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คํานํา 

 
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพ่ือเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนซ่ึงเปนไปตามหลักวิชาการ  ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิงเปรียบเทียบกับองคการมหาชนอ่ืน 
ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ  เนื่องจากองคการมหาชนแตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดต้ัง  
วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมท้ังระยะเวลาการจัดต้ังท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสงผลใหการกําหนดคา
เปาหมายความสําเร็จตามตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึงประเภทของตัวช้ีวัด มีความ
แตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดขององคการมหาชนท่ีจัดต้ังใหมจะเนนตัวช้ีวัดประเภทปจจัยนําเขาหรือ
กระบวนการ ในขณะท่ีตัวช้ีวัดขององคการมหาชนท่ีมีพัฒนาการท่ีตอเนื่องจะเนนตัวช้ีวัดประเภทผลผลิต
และผลลัพธของการดําเนินการ  ท้ังนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลองคการมหาชนซ่ึง
แตงต้ังโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนผูเจรจาความเหมาะสมของคาเปาหมายความสําเร็จตาม
ตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และยุทธศาสตรขององคการ
มหาชนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองคการมหาชนแลว ตลอดจนแผนงานโครงการท่ี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการดําเนินงานในแตละป  

                   ขอมูลในรายงานฉบับนี้มาจากการตรวจประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชน  ซ่ึงการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตาง ๆ ท้ังท่ีเปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ 
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  

 ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแตละปใหมีความเขมขนมากยิ่งข้ึน ท้ังตัวช้ีวัดท่ีเปนผลลัพธการทํางาน เปาหมายการเพิ่ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคการอยางยั่งยืน ซ่ึงตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน เช่ือถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคการอยางแทจริง  

 ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิดการ
เปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง  สํานักงาน ก.พ.ร. ขอ   
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใช  การ
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ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (สบร.) เปนองคการมหาชนท่ีตั้งข้ึน
บนพ้ืนฐานของแนวคิดการกระจายโอกาส และการจัดการทุนทางปญญาใหกับสังคมไทย เพื่อใหคนใน
สังคมไทยมีโอกาสเขาถึงแหลงทุนทางปญญาท่ีเทาเทียมกัน และนําความรูนั้นไปใชในการทํามาหากิน ซ่ึง
เปนวิธีทํามาหากินแบบใหมท่ีไมใชการรับจางผลิต หรือลอกความคิดคนอ่ืนมาผลิตสินคาขาย แตเปนผู
ประกอบอาชีพท่ีมีความคิดใหมๆ และการผลิตสินคาท่ีเราสามารถแขงขันได อีกท้ังยังขายสินคาไดในราคาท่ี
ดีกวาเดิม 

วันท่ี 18 มิถุนายน 2547 ไดมีการจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูตามพระราช
กฤษฎีกา โดยมีหนวยงานเฉพาะดานท้ัง 7 ท่ีรวมกันกระตุกความคิด ดังตอไปนี้  

1. สถาบันวิทยาการการเรียนรู (สวร.)  

2. ศูนยสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษแหงชาติ (สมพช.)  

3. สํานักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.)  

4. สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.)  

5. ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (สคบ.)  

6. ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย (ศลชท.)  

7. ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 

 

ท้ังนี้ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2550 ประธานคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
ไดมีมติใหมีการควบรวมหนวยงานเฉพาะดาน 2 หนวยงาน คือ สถาบันวิทยาการการเรียนรู (สวร.) กับ ศูนย
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษแหงชาติ (สมพช.) เปนสถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู 
(สสอน.) โดยการควบรวมคร้ังนี้ มีเจตนาที่จะแกไขจุดบกพรองๆ และเสริมประสิทธิภาพใหกับองคกรเปน
หลัก ตลอดจนใหสอดรับกับนโยบาย 4 ป.ของรัฐบาล คือ ประหยัด ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
รวมท้ังลดคาใชจายท่ีเกินจําเปน ทําให ณ ปจจุบันสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีหนวยงานเฉพาะ
ดานท้ังหมด 6 แหง คือ 

1. สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู (สสอน.) 

2. สํานักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.) 
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3. สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.)  

4. ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (สคบ.)  

5. ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย (ศลชท.)  

6. ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 

 

วัตถุประสงคการจัดตั้ง 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยกําหนดวัตถุประสงค
การจัดต้ังเพื่อ 

1. เปนองคกรการเรียนรูขนาดใหญท่ีสมบูรณ หลากหลาย และเปนองคกรนําทางดานฐานความรู 

2. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงความรูในสาขาตางๆ เพื่อสะสมความรูและ
พัฒนาภูมิปญญาของตน 

3. สงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยบริการวิทยาการความรูในรูปแบบท่ีหลากหลายในดานตางๆ ไมวา
ประวัติศาสตร  วิทยาศาสตรแหงชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม คานิยม หรือวิถีชีวิตของคน 

4. สงเสริมใหมีการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลองกับสังคมสมัยใหมและอนาคต 

5. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรู 

6. สงเสริมใหประชาชน ไดมีโอกาสพัฒนาความคิด ความสรางสรรคท่ีสามารถสรางนวัตกรรม
ผลผลิต หรืองานจากการผสมผสานภูมิปญญาของตนเขากับความรูสมัยใหม 

7. สนับสนุนใหมีศูนยกลางการแลกเปล่ียนและแสดงผลงานความคิดสรางสรรคและการออกแบบของ
บุคคลท่ัวไปจากทุกแหลงอารยธรรม 

8. พัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเขตรอนท่ีทันสมัย เปนจุดหมายใน
การเดินทางของนักทองเท่ียวรุนใหมท่ีสนใจการแลกเปลี่ยนองคความรู  วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ตะวันออก และความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย 

9. สงเสริม สนับสนุนใหเกิดกลไกในการเสาะหาการพัฒนาและการใชความเช่ียวชาญของผูมี
ความสามารถพิเศษสาขาตางๆ อยางเปนระบบ 

รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี 
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รายชื่อคณะกรรมการ 
ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 
1. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี       ประธาน 
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       กรรมการ 
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   กรรมการ 
4. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ      กรรมการ 
5. นายปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา       กรรมการ 
6. นายศุภรัตน  ควัฒนกุล       กรรมการ 
7. นายทรงศักดิ์  เปรมสุข        กรรมการ 
8. นายตอ  สันติศิริ          กรรมการ 
9. นายนันทวัฒน  บรมานันท      กรรมการ 
10. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
ผูอํานวยการ :   นายปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
อัตรากําลัง   258 คน 
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2551   742.83 ลานบาท 
รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   46.63 ลานบาท 
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แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรนําในการพัฒนาความคิด เพ่ิมความรู สรางสรรคภูมิปญญาโดยผานกระบวนการเรียนรู
สาธารณะ 

 

พันธกิจ 

 จัดใหมีระบบการเรียนรูสาธารณะ และการเรียนรูเพื่อสรางสรรคทางปญญาในทุกรูปแบบท่ีทันสมัย 

 สรางแหลงบริการองคความรูรูปแบบใหมท่ีทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมดวยความรูท่ีสรางสรรค 
อาทิ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ อุทยานการเรียนรู และพิพิธภัณฑการเรียนรู 

 สรางนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองคความรูใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 สงเสริมเครือขายเพื่อพัฒนาและขับเคล่ือนองคความรูดานตาง ๆ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 การพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู 

 การสรางโอกาสแหลงบริการองคความรูรูปแบบใหมท่ีทันสมัย 

 การสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -1 

บทสรุปผูบริหาร 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

1.  สรุปผลคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน  : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  
(องคการมหาชน) (สบร.) อยูที่ระดับคะแนน 4.1452 

 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : เมื่อพิจารณาแยกตามมิติปรากฏวา ใน มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีผลคะแนน 4.2706, มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ มีผลคะแนน 4.5200, มิติที่ 3 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีผลคะแนนเต็ม 3.9263  และมิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ        
มีผลคะแนน 3.8620 

น้ําหนัก ผลคะแนน

มิติที่ 1
ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

51% 4.2706

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ 10% 4.5200

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

14% 3.9263

มิติที่ 4
การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ

25% 3.8620

100% 4.1452

ผลประเมินแยกตามมิติ

รวมทุกมิติ
1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -2 

บทสรุปผูบริหาร 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

2.   การเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีพัฒนาการที่เดนชัดในมิติที่ 1 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

โดยการประสานการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะดานอยางตอเน่ืองมากขึ้น แต
จะตองปรับปรุงการดําเนินงานอยางเรงดวนในมิติที่ 3 และมิติที่ 4 สาเหตุที่ทําใหไมสามารถไดรับคะแนนตามเปาหมาย
ที่กําหนด เน่ืองจากปญหาภายในองคการท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสรางขององคการ และมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร
ขององคการบอย ทําใหขาดความตอเน่ืองในดานยุทธศาสตร การประสานการดําเนินการกับหนวยงานเฉพาะดานใน
การดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
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 
2551 4.2706 4.5200 3.9263 3.8620 4.1452 
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -3 

บทสรุปผูบริหาร 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

3.   ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 :  
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู มีการดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี 

- จัดทําแผนการประชาสัมพันธแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานเฉพาะดาน โดยเผยแพรขอมูลความรูและจัดกิจกรรม
สงเสริมความรู ความคิดสรางสรรคที่ประมวลไดจากผลการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะดานตางๆ รวมกัน 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ ตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานหนวยงานเฉพาะดาน 
สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

- ดําเนินการวิจัยปฏิบัติการหลักสูตร แนวทาง  กระบวนการการจัดการเรียนรู  การเรียนการสอน 7  รายวิชาในระดับช้ัน
อนุบาล และระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ในโรงเรียนตนแบบ 12 แหง ตามหลักพัฒนาการของสมอง BBL 

- ดําเนินการฝกอบรมสรางความรูความเขาใจดานกระบวนการใหการเรียนรูตามหลัก BBL ในหลักสูตรวิชาภาษาไทย  
และวิชาคณิตศาสตร   ระดับประถมศึกษาช้ันปที่ 1 ใหแกบุคลากรครู  และศึกษานิเทศก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   

- ดําเนินการตามแผนประสานงานรวมกับศูนยเสาะหาพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษในพ้ืนที่ทองถิ่น เพ่ือให
โรงเรียนที่เขารวมโครงการนําแบบประเมินผลทดสอบตามท่ี สสอน.กําหนดไปใชวัดประเมินพัฒนาการของเด็ก
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมและสงเสริมพัฒนาศักยภาพ 

- ขยายและเปดศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กหัวแหลมในทองถ่ิน (Gifted and Talented Exploring Center: GTX)  
สํานักงานอุทยานการเรียนรู มีการดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี 

- บันทึกขอตกลงเปดหองสมุดชุมชน/ทองถิ่น/เอกชนและโรงเรียนที่ใชรูปแบบในการบริหารจัดการหองสมุดของ
สํานักงานอุทยานการเรียนรู  

สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังน้ี 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/อบรมเครือขายพิพิธภัณฑการอนุรักษเชิงปองกัน ศิลป-โบราณวัตถุ  

ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ มีการดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี 
- โครงการ MINI  TCDC เปนโครงการที่สรางความรวมมือระหวางศูนยสรางสรรคงานออกแบบ กับสถาบันอุดมศึกษา

ในภูมิภาคตางๆ   
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

- โครงการเภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) 
- โครงการศึกษาวิจัยในระดับกอนคลินิก 
- ผลิตสารสกัดครีมหนาขาวจากยางพาราระดับกอนโรงงาน 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑดานสุขภาพ (วิจัยคลินิก) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินการดานระบบฐานขอมูลการวิจัยทางคลินิก (Data Management Unit : DMU) 
- ธนาคารเซลลตนกําเนิด (Stem Cells) 
- จัดต้ังเครือขายจัดเก็บดีเอ็นเอและสิ่งสงตรวจอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
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บทสรุปผูบริหาร 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 
- คลัสเตอรดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย 
- พัฒนาระบบศูนยการบริการดานสุขภาพในประเทศ (Health Hub) 
- สรางบุคลากรในระดับกอน และหลังปริญญาเอก (Pre & Post Doctoral Personnel Development) 
- APEC Life Sciences Innovation forum และ International Conference 
- พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายการลงทุนเพ่ือพัฒนาตอยอด หรือการลงทุนทางธุรกิจ ในโครงการพัฒนาวัดซีนปองกัน

โรคไขเลือดออก 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

- ฝกอบรมความเปนผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
กระบี่, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเครือขายประชาสังคมภาคใต 

- เผยแพรองคความรูดานที่สนับสนุนการเสริมสรางพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน 
- จัดทําบันทึกขอตกลงกับเครือขายของศูนยคุณธรรม 

