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บทสรุปผูบริหาร 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 

ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

น้ําหนัก ผลคะแนน

มิติที่ 1
ประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน
60% 5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ 10% 4.9600

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงาน
10% 5.0000

มิติที่ 4
การกํากับดูแลกิจการ

และการพัฒนาองคกร
20% 3.7542

100% 4.7468

ผลประเมินแยกตามมิติ

รวมทุกมิติ

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่ 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน

 

 

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  
(องคการมหาชน) อยูที่ระดับ 4.7468 

 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : ในมิติที่ 1, 2 และ 3 องคการมหาชนมีผลคะแนนอยูในชวงระหวาง 4.5000-5.000
โดยในมิติที่ 4 องคการมหาชนมีผลคะแนนอยูในชวงระหวาง 3.5000-4.4999 

2. บทสรุปสถานภาพและการดําเนินงานที่สําคัญ 
 สถานภาพ : สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูเปนองคการมหาชนที่มีหนวยงานเฉพาะดานหลายแหงซึ่งอยูในชวงป
แรกๆ จึงทําใหขอมูลพ้ืนฐานที่ใชกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจยังไมครบถวน ประกอบกับระบบการจัดเก็บขอมูล
บางสวนยังมีการนับที่ซ้ําซอนเชนการวัดจํานวนผูใชบริการในการพัฒนาและสงเสริมความรูดานตางๆของอุทยานการเรียนรู 
มีการนับซ้ําบุคคลเดิม ซึ่งคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลไดใหแนวทางการแกไขปรับปรุง เมื่อคราวตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คือไดใหขอสังเกตในการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยขจัดปญหานี้รวมถึงมีหนวยงานเฉพาะดานบางแหงที่ยังไมไดเปดดําเนินการเชน สถาบันพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ จึงไดใชตัวช้ีวัดประเภทการวัดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามขั้นตอนดําเนินงาน (Milestones) 
จึงทําใหหนวยงานเฉพาะดานสวนใหญสามารถดําเนินการไดตามระดับความสําเร็จในระดับ 5 ตามที่กําหนดไว 
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บทสรุปผูบริหาร 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูซึ่งประกอบไปดวยหนวยงานเฉพาะดาน 7 แหง ซึ่งแตละแหงไดมีการดําเนินงานที่
ตอบสนองตอวิสัยทัศนในการในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู สรางสรรคภูมิปญญาใหแกสังคมโดยผานกระบวนการ
เรียนรูสาธารณะ ซึ่งหนวยงานเฉพาะดานสวนใหญสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง          องคการมหาชนได
แลวโดยขาดแตเพียงบางแหงเชน สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ที่อยูในชวงวางโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพกอน
เปดใหบริการ 

 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญในการ
กําหนดและถายทอด  วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร พันธกิจ  วัตถุประสงค  ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
ไปสูภาคปฏิบัติ  ประกอบกับการมีสวนรวมกับที่ปรึกษาฯในการกําหนดตัวช้ีวัด รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานอยาง
ใกลชิด โดยไดมีการสอบถามรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
นอกจากนั้นยังสนับสนุนและสรางกลไกการจัดทํารายงานประเมินผลตนเองเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของโดยสามารถเขียน
สรุปรายงาน และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงไดสอดคลองตรงตามรายละเอียดตัวช้ีวัด และเกณฑการใหคะแนนของ
แตละตัวช้ีวัด 

 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 : สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (สบร.) สามารถดําเนินการ
ตามแผนงานระบบฐานขอมูลไดครบถวน และไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน 3 ป 
ซึ่งถึงแมแผนจะยังไมไดรับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แตก็จะสามารถ
นําไปใชในการรองรับความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้นกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

