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คํานํา 
 

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพื่อเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (Continuous Improvement)  ซ่ึงเปนไปตามหลักวิชาการ  ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิง
เปรียบเทียบกับองคการมหาชนอื่น ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ  เนื่องจากองคการมหาชน
แตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดตั้ง  วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกตาง
กัน ซ่ึงสงผลใหการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึง
ประเภทของตัวช้ีวัด มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดขององคการมหาชนที่จัดตั้งใหมจะเนนตัวช้ีวัด
ประเภทปจจัยนําเขาหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวช้ีวัดขององคการมหาชนที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องจะเนน
ตัวช้ีวัดประเภทผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ  ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
องคการมหาชนซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนผูเจรจาความเหมาะสมของคา
เปาหมายความสําเร็จตามตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และ
ยุทธศาสตรขององคการมหาชนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองคการมหาชนแลว 
ตลอดจนแผนงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการ
ดําเนินงานในแตละป  

                   ขอมูลในรายงานฉบับนี้มาจากการตรวจประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชน  ซ่ึงการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด โดยเหตุที่องคการมหาชนเพิ่งเขา
สูระบบการประเมินผลระดับองคกรเปนปที่ 3  จึงยังตองการเวลาจัดเก็บขอมูลใหไดมาตรฐานเพื่อสามารถ
ใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต และสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมของผลงาน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอื่น ไดในอนาคต    

 ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแตละปใหมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น ทั้งตัวช้ีวัดที่เปนผลลัพธการทํางาน เปาหมายการเพิ่ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ซ่ึงตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคกรอยางแทจริง  
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 ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิดการ
เปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง  สํานักงาน ก.พ.ร. ขอ   
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใช  การ
เปดเผย หรือการคัดลอกขอมูล ส่ือโฆษณา หรือส่ิงพิมพที่อยูในรายงานฉบับนี้ที่นําขอมูลไปใชไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผล รวมทั้งไมรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
หมิ่นประมาท ทําใหเสียช่ือเสียงตอบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใชหรือเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้ 
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บทสรุปผูบริหาร 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 

ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

นํ้าหนัก ผลคะแนน

มิติที่ 1
ประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน
60% 4.3333

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ 10% 3.6960

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติงาน
10% 5.0000

มิติที่ 4
การกํากับดูแลกิจการ

และการพัฒนาองคกร
20% 2.0182

100% 3.8732

ผลประเมินแยกตามมิติ

รวมทุกมิติ

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน

 

 

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน  : ผลคะแนนในภาพรวมทุกมิติของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  
(องคการมหาชน) อยูที่ระดับ 3.8732 

 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : เมื่อพิจารณาแยกตามมิติปรากฏวา ใน มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีผลคะแนน 4.3333, มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ มีผลคะแนน 3.6960, มิติที่ 3 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีผลคะแนนเต็ม 5.0000  และมิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร มีผล
คะแนน 2.0182 

2. บทสรุปสถานภาพและการดําเนินงานที่สําคัญ 
 สถานภาพ : ผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีคาคะแนนที่ลดลงกวา 
ปที่ผานมา โดยมีขอสังเกต ดังนี้  

- ในมิติที่ 1 และมิติที่ 2 มีคาคะแนนลดลง เนื่องจากเกณฑที่ใชวัดผลตัวช้ีวัดขององคการมุงวัดผลเปาหมายตามภารกิจ
หลักขององคการมากขึ้น ซึ่งสะทอนมาจากการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา 

- ในมิติที่ 4 มีคาคะแนนลดลงเปนอยางมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ในดานนโยบาย, การบริหาร
จัดการ และแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูชุดใหม 
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บทสรุปผูบริหาร 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (ตอ) 
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญใน 
การกําหนดและถายทอด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ วัตถุประสงค ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
ไปสูภาคปฏิบัติ ประกอบกับการมีสวนรวมกับที่ปรึกษาฯ ในการกําหนดตัวช้ีวัด รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
อยางใกลชิด โดยไดมีการสอบถามรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน 

 ผูบริหารระดับสูงไดใหการสนับสนุนและสรางกลไกการจัดทํารายงานประเมินผลตนเองเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ 
โดยสามารถเขียนสรุปรายงาน และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงไดสอดคลองตรงตามรายละเอียดตัวช้ีวัด และเกณฑการ
ใหคะแนนของแตละตัวช้ีวัด 