4.   ฐานขอมูล :   
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ ตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานหนวยงานเฉพาะ
ดาน ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูยังอยูในระยะเริ่มตน โดยไดมีการปรับปรุงรูปแบบและการพัฒนาการใช
งานและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความแตกตางกันในแตละหนวยงานเฉพาะดานใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน และมีการวางแผนที่จะใชเทคโนโลยรีวมกันตอไปในอนาคต 

5.   อ่ืนๆ :  
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 6 แหง ไดยึดเปาหมายในการดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติงาน ไปผลักดันใหเกิดผลผลิตและผลลัพธ อันทําใหเกิดการพัฒนาในระบบการปฏิบัติการและสามารถ
ดําเนินการไดอยางสอดคลองกับแนวทางตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังองคการ 
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -5 

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

 

จุดเดน / พัฒนาการท่ีดี ขององคการมหาชน 
1. การปรับปรุงโครงสรางใหมของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูทําใหองคการเกิดความชัดเจนใน

โครงสรางสําหรับแตละหนวยงานเฉพาะดานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซึ่งสามารถเผยแพรองค
ความรูตาง ๆ ไปสูประชาชนไดอยางท่ัวถึง  

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

 ขอสังเกตจากผูประเมินเพ่ือโอกาสในการปรับปรุง 
1. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูควรปรับปรุงระบบการบริหารบุคลากรในดานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให

มีความรูความสามารถสอดคลองกับมาตรฐานในแตละตําแหนงงานขององคการ 
2. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูควรปรับปรุงระบบการวัดผลและแนวทางการประเมินผลตามแผนงาน/

โครงการใหมใหสอดคลองกับองคความรูที่นําไปถายทอด เพ่ือใหทราบถึงความรูความเขาใจในเน้ือหาของผูเขา
รับการฝกอบรม ตลอดจนความสามารถของผูเขารับการฝกอบรมในการนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
หรือขยายผลไดตอไป 

3. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูควรมีระบบในการรวบรวมองคความรูที่ไดรับจากแตละหนวยงานเฉพาะ
ดาน และสามารถถายทอดองคความรูตาง ๆ เช่ือมโยงองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถานศึกษาตาง ๆ 
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง หรือขยายผลในการนําองคความรูไปใชประโยชนในสังคมไดตอไปใน
อนาคต 

4. ในบางหนวยงานเฉพาะดานซึ่งมีการดําเนินการลงในระดับทองถ่ินทําใหไดทราบถึงประโยชน, ความจําเปน 
รวมถึงความเหมาะสมของแตละองคความรูที่แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ สิ่งเหลาน้ีสํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรูควรนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะนําเรียนผูบริหารองคการเพ่ือใชในการปรับปรุงแผนงาน / โครงการ 
หรือพัฒนาองคความรูใหมีความทันสมัย ปรับเปล่ียนวิธีการหรือตอยอดองคความรูเหลาน้ีใหสามารถนําไปใช
ขยายผลไดอยางเหมาะสมในแตละพื้นที่ 

  

 

 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -6 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน 51 4.2706
1 ระดับความสําเร็จของการบริหารแผนงบประมาณ

ตามนโยบายและยุทธศาสตร

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.2000

2 รอยละของจํานวนผูเขารับการฝกอบรมการพัฒนา

องคความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ที่มีผลการประเมิน

ผานเกณฑการประเมินผลท่ีกําหนด

รอยละ 2 60.00 70.00 80.00 90.00 95.00 0.00 1.0000 0.0200

3 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรูดานที่

สนับสนุนการเสริมสรางพฤติกรรมทางคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับประชาชน

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800

4 จํานวนหองสมุด ชุมชน/ทองถิ่น/เอกชนและโรงเรียน

ที่ใชรูปแบบในการบริหารจัดการหองสมุดของสํานักงาน

อุทยานการเรียนรู

แหง 3 2 4 6 8 10 22.00 5.0000 0.1500

5 รอยละของหลักสูตรที่โรงเรียนตนแบบนํานวัตกรรม

การเรียนรูขององคกรไปใชในการจัดการเรียนรู

รอยละ 2 80.00 83.00 86.00 89.00 92.00 100.00 5.0000 0.1000

6 ระดับความสําเร็จของโครงการเปาหมายในแตละป ระดับ 2 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.0700