3. ฐานขอมูล 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ทั้งในสวนของ สบร. เองและหนวยงานเฉพาะดานในสังกัด ได
ประชุมผูดูแลตัวช้ีวัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูที่เกี่ยวของ เพื่อสื่อสารทําความเขาใจในการใชแบบฟอรมรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (รายตัวช้ีวัด) ซึ่งสามารถทําใหการรายงานผลการปฏิบัติงานมีความถูกตองตรงกับรายละเอียดตัวช้ีวัด โดย
สามารถกรอกขอมูลที่จําเปนไดครบถวน สําหรับฐานขอมูล มีการจัดเก็บและบันทึกไวในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส  ซึ่ง
สามารถเรียกใช ปรับปรุง และประมวลผลขอมูลไดอยางสม่ําเสมอ ขอมูลมีความนาเชื่อถือรูปแบบการจัดเลมรายงานมีความ
เรียบรอย สวยงาม และงายตอการคนหาขอมูลเพื่อประเมินผล 

4. อ่ืน ๆ 
 เนื่องจากบุคลากรของ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 7 แหงไดใหความสําคัญในการ
ใช “ตัวช้ีวัด” เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ผลผลิต และการพัฒนากระบวนงานตางๆขององคการ จากการสังเกตและ
สัมภาษณผูรับการประเมินผล พบวามีการตื่นตัวในการทํางาน และมีทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแตละภารกิจตาม
วัตถุประสงคการจัดต้ังองคการมหาชน 
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ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงนํ้าหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน 60 5.0000

1 จํานวนผูใชบริการในการพัฒนาและสงเสริมความรูดาน

ตางๆ
5.0000

1.1 จํานวนผูใชบริการในการพัฒนาและสงเสริมความรู

ดานตางๆของอุทยานการเรียนรู
คน 7 540,000 580,000 620,000 660,000 700,000 888236 5.0000 0.3500

1.2 จํานวนผูใชบริการในการพัฒนาและสงเสริมความรู

ดานตางๆของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
คน 3 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 294924 5.0000 0.1500

2 จํานวนหนังสือในหองสมุดของอุทยานการเรียนรู (TK 

Park) ที่ถูกยืมในป พ.ศ.2549
เลม 5 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 30816 5.0000 0.2500

3 จํานวนหนังสือในหองสมุดของอุทยานการเรียนรู (TK 

Park) ที่มีการหยิบอานในป พ.ศ.2549
เลม 5 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 40700 5.0000 0.2500

4 จํานวนสมาชิกอุทยานการเรียนรู  (TK Park) คน 5 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 70579 5.0000 0.2500

5 จํานวนผูเขารวมอบรมสัมมนาความรูดานการออกแบบ 

(TCDC)
คน 5 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4652 5.0000 0.2500

6 จํานวนแหลงเรียนรูรูปแบบใหม แหง/จังหวัด 15 4 5 6 7 8 8 5.0000 0.750

7 จํานวนนวัตกรรมและองคความรูที่จัดทํา เร่ือง 15 2 3 4 5 6 6 5.0000 0.750

มิติที่ 2

หนวยวัด
น้ําหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

41 2 3
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน

5

ตารางสร

0

0

 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10 4.9600

8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 10 65 70 75 80 85 84.80 4.9600 0.4960

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 10 5.0000

9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน

ภาพรวม
รอยละ 10 75 80 85 90 95 100 5.0000 0.5000

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร 20 3.7542

10 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.0083 3.0083 0.3008

11 รอยละของความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานระบบ

ฐานขอมูล
รอยละ 5 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.2500

12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน 3 ป
ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.200

น้ําหนักรวม 100    คาคะแนนที่ได 4.7468

คาคะแนนที่ได (ปรับลด 0 เนื่องจาก

0

ส 1.6000

ผลคะแนน ณ มิถุนายน พ.ศ. 2550
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวชี้วัดท่ียังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง

หมายเหตุ : 2 หมายถึง ตัวชี้วัดท่ียังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลท่ีองคการมหาชนจัดเก็บเอง