 เนื่องจากบุคลากรของ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 5 แหงไดใหความสําคัญในการ
ใช “ตัวช้ีวัด” เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ผลผลิต และการพัฒนากระบวนงานตางๆขององคการ จากการสังเกตและ
สัมภาษณผูรับการประเมินผล พบวามีการต่ืนตัวในการทํางาน และมีทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแตละภารกิจตาม
วัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชน 

3. ฐานขอมูล 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีการกําหนดผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดและผูจัดเก็บขอมูลของแตละตัวช้ีวัดอยางเปน
ทางการ และมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 5 แหง งานแผนงาน, การประเมินผล และการเก็บ
เอกสารอางอิงไดอยางเปนระบบ จึงสงผลใหฐานขอมูลมคีวามนาเชื่อถือ  โดยมีการเก็บขอมูลทั้งในรูปแบบของตนฉบับและ
ไฟลอิเล็กทรอนิกสซึ่งสามารถเรียกดู ปรับปรุง และประมวลผลได รวมทั้งมีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานยอนหลังไวในไฟล
อิเล็กทรอนิกสดวย  
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สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

 
คะแนน พ.ศ. มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 

2548 4.8000 5.0000 - 5.0000 4.8889 
2549 5.0000 4.9600 5.0000 3.7542 4.7468 
2550 4.3333 3.6960 5.0000 2.0182 3.8732 

 
ประเภท Input Process Output Outcome รวม 

จํานวนตัวช้ีวัด 4 2 6 1 13 
 

หมายเหตุ 
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  Input คือ ปจจัยปอนเขา 
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  Process คือ กระบวนการ 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  Output คือ ปจจัยปอนออก / ผลผลิต 
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร  Outcome คือ ผลสมัฤทธิ์ 

 

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน 
1. การปรับปรุงโครงสรางใหมของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูทําใหองคการเกิดความชัดเจนใน

โครงสรางสําหรับแตละหนวยงานเฉพาะดานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซึ่งสามารถเผยแพรองค
ความรูตาง ๆ ไปสูประชาชนไดอยางทั่วถึง  

2. ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญในการกําหนดและถายทอด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ วัตถุประสงค ของ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ไปสูภาคปฏิบัติ ประกอบกับการมีสวนรวมกับที่ปรึกษาฯ ในการกําหนด
ตัวช้ีวัด รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด โดยไดมีการสอบถามรายละเอียดของการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  

3. ผูบริหารระดับสูงไดใหการสนับสนุนและสรางกลไกการจัดทํารายงานประเมินผลตนเองเพื่อใหบุคลากรที่
เกี่ยวของโดยสามารถเขียนสรุปรายงาน และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงไดสอดคลองตรงตามรายละเอียด
ตัวช้ีวัด และเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวช้ีวัด 

ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง 
1. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูควรขยายเครือขายใหมากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงความรูสู

ชุมชนและสาธารณชนใหกวางขึ้น โดยการลงพื้นที่ตามแหลงชุมชนตางๆ และใหหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 5 แหง
เขาไปชวยปฏิสัมพันธกับภาครัฐและเอกชนใหไดรับการกระตุนในเรื่องการพัฒนาองคความรู 

2. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูควรเพิ่มการสรางตนแบบใหหนวยงานตางๆ และมอบใหตนสังกัดที่
รับผิดชอบไปขยายผลหรือดําเนินการ ผลักดันความรูสูกลุมเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ทั้งใน
ระดับชุมชนและภูมิภาคทั่วประเทศ 

  



 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
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อ่ืนๆ 
1. ผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีคาคะแนนที่ลดลงกวาปที่ผานมา โดย

มีขอสังเกต ดังนี้  
- ในมิติที่ 1 และมิติที่ 2 มีคาคะแนนลดลง เนื่องจากเกณฑที่ใชวัดผลตัวช้ีวัดขององคการมุงวัดผลเปาหมายตาม

ภารกิจหลักขององคการมากขึ้น ซึ่งสะทอนมาจากการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา 
- ในมิติที่ 4 มีคาคะแนนลดลงเปนอยางมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ในดานนโยบาย, การ

บริหารจัดการ และแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูชุดใหม 

2. เนื่องจากบุคลากรของ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 5 แหงไดให
ความสําคัญในการใช “ตัวช้ีวัด” เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ผลผลิต และการพัฒนากระบวนงานตางๆของ
องคการ จากการสังเกตและสัมภาษณผูรับการประเมินผล พบวามีการตื่นตัวในการทํางาน และมีทิศทางในการ
ทํางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแตละภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชน 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 60 4.3333
1 จํานวนผูใชบริการในการพัฒนาและสงเสริมความรูดาน