7 จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชน ผลงาน 2 2 3 4 5 6 6.00 5.0000 0.1000

8 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการสังเคราะห/

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการลงทุนดานชีววิทยาศาสตร

ในป 2551

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200

9 ระดับความสําเร็จในการเผยแพรองคความรู/นวัตกรรม

ใหประชาชนกลุมเปาหมาย

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200

10 ความถี่ในการใชบริการของสมาชิกสถาบันการเรียนรูและ

สรางสรรคงานออกแบบ

คร้ัง/ราย/ป 2 3 3.5 4 4.5 5 5.92 5.0000 0.1000

11 จํานวนพิพิธภัณฑที่สงบุคลากรเขาอบรมทางวิชาการแลว

นําไปใชประโยชน

แหง 2 10 20 30 40 50 42.00 4.2000 0.0840

12 รอยละของเครือขายศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน

เชิงคุณธรรมที่มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ตามที่ไดจัดทําบันทึกขอตกลงไวรวมกันเปรียบเทียบกับ

เครือขายทั้งหมด

รอยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 95.00 100.00 5.0000 0.1500

13 รอยละของจํานวนบุคลากรที่ผานการอบรม และมีผลการ

ประเมินผานเกณฑที่สถาบันวิทยาการการเรียนรูกําหนด

รอยละ 2 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 81.19 5.0000 0.1000

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -7 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

14 การบริหารจัดการสมาชิกของอุทยานการเรียนรู

14.1 ความถี่ในการใชบริการของสมาชิกอุทยานการเรียนรู คร้ัง/ราย/ป 1.50 5 5.5 6 6.5 7 9.83 5.0000 0.0750

14.2 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจํานวนสมาชิกอุทยานการเรียนรู รอยละ 1.50 -10 -5 0 5 10 -13.86 1.0000 0.0150

15 จํานวน Unique IP ของผูเขาใชอุทยานการเรียนรูเสมือนจริง

 (Digital TK) เฉลี่ยตอเดือน

IP 3 10,874 11,478 12,082 12,686 13,291 13,595.00 5.0000 0.1500

16 จํานวนนักศึกษา นักออกแบบ ผูประกอบการในชุมชน

และทองถิ่น ที่ไดรับบริการจากศูนย MINI TCDC

คร้ัง 4

 - หองสมุดคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ัง 1 385 433 481 529 577 5,607.00 5.0000 0.0500

 - สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ัง 1 1,116 1,255 1,395 1,535 1,674 1,769.00 5.0000 0.0500

 - คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ัง 1 800 900 1,000 1,100 1,200 2,848.00 5.0000 0.0500

 - หองสมุดอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    ศูนยลําปาง

คร้ัง 1 864 972 1,080 1,188 1,296 679.00 1.0000 0.0100

17 จํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑ ราย/วัน 2 150 175 200 225 250 873.00 5.0000 0.1000

18 ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการประเมินผล

นักเรียนที่เขารวมศูนยเสาะหา

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4.20 4.2000 0.0840

19 จํานวนจังหวัดที่มีศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กหัวแหลมใน

ทองถิ่น (Gifted and Talented Exploring Center: GTX)

จังหวัด 2 28 31 34 37 40 40.00 5.0000 0.1000

20 รอยละของจํานวนเครือขายที่มีการดําเนินกิจกรรม

ดานการเสาะหา พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

เปรียบเทียบกับเครือขายทั้งหมด

รอยละ 2 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 5.0000 0.1000

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10 4.5200
21 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 10 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 82.60 4.5200 0.4520

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 14 3.9263
22 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.3500

23 อัตราสวนตนทุนในการจัดโครงการ /กิจกรรม /นิทรรศการ 4

23.1 สํานักงานอุทยานการเรียนรู บาทตอคน 2 33.51 30.72 27.93 25.14 22.35 22.11 5.0000 0.1000

23.2 ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ บาทตอคน 2 160.62 147.24 133.85 120.47 107.08 107.30 4.9839 0.0997

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ 25 3.8620
24 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.96 3.9550 0.3955

25 ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.20 4.2000 0.4200

26 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือใชในการบริหารจัดการ ตรวจและติดตามผล

การปฏิบัติงานหนวยงานเฉพาะดาน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.1500