หมายเหตุ : 3 หมายถึง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

หมายเหตุ : 4 หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีผลคะแนนยังไมสมบูรณ โดยขอใหองคการมหาชนจัดสงขอมูลมาเพิ่มเติม หรืออยูระหวางการอุทธรณ
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) เปนองคการมหาชนที่มีขนาดใหญ ประกอบไปดวยหนวยงาน
เฉพาะดานถึง 7 แหง ซึ่งแตละแหงก็มีลักษณะงานที่แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังแตละหนวยงานเฉพาะ
ดาน ประกอบกับเมื่อไดเปดดําเนินงานแตละหนวยงานไดครบถวนแลว การวัดผลการปฏิบัติงาน ควรจะลงในรายละเอียดที่
คลอบคลุม พัทธกิจของทุกหนวยงานเฉพาะดานอยางครบถวน  เพราะฉะนั้นในการประเมินผลควรจะใชรูปแบบของการ
ประเมินเสมือนกระทรวงที่แบงเปนการจัดทําคํารับรองระดับกระทรวง และระดับกรมที่สังกัดกระทรวง โดย สํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) ที่มีหนาที่รับผิดชอบในงานกลางก็เปรียบเสมือนสํานักงานปลัดกระทรวง 
สวนหนวยงานเฉพาะดานก็เปรียบเสมือนกรมที่สังกัดกระทรวง ซึ่งการนําระบบนี้มาใชจะทําใหเกิดประสิทธิผลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 แนวทางในการกําหนดตัวช้ีวัดในอนาคตจะเปนการใชตัวช้ีวัดที่วัดผลเชิงผลลัพธและเชิงผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งแมจะเปน
เรื่องที่คอนขางซับซอนในการวัดผล แตควรจะเริ่มใชในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผานมาสํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู  (องคการมหาชน) อยูในชวงเริ่มดําเนินการ จึงใชตัวช้ีวัดในเชิงกระบวนการ ซึ่งเมื่อไดมีการปรับแนวทางการ
วัดผล เช่ือไดวาจะกอใหเกิดผลกระทบในทางบวกแก สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 
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 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน           

  4.5000-5.0000         3.5000-4.4999        2.5000-3.4999        1.5000-2.4999        1.0000-1.4999 

1. จํานวนผูใชบริการใน
การพัฒนาและ
สงเสริมความรูดาน
ตางๆ 

 

1.1 จํานวนผูใชบริการใน
การพัฒนาและ
สงเสริมความรูดาน
ตางๆของอุทยานการ
เรียนรู 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
888,236 คน 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจาก OKMD ไดมีการจัดแบงพื้นที่สวน
บริการของอุทยานการเรียนรูที่แยกสวนตามกิจกรรม ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการไดอยาง
สะดวก จึงสะดวกในการบันทึกขอมูลรวมถึงการออกแบบกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
ที่ประกอบดวยกิจกรรมหลายหลายในพื้นที่สวนตางๆ ทําใหมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ประกอบกับทําเลที่ต้ังสะดวกในการเขาถึงเพราะอยูกลางใจเมืองมีระบบขนสงมวลชนที่
สะดวกสําหรับผูใชบริการในบรรยากาศที่ทันสมัย สอดคลองกับความชอบและการใชชีวิตของ
เยาวชน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 OKMD ใช counter นับจํานวนผูมาใชบริการซึ่งจะมีการนับทุกครั้งเมื่อ
มีการเคลื่อนไหวผานอุปกรณตรวจนับ  โดย OKMD ไดประมาณการผูใชบริการจากการนําจํานวน
ผูมาใชบริการที่ Counter นับไดมาหารดวย 4 เปนผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดนี้ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

 OKMD ควรจะนํา Technology มาชวยในการจัดเก็บขอมูล เชนใช ID Card  Technology RFID ที่
สามารถระบุบุคคลที่มาใชบริการ ซึ่งจะสามารถขจัด error จากการนับบุคคลเดิมซ้ําได 



 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ขององคการมหาชน   
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
1.2 จํานวนผูใชบริการใน

การพัฒนาและ
สงเสริมความรูดาน
ตางๆของศูนย
สรางสรรคงาน
ออกแบบ 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
294,924 คน 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจาก 
1. การจัดทําเนื้อหาของ TCDC  โดยในทุกกิจกรรมของ TCDC ลวนแตมุงเนนการนําเสนอ