ตางๆของอุทยานการเรียนรู

 ราย 15 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000

 และมี

การตอ

อายุ

สมาชิก

ไมต่ํากวา

 15,000

1,376,853.00 4.0000 0.6000

2 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมหรือเชิญบุคคลที่ไดรับการ

ยอมรับระดับชาติขึ้นไปที่นํามาเผยแพรใหความรูดานการ

ออกแบบ

คร้ัง 5 10 15 20 25 30 57.00 5.0000 0.2500

3 จํานวนสมาชิกของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ คน 5 6,720

(-20%)

7,560

(-10%)

8,400 9,240

(+10%)

10,080

(+20%)

12,421.00 5.0000 0.2500

4 จํานวนโครงการที่แลวเสร็จเพื่อสนับสนุนการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

โครงการ 5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.2000

5 จํานวนตนแบบการจัดการการเรียนรูตามแนวคิดแบบ Brain

 Based Learning (BBL)  ที่ใชในโรงเรียนตนแบบ

ชุด 10 0 1 2 3 4 2.00 3.0000 0.3000

6 จํานวนผูที่เขากระบวนการเสาะหาผูมีความสามารถพิเศษ

แหงชาติ

คน 10 10,000 12,000 15,000 17,000 20,000 23,105.00 5.0000 0.5000

7 จํานวนโครงการดานชีววิทยาศาสตรที่บรรลุประสิทธิผล

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการ 5 1  - 2  - 3 3.00 5.0000 0.2500

8 จํานวนโครงการสนับสนุนเครือขายองคกรภาคีดาน

คุณธรรมจริยธรรมโดยนับเฉพาะโครงการที่ดําเนินการที่

ผานมา

โครงการ 2 18 21 24 27 30 39.00 5.0000 0.1000

9 จํานวนโครงการสนับสนุนเครือขายองคกรภาคีดาน

คุณธรรมจริยธรรมโดยนับเฉพาะโครงการใหมที่เกิดขึ้น

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการ 3 18 21 24 27 30 45.00 5.0000 0.1500

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10 3.6960
10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 10 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 78.48 3.6960 0.3696

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 10 5.0000
11 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน

ภาพรวม

รอยละ 10 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 5.0000 0.5000

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร 20 2.0182
12 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.04 3.0364 0.3036

13 ระดับการพัฒนาดานการจัดการความรูภายในองคการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 1.00 1.0000 0.1000

น้ําหนักรวม 100    คาคะแนนที่ได 3.8732

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2551

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูควรขยายเครือขายใหมากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงความรูสูชุมชน    
และสาธารณชนใหกวางขึ้น โดยการลงพื้นที่ตามแหลงชุมชนตางๆ และใหหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 5 แหงเขาไปชวย
ปฏิสัมพันธกับภาครัฐและเอกชนใหไดรับการกระตุนในเรื่องการพัฒนาองคความรู 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูควรเ พ่ิมการสรางตนแบบใหหนวยงานตางๆ  และมอบใหตนสังกัด    
ที่รับผิดชอบ อาทิเชน กระทรวงศึกษา เลือกนําไปขยายผลหรือดําเนินการ ผลักดันความรูสูกลุมเด็ก เยาวชน ครอบครัว 
และประชาชนทั่วไปทั้งในระดับชุมชนและภูมิภาคทั่วประเทศ 
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน           

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

1. จํานวนผูใชบริการใน
การพัฒนาและสงเสริม
ความรูดานตางๆของ
อุทยานการเรียนรู 

 สํานักงานอุทยานการเรียนรูไดดําเนินการใหบริหารในการสงเสริมความรูดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง
รวมท้ังไดมีการเปดใหบริการอุทยานการเรียนรูยะลาอยางเปนทางการ ซึ่งไดมีการใหบริการใน
ลักษณะเดียวกับอุทยานการเรียนรู สวนบริการ ช้ัน 8 อาคารเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ต้ังแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 (12เดือน) ปรากฎวามีผูเขาใชบริการในการ
พัฒนาและสงเสริมความรูดานตางๆ ของอุทยานการเรียนรูเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,376,853 ครั้ง และ
มีจํานวนสมาชิกที่ตออายุจํานวน 4,546 ราย ซึ่งจําแนกได ดังนี้ 

ผูใชบริการ การจัดเก็บขอมลู 
จํานวน

ผูใชบริการ 
(ครั้ง) 

ผูใชบริการอุทยานการเรียนรูสวนบริการ 
ชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลเวิลด 

ใชระบบการตรวจนับผูผาน 
เขาออกหองสมุดอัตโนมัติ (RFID) 