น้ําหนักรวม 100    คาคะแนนที่ได 4.1452

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2552

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

 
 
 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 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. ระดับความสําเร็จ 
ของการบริหาร 
แผนงบประมาณ 
ตามนโยบายและ 
ยุทธศาสตร 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูในการบริหารแผนงบประมาณตาม
นโยบายและยุทธศาสตรมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.0000 โดยองคการมหาชนได
ดําเนินการวางแผนรวมกับหนวยงานเฉพาะดานทั้งหมด เพ่ือพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแลวเสร็จ โดยมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ สิ้นสุด
ปลายปงบประมาณ 2551 คิดเปนรอยละ 76.04 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย อยูในเกณฑดี 
เน่ืองจากไดดําเนินการประเมินความกาวหนาในกระบวนการจัดทําแผนงานและการจัดเก็บขอมูล
ผานกลไกสําคัญ คือ คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรและงบประมาณซึ่งมีองคประกอบสําคัญ
คือ ผูแทนท่ีรับผิดชอบแผนงานและงบประมาณจากหนวยงานเฉพาะดานโดยคณะทํางานฯ ไดม ี
การประชุมพิจารณายุทธศาสตรแผนงานและงบประมาณตางๆ อยางตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะ 
- เน่ืองจากหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 6 หนวยงานมีภารกิจและลักษณะการดําเนินงานที่

หลากหลาย แตกตางกัน ดังน้ันสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูจึงควรปรับปรุง
ลักษณะการดําเนินการใหมีการบูรณาการเชิงปฏิบัติการใหมากยิ่งขึ้น 

2. รอยละของจํานวน 
ผูเขารับการฝกอบรม
การพัฒนาองคความรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ที่มีผลการประเมินผาน
เกณฑการประเมินผลที่
กําหนด 

 ผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ในระยะเวลา 12  เดือน 
(ต.ค.50-มี.ค. 51) มีหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนทําบันทึกความรวมมือกับศูนยคุณธรรม 
เพ่ือเขารับการฝกอบรม มีจํานวน 5 หนวยงาน จํานวน 2,430 คน/นาย เขารับการฝกอบรมท้ังสิ้น 
จํานวน 2,254 คน/นาย  คิดเปนรอยละ 92.76 และผานการฝกอบรมทั้งสิ้น 2,254  คน/นาย คิดเปน
รอยละ 100  สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังน้ี   

1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทําบันทึกความรวมมือพัฒนาขาราชการตํารวจ จํานวน 600 นาย 
เขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น จํานวน 595 นาย  ผานการฝกอบรม  จํานวน 595 นาย 

2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ทํา
บันทึกความรวมมือพัฒนาขาราชการ  จํานวน  720 คน เขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น จํานวน  
664 คน  ผานการฝกอบรม จํานวน 664 คน 

3. กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่  ทําบันทึกความรวมมือพัฒนาขาราชการตํารวจ 
และแกนนําประชาชนอนุญาโตตุลาการ จํานวน 360 คน/นาย  เขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 
จํานวน 265 คน/นาย ผานการฝกอบรม จํานวน 265 คน/นาย 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

 

 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -9 

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
  4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทําบันทึกความ

รวมมือพัฒนาขาราชการครู จํานวน 600 คน เขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น จํานวน 594 คน 
ผานการฝกอบรม จํานวน 594 คน 

5. เครือขายประชาสังคมภาคใต ทําบันทึกความรวมมือพัฒนาแกนนําประชาชน  จํานวน 150  
คน เขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น  จํานวน 136  คน ผานการฝกอบรม จํานวน 136 คน 

 ผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ในการประเมินผลผูเขา
รับการฝกอบรมการพัฒนาองคความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนการจัดฝกอบรมความเปน
ผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล มีผลการประเมินตามตัวช้ีวัด อยูที่ระดับคะแนน 
1.0000 เน่ืองจากวิธีการประเมินผลของหนวยงานเฉพาะดานเปนการสํารวจความพึงพอใจโดยใช
แบบสอบถามแกผูทดสอบท่ีมาอบรม ซึ่งมีลักษณะเปนการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการ
ฝกฯ ในการมาเขารวมอบรม ความพึงพอใจในการอบรม, สถานที่, เน้ือหาในการอบรม และความ
ต้ังใจเมื่อสิ้นสุดการอบรม วิธีการวัดผลดังกลาวไมสอดคลองกับเปาหมายตัวช้ีวัดในการวัดผลฯ ที่
ตองการวัดผลลัพธของผูเขารับการฝกอบรมที่ไดรับในเชิงองคความรู 