เนื้อหาและประเด็นทางการออกแบบ อันมีบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลตอการ
ออกแบบ อาทิ  ประวัติศาสตร การเมือง วิถีชีวิต  ความเปนอยู ฯลฯ  ดังนั้น ผูใชบริการ จึง
ไดรับความรูและความเขาใจที่ครบถวน ในการเสริมสรางความคิดสรางสรรค   ต้ังแต  การ
คัดเลือกหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล สําหรับหองสมุด , การจัดทําหองสมุดวัสดุเพื่อการ
ออกแบบ , การจัดทํานทิรรศการ , การจัดทําสัมมนาและการบรรยายตางๆ   อันเปนเนื้อหาที่
แตกตางจากแหลงความรูอื่นๆ  ที่มีอยูในประเทศไทย 

2. การเปนแหลงรวบรวมความรูที่สรางแรงบันดาลใจ    โดยศูนยสรางสรรคงานออกแบบ เปน
หนวยงานที่จัดเตรียมความรูดานการออกแบบและความคิดสรางสรรคในทุกๆมิติ  พรอมทั้ง
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงองคความรู ไดแก ระบบคอมพิวเตอร  ระบบฐานขอมูล 
สื่อมัลติมีเดีย  และการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผูใชบริการในการศึกษา คนควา และเกิด
แรงบันดาลใจในการทํางาน  ซึ่งทั้งหมดนี้  จะเปนฐานความรูในการสรางสรรคผลงานของ
ตนเองตอไป  

3. การใหบริการของ TCDC   อันไดแก  การบริการดานขอมูลและเนื้อหา  การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อเขาถึงแหลงความรู    และการฝกอบรมพนักงาน เพื่อรองรับความตองการ
ของผูใชบริการ 

4. สถานที่ต้ัง  บรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
ดึงดูดใหมีผูสนใจเขามาใชบริการ อยางตอเนื่อง 

5. คาธรรมเนียมการใหบริการ   อัตราคาสมาชิกหองสมุดของ TCDC เมื่อเทียบกับอัตราการ
ใหบริการของสถาบันการศึกษาอื่นแลว   พบวา   มีราคาต่ํ ากวาการใหบริการของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ 

2. จํานวนหนังสือใน
หองสมุดของอุทยาน
การเรียนรู (TK Park) 
ที่ถูกยืมในป พ.ศ.
2549 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
30,816 เลม 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจากทาง TK Park ไดมีการจัดหาหนังสือที่
เปนที่นาสนใจแกผูมารับบริการ ประกอบกับคาธรรมเนียมในการใชบริการอยูในอัตราที่เหมาะสม
จึงทําใหมีการยืมหนังสือเปนไปตามเปาหมาย 

 การจัดระบบยืม-คืนอัตโนมัติและแถบอิเล็กทรอนิกสในหนังสือทุกเลมทําใหสะดวกในการ
ตรวจสอบ และตรวจนับ   
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
3. จํานวนหนังสือใน

หองสมุดของอุทยาน
การเรียนรู (TK Park) 
ที่มีการหยิบอานในป 
พ.ศ.2549 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
40,700 เลม 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจากทาง TK Park ไดมีการจัดหาหนังสือที่
เปนที่นาสนใจแกผูมารับบริการ ประกอบกับสถานที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งสามารถสราง
บรรยากาศที่เหมาะแกการอานหนังสือจึงทําใหมีการหยิบหนังสืออานเปนไปตามเปาหมาย 

 อุทยานการเรียนรูไดมีการบันทึกขอมูลจํานวนหนังสือที่หยิบอานจากผูเขามาใชบริการ โดย
กําหนดใหผูใชบริการนําหนังสือวางในที่รอจัดเก็บ อาทิ Book Drops, รถเข็นและบนชั้นหนังสือ 
และเจาหนาที่/บรรณารักษจะนําหนังสือ/วารสารมาตรวจเช็คดวยระบบอานขอมูลอัตโนมัติ วันละ 
6 ชวงเวลา 