296,147 คร้ัง 

ผูใชบริการผานทางอุทยานการเรียนรูเสมือน 

(Digital TK Park) 
นับจากจํานวนการคลิกเขามา 
เยี่ยมชมเว็บไซต 

931,458 คร้ัง 

ผูใชบริการอุทยานการเรียนรูภูมิภาคตนแบบ 
นับจํานวนผูใชบริการที่ 
ผานเขาออก 

149,248 คร้ัง 

 
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.0000 และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการ
ครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. ทําเลที่ ต้ังสะดวกในการเขาถึงเพราะอยู ใจกลางเมืองมีระบบขนสงมวลชนที่สะดวก

สําหรับผูใชบริการในบรรยากาศที่ทันสมัย สอดคลองกับความชอบและการใชชีวิตของ
เด็กและเยาวชน 

2. รูปแบบใหมของอุทยานการเรียนรูเสมือนที่ทันสมัย เปนการขยายโอกาสการอานและ   
การเรียนรูไดอยางทั่วถึง 

3. การเปดใหบริการอุทยานการเรียนรูยะลา ซึ่งเปนการกระจายโอกาสในการเข าถึง   
แหลงเรียนรูที่ทันสมัยของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

   



 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน   

 

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด   16-8

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
2. จํานวนครั้งของการจัด

กิจกรรมหรือเชิญ
บุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับระดับชาติขึ้น
ไปที่นํามาเผยแพรให
ความรูดานการ
ออกแบบ 

 ศูนยสรางสรรคงานออกแบบไดจัดกิจกรรม/เชิญบุคคลที่ไดรับการยอมรับระดับชาติมาเผยแพรให
ความรูดานการออกแบบจํานวนทั้งสิ้น 57 ครั้ง ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 และมี
เอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได 

 การจัดเก็บขอมูลของศูนย สร างสรรคงานออกแบบไดใช วิธีการบันทึกจํานวนครั้งที่ได ม ี
การจัดกิจกรรมเผยแพรผลงาน หรือใหความรูเกี่ยวกับงานออกแบบที่ไดรับการยอมรับระดับชาติ 
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากประวัติและผลงานของบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
ระดับประเทศที่ไดมาเผยแพรใหความรูดานการออกแบบ 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. การจัดกิจกรรมหรือเชิญบุคคลที่ไดรับการยอมรับระดับชาติขึ้นไปที่นํามาเผยแพรให  

ความรูดานการออกแบบไดประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้เปนผลมาจากความหลากหลายใน
เนื้อหา และการสรรหาวิทยากร โดยที่วิทยากรที่เชิญมาบรรยายใหความรูทั้งชาวไทยและ 
ตางประเทศเปนทั้งนักออกแบบ, นักการตลาด, นักเศรษฐศาสตร, บรรณารักษ, ภัณฑรักษ,   
เจาของกิจการ ฯลฯ ซึ่งเปนผูที่มีตําแหนงระดับบริหารในองคกร หรือไดรับการยอมรับ   
จากองคกร หรือสมาคมตางๆ หรื อเปนผูที่ไดรับรางวัล หรือการจัดอันดับจากสถาบันที่ได
รับการยอมรับ 

2. การกําหนดหัวขอ และการจัดเตรียมเนื้อหาของการสัมมนา บรรยาย หรือการจัดกิจกรรม 
ตาง ๆ มุงเนนการนําเสนอเนื้อหาและประเด็นทางการออกแบบ อันมีบริบทอื่นๆ   
ที่เกี่ยวเน่ือง และมีอิทธิพลตอการออกแบบ ดังนั้นผูเขารวมกิจกรรม จึงไดรับความรูและ
ความเขาใจที่ครบถวนในการเสริมสรางความคิดสรางสรรค 

3. กิจกรรมที่จัดขึ้นสวนใหญศูนยสรางสรรคงานออกแบบไมคิดคาบริการในการจัดสัมมนา 
และหากมีกิจกรรมใดที่ ตองจัดเก็บคาสัมมนา สํานักงานจะคิดเฉพาะงานสัมมนาที่ม ี  
คาใชจาย เชน คาลิขสิทธิ์, คาอุปกรณการแปลภาษา ฯลฯ ซึ่งเปนการเก็บคาเขาฟงสัมมนา
ในอัตราที่ตํ่ากวาสถาบันอื่นๆ 
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3. จํานวนสมาชิกของ

ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ 
 

 ศูนยสร างสรรค งานออกแบบได เป ดให บริการแก ประชาชนเข ามาใช บริการของศูนยฯ 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 มีผูสมัครเปนสมาชิกของศูนย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 
ทั้งสิ้น 12,421 คน โดยแบงแยกตามอาชีพไดดังนี้ 

