบรรยากาศและภาพลักษณของแหลงเรียนรูอยาง
สรางสรรค สอดคลองกับแนวการใชชีวิตของกลุมเปาหมาย โดยมีกิจกรรมที่
ออกแบบและดําเนินการตามความสนใจของกลุมเปาหมาย 

3) องคประกอบของอุทยานการเรียนรูครอบคลุมการสงเสริมการอาน และการ
เรียนรูอยางสรางสรรคที่ทันสมัย และตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย 

4) ที่ต้ังและการจัดบรรยากาศมีลักษณะผอนคลาย เปนกันเอง ไมเครงครัด แตเนน
คุณภาพของขอมูล และเทคนิคการนําเสนอ  

 ชวงแรกของการเปดรับสมัครสมาชิก อุทยานการเรียนรู (TK Park) ไมไดเก็บคาธรรมเนียม         
ซึ่งตอมาไดเริ่มเก็บคาธรรมเนียม อาจมีผลกระทบในการรักษาฐานสมาชิกเดิม และการไดมาซึ่ง
สมาชิกใหม แตเช่ือวาดวยความนาสนใจของความรูรูปแบบใหม รวมถึงประโยชนที่สมาชิกจะ
ไดรับการเพิ่มจํานวนสมาชิกยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีตอไป 

4. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา การ
ศึกษาวิจัยเรื่องความ
เปนไปไดในการ
ขยายสาขาอุทยาน
การเรียนรูในเขต
กรุงเทพฯ 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดี  หรือที่ระดับคะแนน 4.0000 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการตามแผนงานและ
ขั้นตอนที่กําหนด โดยมีเอกสารหลักฐานยืนยัน และสามารถตรวจสอบไดชัดเจนวาดําเนินการแลว
เสร็จถึงขั้นตอนที่ 4 แตยังอยูระหวางรอนําเสนอ Final Report และขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหาร OKMD 

 ฐานขอมูลรายช่ือผูใชบริการอุทยานการเรียนรู มีการจัดเก็บที่เปนระบบ ทําใหมีความสะดวกและ
รวดเร็วในการนําไปใชสําหรับเก็บขอมูลในกลุมลูกคาผูใชบริการอุทยานการเรียนรูเพื่อจัดทํา
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ ความตองการของผูใชบริการและพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยาย
โครงการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
5. ระดับความสําเร็จ

ของการศึกษาวิจัย 
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการตามแผนงานและ
ขั้นตอนที่กําหนด โดยมีเอกสารหลักฐานยืนยัน และสามารถตรวจสอบไดชัดเจนวาดําเนินการแลว
เสร็จถึงขั้นตอนที่ 5 นั่นคือ เนื้อหาและบทนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “จากสุวรรณภูมิ เปนสยาม
ประเทศ สูประเทศ” ไดรับความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ โดย  สถาบันพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานเฉพาะดาน สังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
(องคการมหาชน) 

 คณะอนุกรรมการวิชาการไดใหคําแนะนําพรอมขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยจึง
ทําใหไดองคความรู เนื้อหาและบทนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อนําไปเผยแพรใหเกิดประโยชน
ตอไป 

 คุณภาพการใหบริการ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ํา  ต่ํามาก 

• คุณภาพการใหบริการ  
6. รอยละของระดับ

ความพึงพอใจการใช
บริการ Website 
OKMD ในเรื่อง 
“Concept ของ 
Website” 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 85.70 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
เนื่องจาก ไดมีการออกแบบ “Concept ของ Website” ใหตอบสนองตอผูมาใชบริการ Website 
สังเกตไดจากขอมูลดิบที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูมาใชบริการ Website ซึ่งมีการบันทึก
เปนเอกสารหลักฐานยืนยัน และสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 

7. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจการใช
บริการ Website 
OKMD ในเรื่อง 
“Website User-
friendly” 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 70.59 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
เนื่องจาก ไดมีการออกแบบ Website ใหใชงานไดงายเพื่อตอบสนองตอผูมาใชบริการ Website 
สังเกตไดจากขอมูลดิบที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูมาใชบริการ Website ซึ่งมีการบันทึก
เปนเอกสารหลักฐานยืนยัน และสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 

 แตอยางไรก็ตาม ผลสํารวจความพึงพอใจในเรื่อง User-friendly มีคานอยที่สุดเมื่อเทียบกับเรื่อง 
Concept และ Content ทางองคการฯจึงควรนําความคิดเห็นที่ไดจากการสํารวจไปปรับปรุง พัฒนา 
Website ใหใชงานงายยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไดมีผูมาใชบริการ Website ของ OKMD มากขึ้นและบอยขึ้น 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

 

 

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด   
16-8

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
8. รอยละของระดับ

ความพึงพอใจการใช
บริการ Website 
OKMD ในเรื่อง 
“คุณภาพ ของ 
Content บน 
Website” 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 78.21 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
เนื่องจาก ไดมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม Content ที่มีประโยชนเขาสู Website อยางตอเนื่อง จึงทํา
ใหผูมาใชบริการ Website  เกิดความพึงพอใจในคุณภาพ content ตางๆ สังเกตไดจากขอมูลดิบที่ได
จากการสํารวจความคิดเห็นของผูมาใชบริการ Website ซึ่งมีการบันทึกเปนเอกสารหลักฐานยืนยัน 
และสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 

9. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ของอุทยานการ
เรียนรู (TK Park) 

 ผลการดําเนินงานของอุทยานการเรียนรู (TK Park) สังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
(องคการมหาชน) อยูในเกณฑ ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
รอยละ 83.00 

 อุทยานการเรียนรู (TK Park) สังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจาก อุทยานการเรียนรู (TK Park) ไดมีการจัด Event 
นําเสนอองคความรูผานสื่อการนําเสนอความรูในรูปแบบใหมๆ เชน จัดใหมีที่อานหนังสือบน
เครื่องเลนที่ออกแบบคลายรังผึ้งที่ เด็กและเยาวชนใหความสนใจเปนอยางมาก ซึ่งมีประชาชน
สนใจมาใชบริการเปนจํานวนมาก จึงทําใหผูเขารวมกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู (TK Park)  เกิด
ความพึงพอใจซึ่งสังเกตไดจากขอมูลดิบที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมฯ 
ซึ่งมีการบันทึกเปนเอกสารหลักฐานยืนยัน และสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 

 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ํา  ต่ํามาก 

   สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดในมิติที่ 3 เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 เปนปแรกที่สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูไดรับงบประมาณ ซึ่งเปนชวงเริ่มกอต้ัง 
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู จึงเห็น
รวมกันในการยกเวนการประเมินผลสําหรับมิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

   
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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 การพัฒนาองคกร  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ํา  ต่ํามาก 

10. ระดับความสําเร็จใน
การจัดตั้งสํานักงาน 
OKMD 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการตามแผนงานและ
ขั้นตอนที่กําหนด โดยมีเอกสารหลักฐานยืนยัน และสามารถตรวจสอบไดชัดเจนวาดําเนินการแลว
เสร็จถึงขั้นตอนที่ 5 นั่นคือ สํานักงาน OKMD สามารถเปดดําเนินการอยางเปนทางการ 

 นอกจาก สํานักงาน OKMD แลวยังมี สํานักงานของหนวยงานเฉพาะดานที่ควรเรงเปดดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ เพื่อที่จะไดตอบสนองตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการไดอยางครบถวน 

11. รอยละของ
อัตรากําลังที่บรรจุ
แลวเทียบกับ
อัตรากําลังทั้งหมดที่
ไดรับการอนุมัติ 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ รอยละ 94.29 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
โดยไดมีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเขามาบริหาร/
ปฏิบัติงานไดจํานวน 33 คน จากอัตรากําลังที่ไดรับการอนุมัติ 35 คน 

 ณ อัตรากําลังที่รอยละ 94.29 เช่ือวา OKMD จะสามารถปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได
ตามแผนที่วางไว 

12. การใชเงิน
งบประมาณ
สอดคลองกับ
ชวงเวลาตามแผนใน
เอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 
2548 แตละไตรมาส 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานคือสามารถใชเงินงบประมาณได
สอดคลองกับชวงเวลาตามแผนในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2548 แตละไตรมาส 
ไดทั้ง 4 ไตรมาส 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
เนื่องจากสามารถบริหารจัดการ / ดําเนินงานโครงการตางๆไดแลวเสร็จลุลวงตามเปาหมายภายใน
กําหนดระยะเวลาตามแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2548 โดยมีเอกสาร
หลักฐานยืนยัน และสามารถตรวจสอบไดชัดเจนวาไดมีการเบิกจายทันตามแผนฯ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

 

 

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด   
16-10
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13. จํานวนระเบียบ

ขอบังคับในการ
บริหาร/ปฏิบัติงาน 
ของ OKMD 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)อยูในเกณฑ 
ดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ 5 ระเบียบ / ขอบังคับ 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายโดย
ยกรางระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใชในการบริหาร/ปฏิบัติงานของสํานักงาน และคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาองคความรูไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่1/2548  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม เห็นชอบกับ
ระเบียบ/ขอบังคับในเรื่อง 

1) ระเบียบวาดวยการพัสดุ 
2) การตรวจสอบภายใน 
3) สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลสําหรับผูปฏิบัติงาน 
4) การบริหารงานบุคคล 
5) การจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) เปนหนวยงานในรูปแบบองคการ
มหาชน ตองการความคลองตัวในการดําเนินงาน ดังนั้นระเบียบ ขอบังคับจึงเปนเกณฑกลางที่มี
ลักษณะยืดหยุน 

14. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนงานระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศ 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) อยูในเกณฑ 
ดีมาก  หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการตามแผนงานและ
ขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งมีเอกสารหลักฐานยืนยัน และสามารถตรวจสอบไดชัดเจนวาดําเนินการแลว
เสร็จโดยสามารถจัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนฯไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหาร OKMD วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548  

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) มีเจาหนาที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง และเจาหนาที่สวนหนึ่งมีความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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15. ระดับคุณภาพการ

กํากับดูแลกิจการ 
 ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอื่นใน
กํากับของราชการฝายบริหารที่ไมใชสวนราชการ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 

16. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน 3 
ปใหสอดคลองกับ
แผนบริหารราชการ
แผนดินและแผนของ
หนวยงานตนสังกัด 

 ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอื่นใน
กํากับของราชการฝายบริหารที่ไมใชสวนราชการ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 