4. จํานวนสมาชิก
อุทยานการเรียนรู  
(TK Park) 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
70,579 คน 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจากทาง TK Park  
1. จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธรวมถึงหนังสือใหมเพื่อทําใหเกิดความตองการยืมหนังสือซึ่งก็

จะตองสมัครสมาชิกทําใหจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 
2. ความสะดวกจากการเปดใหบริการทําบัตรสมาชิกดวยเครื่องจัดทําบัตรสมาชิก Membership 

Kiosk 
3. มีการจัดแบงโซนเด็กเล็ก เยาวชนและผูใชบริการที่ตองการพื้นที่อานหนังสือเพิ่มขึ้น 

 มีการเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบหมายเลขประจําตัวประชาชนกับสํานักทะเบียนราษฎร กรมการ
ปกครองชวยอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลของผูลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกไดถูกตอง
และรวดเร็ว 



 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
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5. จํานวนผูเขารวม

อบรมสัมมนาความรู
ดานการออกแบบ 
(TCDC) 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
4,652 คน 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจากองคการมหาชนไดมีการสํารวจความ
ตองการของนักออกแบบเพื่อจัดกิจกรรมที่นาสนใจตางๆอาทิเชน 

1. Seminar@TCDC ฟงการบรรยายความรูดานการออกแบบ และศาสตรที่เกี่ยวของ จากนัก
ออกแบบและผูเช่ียวชาญจากตางประเทศและในประเทศ  

2. Workshop@TCDC โปรแกรมการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวคิดและ
ทักษะทางดานการออกแบบเชิงปฏิบัติการ โดยเนนที่ขั้นตอนการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ใหเปนงานออกแบบอยางเปนระบบ โดยมีระยะการเขารวมอบรมตอเนื่องประมาณ 1-10 
วัน 

3. Course@TCDC การฝกอบรมกึ่งปฏิบัติการ ที่ผสมผสานไปกับการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุม 3 แนวทางหลักๆ ใชระยะเวลาในการอบรม เริ่มตั้งแต 1-10 ครั้ง ไดแก 1) การ
ออกแบบและความคิดสรางสรรค  2) ทักษะและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการออกแบบ และ 
3)การบริหาร การวางแผน และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคและการ
ออกแบบ    

4. Talk@TCDC สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณทางดานการออกแบบและธุรกิจการ
ออกแบบจากนักออกแบบและผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ   

5. Design Symposium @TCDC การประชุมประจําปของนักออกแบบและธุรกิจแนว
สรางสรรค ซึ่งมีนักออกแบบและผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเขารวมในรูปแบบของการ
บรรยายพิเศษ สัมมนา  การฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ และกิจกรรมเสริม 
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6. จํานวนแหลงเรียนรู

รูปแบบใหม 
 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ 8 
แหงดังนี้ 

1. แหลงเรียนรูรูปแบบใหมในกรุงเทพ 2 แหงไดแก อุทยานการเรียนรู และศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ 

2. ศูนยเสาะหาและพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษในทองถิ่น 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และ
อุบลราชธานี 

3. โรงเรียนตนแบบ BBL (Brain Based Learning)  2  แหง ไดแก โรงเรียนระดับอนุบาล 1 
แหง จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แหง จังหวัดเชียงใหม 

4. การขยายอุทยานการเรียนรูรูไปสวนภูมิภาค 2 แหงไดแก จังหวัดยะลา และเชียงใหม 
 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจาก 

1. TK Park : ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สบร. และงบประมาณประจําปพุทธศักราช 
2549 และการตอบรับทั้งสมาชิก และผูใชบริการคอนขางมาก รวมทั้งสื่อ หนังสือ และ
กิจกรรมที่หลากหลายสมวัยและวิถีการดําเนินชีวิต (Life Style) 