 

สมาชิกของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ รอยละ 

นักเรียน / นักศึกษา 45.84 
นักออกแบบ / พนักงานบริษัท 28.38 
ผูประกอบการ 7 
เจาหนาที่ของรัฐ / สวนราชการ 1.57 
อาชีพอิสระ 8.46 
อื่น ๆ 8.77 

 
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการ
ครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได ศูนยสรางสรรคงานออกแบบไดจัดเก็บขอมูลโดยการบันทึกขอมูล 
ผูสมัครเปนสมาชิกของศูนยสรางสรรคงานออกแบบเปนประจําเดือน  

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. จํานวนผูสมัครเปนสมาชิกของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้

เปนผลมาจากการเปนแหลงรวบรวมความรูที่สรางแรงบันดาลใจ และตอยอดความคิด   
สรางสรรคเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูเขามาใชบริการ สนใจสมัครเขามาเปนสมาชิกของ   
ศูนยฯ โดยเห็นวาเปนหนวยงานที่จัดเตรียมความรูดานการออกแบบและความคิด   
สรางสรรค พรอมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงองคความรู ไดแก ระบบฐาน   
ขอมูล และ สื่อมัลติมีเดีย และการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผูเขามาใชบริการไดศึกษา  
คนควา ขอมูล ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนฐานความรูในการสรางสรรคผลงานของตนเองตอไป 

2. การจัดทําเนื้อหาของศูนยฯ ลวนมุงเนนการนําเสนอเนื้อหาและประเด็นทางการออกแบบ 
ที่ทําใหสมาชิกไดรับความรู และความเขาใจที่ครบถวนในการเสริมสรางความคิดสราง
สรรค ต้ังแตการคัดเลือกหนังสือ/วารสาร, ฐานขอมูลสําหรับหองสมุดเฉพาะดาน   
การออกแบบ, หองสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ และการจัดอบรมสัมมนาตางๆ อันเปน 
เนื้อหาที่แตกตางจากแหลงความรูอื่นๆที่มีอยูในประเทศไทย 
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  3. การใหบริการของศูนย ฯ ซึ่งไดแก การบริการดานขอมูลเนื้อหา, การจัดสิ่งอํานวย   

ความสะดวกเพื่อเขาถึงแหลงความรู  และการฝกอบรมเจาหนาที่ใหบริการขอมูล   
เพื่อรองรับความตองการของสมาชิกและผูใชบริการใหไดรับความพึงพอใจในการให
บริการของศูนยฯ 

4. สถานที่ต้ัง, บรรยากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ดึง
ดูดใหมีผูสนใจเขามาใชบริการ และสมัครเปนสมาชิกของศูนย ฯอยางตอเนื่อง         โดย
สมาชิกรวมถึงผูใชบริการเห็นวา สถานที่ต้ังมีความสะดวกในการเขามาใชบริการ      มี
ระบบคมนาคมหลายทางที่ทําใหประหยัด, เวลา และคาใชจาย รวมทั้งมีบรรยากาศ         ที่
กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรค และสามารถคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 

5. คาธรรมเนียมการใหบริการอัตราคาสมาชิกของศูนย ฯ เมื่อเทียบกับอัตราการใหบริการ
ของสถาบันการศึกษาอื่นแลวพบวา มีราคาต่ํากวาการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา   
ในกรุงเทพ และหากสมัครสมาชิกเปนกลุมหรือคณะจะเสียคาสมาชิกในอัตราที่ตํ่ากวา   
สมาชิกรายบุคคล ซึ่งสวนใหญโดยเฉพาะนักศึกษา เห็นวาคุมคากวา 

4. จํานวนโครงการที่แลว
เสร็จเพื่อสนับสนุน 
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ 

 สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติไดดําเนินการจางที่ปรึกษาตามกระบวนการทั้ง 5 โครงการ 
โดยที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกไดดําเนินการตามขอตกลง ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 
มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอนุรักษและพัฒนาอาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยเดิม 
2. โครงการศึกษาขุดคน และขุดแตงทางโบราณคดี ภายในพื้นที่กระทรวงพาณิชยเดิม 
3. โครงการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม และภูมิทัศน 
4. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานประกันภัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ 

 ผลการดําเนินงานขององคการมหาชนอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึง
การดําเนินการครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลงานออกแบบและกอสรางนิทรรศการ และสถาปตย 

กรรมภายในเปนที่ปรึกษาภาพรวมของทั้งโครงการ 
2. ไดรับความรวมมือจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเปนผูดําเนินการ   

ขุดคนฯ อยางถูกตองตามหลักวิชา และสามารถวิเคราะหประวัติของพื้นที่ไดอยาง   
ครบถวน 
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5. จํานวนตนแบบ       

การจัดการการเรียนรู
ตามแนวคิดแบบ Brain 
Based Learning (BBL) 
ที่ใชในโรงเรียน
ตนแบบ 

 สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูสามารถดําเนินการจัดทําตนแบบการจัดการ
การเรียนรูตามแนวคิดแบบ Brain Based Learning (BBL) ที่ใชในโรงเรียนตนแบบใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาชวงช้ันที่ 1 
โดยไดดําเนินการกับโรงเรียนตนแบบจํานวน 5 แหง เพิ่มขึ้นจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
จํานวน 3 แหง ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.0000 และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึง 
การดําเนินการครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได 

 สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูไดนําองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่
อิงฐานการเรียนรูของสมอง BBL มาออกแบบหลักสูตร กระบวนการ รูปแบบการจัดการเรียนรู 
การคัดสรรและผลิตสื่อ แบบฝกที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรู ตามแนวคิด BBL เพื่อจัด 
การเรียนการสอนตามแนวคิด BBL แกนักเรียนในโครงการวิจัย มีการคัดสรร ผลิต และจัดหาสื่อ
การเรียนรู ที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูตามแนวคิด BBL และดําเนินการพัฒนาศักยภาพ 
ผูบริหาร และครูผูสอน เกี่ยวกับแนวคิด และการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร BBL โดยจัดใหมี
นักวิชาการ/นักวิจัยในพื้นที่ รวมในการพัฒนา 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. ผูบริหารและครู สนใจ และมีความตองการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิด BBL 
2. การสนับสนุนดานสื่อการเรียนรู 
3. การมีทีมวิชาการเปนสื่อประสาน และรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

6. จํานวนผูที่เขา
กระบวนการเสาะหาผู
มีความสามารถพิเศษ
แหงชาติ 

 สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูไดดําเนินการกับกลุมเปาหมาย คือ โรงเรียน
ในทองถิ่น โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะดําเนินการเสาะหาเด็กผูมีความสามารถพิเศษและสงเด็ก 
ดังกลาวเขาสูกระบวนการทดสอบของศูนยสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษแหงชาติ เพื่อทํา 
การคัดสรรและพัฒนาตอไป  

 ผลการดําเนินการของสถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูมีผูที่เขากระบวนการ
เสาะหาผูมีความสามารถพิเศษแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 23,105 คน ผลการ
ดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการครบถวน 
ชัดเจน เช่ือถือได 

 องคการมหาชนสามารถดําเนินการบรรลุผลไดตามเปาหมาย เนื่องจากไดรับความรวมมือจากผู
เกี่ยวของในพื้นที่อยางดีทั้งหนวยงาน ทองถิ่นอบต., เทศบาลจังหวัด, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.โรงเรียน และผูปกครอง 



 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน   
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
7. จํานวนโครงการดาน

ชีววิทยาศาสตรที่บรรลุ
ประสิทธิผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 

 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทยมีเปาหมายดําเนินการโครงการดาน
ชีววิทยาศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทั้งหมด 3 โครงการ ไดแก  

1. โครงการเภสัชพันธุศาสตร ไดมีการจัดทําฐานขอมูลทางคลินิก และพันธุ กรรมของผูปวย
โรคเอดสแลวเสร็จ พรอมที่จะนําไปใชในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
สําหรับใชในการประมวลผล เพื่อเลือกชุดยาตานไวรัสที่เหมาะสมกับการรักษาเฉพาะ
บุคคล 

2. โครงการสรางบุคลากรในระดับกอนและหลังปริญญาเอก ไดมีนักวิจัยที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกสมัครเขารวมโครงการเกินจํานวนที่ตองการแลว โดยมีจํานวนผู
สมัครทั้งสิ้น 4 คน จากงบประมาณซึ่งถูกลดลงเหลือ 6 ลานบาท สําหรับงบประมาณป
พ.ศ. 2549 และ 2550 รวมกัน 

3. โครงการ APEC Life Sciences ขอเสนอของประเทศไทย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก โครงการ 
APEC Regional Enhanced Animal Disease Surveillance Project และโครงการ AIDS 
Disease Management System ไดรับการยอมรับโดยมติที่ประชุม APEC Life Sciences 
Innovation Forum  

 ผลการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทยสามารถดําเนินการ
ไดสําเร็จตามเปาหมายทั้ง 3 โครงการ ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 และมีเอกสาร
หลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. โครงการเภสัชพันธุศาสตรมีความพรอมทางดานบุคลากร และเทคโนโลยีเภสัช   

พันธุศาสตรของสถานที่ดําเนินงาน คือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความกาวหนาอยางมาก 

2. โครงการสรางบุคลากรในระดับกอนและหลังปริญญาเอก ประสบความสําเร็จตาม   
เปาหมาย เนื่องจากศูนยความเปนเลิศฯไดสรางเครือขายนักวิจัยทั้งภายในประเทศ   
และตางประเทศเอาไวอยางกวางขวาง ทําใหการติดตอประสานงานเปนไปไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และไดนักวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกตรงตามความตองการ  

3. โครงการ APEC Life Sciences ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เนื่องจากศูนยความ   
เปนเลิศฯ ไดรับการมอบหมายจากกระทรวงการต างประเทศใหเปน National Focal Point 
รับผิดชอบทางดาน Life Sciences ของประเทศที่มีสวนชวยใหการประสานงานกับ   
กลุมประเทศเขตเศรษฐกิจ APEC เปนไดอยางคลองตัว, มีประสิทธิภาพ และมีความ   
นาเชื่อถือในสายตาประชาคมกลุมเขตเศรษฐกิจ APEC 

   



 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน   
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
8. จํานวนโครงการ

สนับสนุนเครือขาย
องคกรภาคีดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
โดยนับเฉพาะ
โครงการที่ดําเนินการ
ที่ผานมา 

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมไดดําเนินงานเสริมหนุนเครือขายองคกรภาค ี
ดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง โดยไดประสานการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม 
ในระดับพื้นที่ ทั้งหนวยงานภาครัฐ, องคกรภาคี และเครือขายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดัน 
การขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดการดําเนินกิจกรรม/แผนงานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในพื้นที่หนวยงานเครือขายองคกรภาคีตามยุทธศาสตรเศรษฐกิจพอเพียง, จิตอาสาและ
แผนที่ความดี 

 ผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมมีโครงการสนับสนุน
เครือขายองคกรภาคีดานคุณธรรมจริยธรรม(นับเฉพาะโครงการที่ดําเนินการที่ผานมา) 
จํานวน 39 โครงการ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึง
การดําเนินการครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. นโยบายและโครงการของรัฐบาลในการรณรงคสงเสริมดานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรภาคี และเครือขายในทองถิ่น 

9. จํานวนโครงการ
สนับสนุนเครือขาย
องคกรภาคีดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
โดยนับเฉพาะ
โครงการใหมที่เกิดขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมไดกําหนดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
บทบาทภารกิจของหนวยงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดจัดทําโครงการสนับสนุน 
เครือขายองคกรภาคี ดานคุณธรรมจริยธรรม  

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมไดดําเนินงานเสริมหนุนเครือขายองคกรภาค ี
ดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง โดยไดประสานการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม 
ในระดับพื้นที่ ทั้งหนวยงานภาครัฐ, องคกรภาคี และเครือขายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดัน 
การขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดการดําเนินกิจกรรม/แผนงานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในพื้นที่หนวยงานเครือขายองคกรภาคีตามยุทธศาสตรเศรษฐกิจพอเพียง, จิตอาสาและ
แผนที่ความดี 

 ผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมมีโครงการสนับสนุน
เครือขายองคกรภาคีดานคุณธรรมจริยธรรม (นับเฉพาะโครงการใหมที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550) จํานวน 45 โครงการ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 และมีเอกสาร
หลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. นโยบายและโครงการของรัฐบาลในการรณรงคสงเสริมดานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรภาคี และเครือขายในทองถิ่น 

   



 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน   
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 คุณภาพการใหบริการ           

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

10. รอยละของระดับ  
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.6960 การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ  และ 
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
ประกอบดวยงานบริการ 3 งานบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งานบริการ 
กลุมเปาหมาย 
ท่ีสํารวจ 

น้ําหนัก  คารอยละ 

1. การสงเสริมการอาน "หองสมุดมีชีวิต"  
ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู 

1. สมาชิกทีเคพารค  
2. เด็กและเยาวชน
ที่มาใชบริการ   

3. บุคคลทั่วไป 

40% 80.03 

2. กิ จกรรมกระตุ นนิ สั ย รั กก ารอ าน   
การแสวงหาความรู และการเรียนรูอยาง
สรางสรรคเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เพื่อการคนพบตัวตน 