2. TCDC : จํานวนผูเขาใชบริการของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
เปนผลมาจาก 

• การจัดทําเนื้อหาของ TCDC  โดยในทุกกิจกรรมของ TCDC ลวนแตมุงเนนการ
นําเสนอเนื้อหาและประเด็นทางการออกแบบ อันมีบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและ
มีอิทธิพลตอการออกแบบ อาทิ  ประวัติศาสตร การเมือง วิถีชีวิต  ความเปนอยู 
ฯลฯ  ดังนั้น ผูใชบริการ จึงไดรับความรูและความเขาใจที่ครบถวน ในการ
เสริมสรางความคิดสรางสรรค   ต้ังแต  การคัดเลือกหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล 
สําหรับหองสมุด , การจัดทําหองสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ , การจัดทํา
นิทรรศการ , การจัดทําสัมมนาและการบรรยายตางๆ   อันเปนเนื้อหาที่แตกตาง
จากแหลงความรูอื่นๆ  ที่มีอยูในประเทศไทย 

• การเปนแหลงรวบรวมความรูที่สรางแรงบันดาลใจ    โดยศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ เปนหนวยงานที่จัดเตรียมความรูดานการออกแบบและความคิด
สรางสรรคในทุกๆมิติ  พรอมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงองค
ความรู ไดแก ระบบคอมพิวเตอร  ระบบฐานขอมูล  สื่อมัลติมีเดีย และการ
จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผูใชบริการในการศึกษา คนควา และเกิดแรง
บันดาลใจในการทํางาน  ซึ่งทั้งหมดนี้  จะเปนฐานความรูในการสรางสรรค
ผลงานของตนเองตอไป 
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  • การใหบริการของ TCDC   อันไดแก  การบริการดานขอมูลและเนื้อหา  การจัด

สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงแหลงความรู    และการฝกอบรมพนักงาน 
เพื่อรองรับความตองการของผูใชบริการ 

• สถานที่ต้ัง  บรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ ดึงดูดใหมีผูสนใจเขามาใชบริการ อยางตอเนื่อง 

• คาธรรมเนียมการใหบริการ   อัตราคาสมาชิกหองสมุดของ TCDC เมื่อเทียบกับ
อัตราการใหบริการของสถาบันการศึกษาอื่นแลว  พบวา  มีราคาต่ํากวาการ
ใหบริการของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ 

3. ศูนยเสาะหาและพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษในทองถิ่น : ไดดําเนินการใหบริการแกผูมี
ความสามารถพิเศษทุกวันในคาบการสอนวิชาพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนและหลังเลิกเรียน
รวมทั้งวันหยุด และในระหวางกิจกรรม Weekend Program โดยเปดใหบริการแกผูมี
ความสามารถพิเศษในพื้นที่โดยรอบ และจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ พรอมๆ กับการขยาย
พ้ืนที่การตั้งศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กหัวแหลมในภาคใตและภาคกลางที่จะเริ่มในปนี้ 
ทั้งนี้ ผูมีความสามารถพิเศษที่จะเขามาใชบริการศูนยฯ ตองผานเกณฑการประเมินของศูนย
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษแหงชาติ  ซึ่งแตละศูนยฯ จะเปนผูรวบรวมขอมูลผูมี
ความสามารถพิเศษแหลานั้นสงเขามาไวในฐานขอมูลสวนกลาง 

4. การขยายอุทยานการเรียนรูไปสวนภูมิภาค อุทยานการเรียนรูภูมิภาคตนแบบ ภาคใต (ทีเค
พารค@ยะลา) ความพรอมและศักยภาพของผูนําทองถิ่นรวมลงทุนสนับสนุนการจัดตั้ง และ
เปนสวนหนึ่งในโครงการการรวมเฉลิมฉลองในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงครองราชยสมบัติครบเปนปที่ 60 ในป 2549 

7. จํานวนนวัตกรรมและ
องคความรูที่จัดทํา 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ 6 
เรื่อง 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจากไดมีการสรางและพัฒนาเครือขาย
พิพิธภัณฑเนนการสนับสนุนดานวิชาการและเทคนิคใหกับพิพิธภัณฑตางๆ ดังนั้นการสนับสนุน
และพัฒนาเครือขายจึงเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนใหแหลงเรียนรูนอกระบบมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นทั้งทางวิชาการและกายภาพของพิพิธภัณฑ เพื่อใหเปนหนวยงานที่สามารถชวยเหลือสังคม
ไดมากขึ้น 
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 คุณภาพการใหบริการ           