1. สมาชิกทีเคพารค  
2. เด็กและเยาวชน
ที่มาใชบริการ    

3. บุคคลทั่วไป 

30% 76.54 

3. หองสมุดเฉพาะดานการออกแบบ 1. TCDC สมาชิก 
Non-TCDC 

2. สมาชิก (TCDC 
Tourist Pass) 

30% 78.35 

ภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ 100% 78.48 
 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการงานบริการกิจกรรมกระตุนนิสัยรักการอาน 
การแสวงหาความรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อการคนพบ
ตัวตน จากผลการสํารวจประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาปรับปรุง คือ 

(1) การไดรับจดหมายแจงใหทราบลวงหนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
(2) วิธีการถายทอด 
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน           

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

11. รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวม 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
รวมทั้งสิ้น 1,068.4836 ลานบาท และไดดําเนินการเบิกจายจากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2550 
เปนเงินทั้งสิ้น 1,068.4836 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของงบประมาณที่ไดรับ 
ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการ
ครบถวน ชัดเจน เช่ือถือได 

 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร           

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

12. ระดับการพัฒนาดาน
การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ไดมีสวนรวมในการกําหนด 
นโยบาย ยุทธศาสตร และทิศทางดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูและหนวย
งานเฉพาะดานอยางใกลชิด โดยผานทั้งในรูปของการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ การประชุม
รวมกับคณะกรรมการหนวยงานเฉพาะดาน นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจําสํานัก นายกรัฐมนตร ี
(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) ไดประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู ประธานกรรมการหนวยงานเฉพาะดาน และผูบริหารสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู และหนวยงานเฉพาะดาน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูและหนวยงานเฉพาะดาน 

 ผลการประเมินตามหลักเกณฑการประเมินฯ  ประกอบไปดวย 4 สวนหลัก ไดแก 

หัวขอท่ีใชในการประเมิน 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ประเมิน 

1. บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน 50 3.4000 
2. รายงานทางการเงิน 10 1.0000 
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 10 3.3636 
4. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  30 3.0000 

รวม 100 3.0364  
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
   ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค ความรู อยูที่ระดับคะแนน  3.0364 

โดยการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูในเรื่องสําคัญ ๆ ไดมีการกําหนด
กลไกการดําเนินงานในรูปคณะอนุกรรมการ ไดแก  

1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร คณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนประชาสัมพันธ คณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหาสถานที่ทําการแหงใหมของ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และหนวยงานเฉพาะดาน และ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สบร. และหนวยงานเฉพาะดาน 

2. คณะทํางาน เชน คณะทํางานทบทวนและวิเคราะห การใชจายงบประมาณ และคณะทํางาน   
วิเคราะห และทบทวนสัญญาผูกพันหนวยงาน เปนตน 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ไดแก 
- คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูใหความสําคัญการดําเนินงาน
ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และหนวยงานเฉพาะดาน โดยไดรวมพิจารณา
ใหความเห็นและขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน ไดแก 
1. การปดบัญชีประจําปเพื่อสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ของสํานักงานบริหาร

และพัฒนาองคความรูนั้นจะตองทําการปดบัญชี และจัดสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ทั้งในภาพรวมและบัญชีหนวยงานเฉพาะดาน ซึ่งในพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู ( องคการมหาชน ) มาตรา 36 กําหนดใหสํานักงานฯ   
ปดบัญชีและสงผูสอบบัญชี ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป และในประกาศ
จัดตั้งหนวยงานเฉพาะดาน กําหนดใหหนวยงานแฉพาะดานทําการปดบัญชี และสงผูสอบ
บัญชี ภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป ดังนั้น สํานักงานบริหารและพัฒนา   
องคความรูจึงตองรอรวบรวมงบดุลบัญชีของหนวยงานเฉพาะดาน 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูบางครั้งเปน   
การประชุมนัดพิเศษ หรือหนึ่งเดือนมีการประชุมหลายครั้ง จึงทําใหไมสามารถจัดสงวาระ
ไดทันตามที่กําหนด 
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
13. ระดับการพัฒนาดาน

การจัดการความรู
ภายในองคการ 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูอยูที่ระดับคะแนน 1.0000 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ 2550 เปนชวงที่สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีความเปลี่ยนแปลง
ภายในองคกร ในดานนโยบายและการบริหารจัดการ ประกอบกับประธานกรรมการบริหาร
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูลาออกจากตําแหนง (30 ตุลาคม พ.ศ.2549) จึงมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูชุดใหม มีการปรับนโยบายการ
บริหารจัดการ และแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตุของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จึงทําให
ไมไดมีการดําเนินการพัฒนาดานการจัดการความรูภายในองคการ 