  4.5000-5.0000         3.5000-4.4999        2.5000-3.4999        1.5000-2.4999        1.0000-1.4999 

• การสนองความพึงพอใจตอผูรับบริการ 
8. รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
รอยละ 84.80 

 ขอสังเกตจะอยูในรายงานฉบับเต็มของหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกที่สํานักงาน ก.พ.ร. เปน
ผูจัดจาง ซึ่งเปนผูดําเนินการสํารวจ  

 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน           

  4.5000-5.0000         3.5000-4.4999        2.5000-3.4999        1.5000-2.4999        1.0000-1.4999 

9. รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
ในภาพรวม 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
รอยละ 100 โดยมีรายละเอียดการเบิกจายดังนี้ 
วงเงินงบประมาณรายจายรวม   

ที่ไดรับจัดสรร 
ผลการเบิกจายงบประมาณ

รายจายรวม 
อัตราการเบิกจาย 

(ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ) 
2,251.19 2,251.19 100.00 

 
 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจากไดมีการดําเนินงานตางๆเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
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 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร           

  4.5000-5.0000         3.5000-4.4999        2.5000-3.4999        1.5000-2.4999        1.0000-1.4999 

10. ระดับคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการ 

 ผลการดําเนินงานของ OKMD มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.0083โดยมีหัวขอหลักที่ใช 
ในการประเมินผล 4 หัวขอ ไดแก 1)บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน  2) รายงานทาง
การเงิน   3) การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 4) การดําเนินงานอื่นๆ ทางดานการกํากับ
ดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 คณะกรรมการเจรจาฯไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากรายงานผลการดําเนินงานของ 
OKMD แลวพบวาหลักฐานการดําเนินงานของตัวชี้วัดยอยในหมวดของ “บทบาทของ
คณะกรรมการองคการมหาชน” ดังตอไปนี้ ไมสอดคลองกับเกณฑการใหคะแนน  

• ตัวชี้วัด 1.1.1 “การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
องคกร” 

• ตัวชี้วัด 1.1.2 “การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน” 
ซึ่งคณะกรรมการเจรจาฯไดขอให OKMD แสดงเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
และเมื่อคณะกรรมการเจรจาฯ ไดพิจารณาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมแลวเห็นวาไมสอดคลอง
กบัเกณฑการใหคะแนน จึงไมสามารถใหคะแนนในสวนของตัวชี้วัดยอยดังกลาวได 

 รายงานทางการเงิน OKMD ไดใชเวลานับจากวันสิ้นงวดบัญชีปงบประมาณไปจนถึงวันสง
สํานักงานตรวจเงินผานดินใชเวลามากกวา 90 วัน 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ไดมีการเปดเผยขอมูลใน Website 
ของ OKMD (www.okmd.or.th) ไดแก 
1. ทํารายงานประจําป 2548 
2. คํารับรองการปฏิบัติงานป 2549 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ป 2549 
4. ประวัติกรรมการบริหารฯ 
5. รายการการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป 2549 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

  สําหรับการดําเนินการอื่นๆ ดานการกํากับดูแลกิจการ 
1. คณะกรรมการบริหารฯ มีการติดตามความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญไดแก (1) การ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สบร. ไดจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร
ฯ ในเรื่องการตรวจสอบความถูกตองของการรับ-จาย การเก็บรักษาพัสดุ ตามระเบียบ
สํานักงานฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2548  การใชจายงบประมาณประจําป  และรายงานงบ
การเงินประจําป (2) การบริหารจัดการสารสนเทศ  สบร. ไดจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ  (3) การบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะกรรมการ
บริหารฯ ไดพิจารณาโครงสรางบุคลากรของ สบร.  และมอบให สบร. จัดทํารายละเอียด
ของขอมูลประกอบในการปรับโครงสรางอัตรากําลัง ซึ่งตองมีความสอดคลองกับภารกิจ
และลักษณะของงานที่ตองดําเนินการ และระดับตําแหนงและคุณสมบัติของเจาหนาที่ที่
ตองการ 

2. คณะกรรมการบริหารฯ ไมมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด เนื่องจาก สบร. ไมมีผูดํารง
ตําแหนงอํานวยการ สบร. คณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาองคความรูจึงไดมี
มติมอบหมอบหมายใหประธานกรรมการบริหาร สบร. ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ สบร. อีก
ตําแหนง 

3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบโดยตรงดานการบริหารความเสี่ยงและมีการจัดทํารายงาน
วิเคราะหความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร สบ. โดยประธานกรรมการบริหารฯ ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงาน 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
11. รอยละของ

ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติตามแผนงาน
ระบบฐานขอมูล 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที ่
รอยละ 100 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดครบถวนโดยกําหนดแผนการดําเนินงานออกเปน 4 ระยะ 
ไดแก  

ระยะที่ 1   จัดทําสัญญากับบริษัทที่ปรึกษา  : คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษา
และพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
ระยะที่ 2    จัดทําระบบงานโครงสราง  : ติดตั้งระบบงานพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย การ
ติดต้ังระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย รวมทั้งปรับแตงระบบโดยรวม
เพื่อเตรียมพรอมรองรับระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
ระยะที่ 3    จัดทําระบบงานบริหาร  : พัฒนาและติดตั้งระบบงานบริหารที่สําคัญและจําเปน
ในการบริหารงานของสํานักงานฯ  ประกอบดวย ระบบงานพัสดุ  ระบบงานการเงินและ
การคลัง ระบบบริหารงานงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคล และระบบบริหารงานทั่วไป  
ระยะที่ 4     ดานระบบงานบริการ : พัฒนาและติดต้ังระบบงานการบริการ เพื่อรองรับการ
ทํางานดานบริการของสํานักงาน ประกอบดวยระบบงานหลัก ดังนี้ 

1. ระบบบริการตนเองของเจาหนาที่ (Self service) เชน ใบลา งานเบิกจาย งานจอง
หองประชุม  จองยานพาหนะ และการจองอุปกรณตาง ๆ 

2. ระบบจัดเก็บเอกสารดวยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Document management) 
สามารถจัดเก็บเอกสาร หมุนเวียนเอกสาร และคนหาเอกสาร 

3. ระบบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส  โดยเปลี่ยนแบบฟอรมตางๆ ที่ใชภายใน
สํานักงานเขาสูรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

4. ระบบบริหารงานโครงการ (Project Management) เพื่อใชบริหารและจัดการ
โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสํานักงาน รวมทั้งการมอบหมายและติดตาม
ผลงาน 

5. ระบบบริหารและจัดการสัญญา  เพื่อใชบริหารและจัดการสัญญาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในสํานักงานและหนวยงานเฉพาะดาน 

6. ระบบแปลงเอกสารเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อหมุนเวียนภายในสํานักงาน 
7. ระบบงานบริหารจัดการเผยแพรขาวสารภายในสํานักงาน 
8. ระบบ Fax Server เพื่ออํานวยความสะดวกในการสงเอกสาร 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
12. ระดับความสําเร็จของ

การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือบรรลุ
เปาหมายตาม
แผนปฏิบัติงาน 3 ป 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่
ระดับ 5 คะแนน 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจากไดมีการกําหนดมอบหมายและแตงตั้ง
คณะทํางานในเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรมโดยมีมติใหจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่อง “การ
ดําเนินงานโครงการวิจัยนโยบายพัฒนาองคความรู” ซึ่งมุงเนนโดยแบงเปน 2 ประเด็นคือ 

1. โครงการวิจัยเชิงนโยบาย “เศรษฐกิจแบบสรางคุณคา” (Value Creation) เชน โครงการ 
“Creativities Unfold 2006-07: Perspectives on Value Creation” 

2. โครงการเกี่ยวกับการวางระบบงานสูการปฏิบัติจริง เชนโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
(Fix It Center) 