 ขอเสนอแนะ 
- ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมควรปรับวิธีการวัดผลและแนวทางการ

ประเมินผลใหมใหสอดคลองกับองคความรูที่นําไปถายทอด เพ่ือใหทราบถึงความรูความ
เขาใจในเน้ือหาของผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนความสามารถของผูเขารับการฝกอบรม
ในการนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชนหรือขยายผลไดตอไป 

3. ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพรองคความรู
ดานที่สนับสนุนการ
เสริมสรางพฤติกรรม
ทางคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับประชาชน 

 ผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมในการเผยแพรองคความรู
ดานที่สนับสนุนการเสริมสรางพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน มีผลการ
ประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.0000  

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมไดทบทวนผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณท่ี
ผานมา นํามาจัดทําแผน การเผยแพรสื่อความรูเชิงคุณธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยทํา
การวิเคราะห SWOT Analysis และกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแลวเสร็จ และจัดวางระบบ Delivery 
cost ไดแก การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรม เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกที่มีผลตอการเผยแพรสื่อความรูเชิงคุณธรรม  และการจัดทํา delivery cost 
โดยรวบรวมตนทุนในการดําเนินงานโครงการ งบประมาณ 2550 และผูไดรับสื่อและจัดทํา
อัตราสวนตนทุนในการเผยแพรสื่อตอจํานวนคนที่ไดรับสื่อคุณธรรม  
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   ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมไดดําเนินการเผยแพรสื่อความรูเชิงคุณธรรม

ผานทางชองทางของสื่อประเภทตางๆ ไดแลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ไดแก  

1. โครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม 
1) จํานวนประชาชนท่ีรวมรับรูกิจกรรมตลอดโครงการ จํานวน 10,000 คน 
2) จํานวนกิจกรรม / สื่อ / Spot ผานสื่อสาธารณะทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

และสื่ออื่นๆ 100 ครั้ง 
3) ประชาชนมีความพึงพอใจในกิจกรรม / การดําเนินงานของศูนยคุณธรรม  
4) ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นคิดเปนรอยละ 100 ผลสํารวจทัศนคติของกลุมเปาหมาย

มี ทัศนคติเปนเชิงบวก รอยละ 90 
2. โครงการรณรงคสงเสริมรวมกันทําความดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดําเนิน

โครงการเสร็จสิ้นคิดเปนรอยละ 100 ผลสํารวจทัศนคติของกลุมเปาหมาย มีทัศนคติ   
เปนเชิงบวก รอยละ 90  

3. โครงการสงเสริมสื่อทั่วไปเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
1) ผลิตและเผยแพรรายการดอกไมบานสื่อสารความดี ทางสถานีโทรทัศน  ชอง 3 

ทุกวันและชอง 9 อ.ส.ม.ท. ทุกวันศุกร หลังขาวเที่ยง มีผูชมเฉล่ียตอนละ
ประมาณ 1,000,000 คน การดําเนินการผลิต ต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2551  
- ระยะแรก เริ่มเผยแพรเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือน กรกฎาคม 2551 ทาง

สถานนีโทรทัศนชอง 3 จํานวน 30 ตอน ออกอากาศ ทุกวันศุกร เวลา
ประมาณ 12.50-13.00 น. 

- ระยะสอง เริ่มเผยแพรเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 โดย
เผยแพรออกอากาศทางรายการสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ชอง 9 
จํานวน 30 ตอน ออกอากาศทุกวันศุกรเวลาประมาณ 14.50-15.00 น.
(โครงการอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งผลการดําเนินงานแลวเสร็จ คิดเปน   
รอยละ 75) 

2) การผลิตการตูนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางโทรทัศน (ดําเนินโครงการ   
เสร็จสิ้นคิดเปนรอยละ 100) 

3) การผลิตและเผยแพรวารสารคุณธรรม  (ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นคิดเปน   
รอยละ 100) 
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  4) การประกวดภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

ครั้งที่ 2 “คนไทยยุคใหม สรางวินัยคูสังคม” (โครงการอยูระหวางดําเนินการ ซึ่ง   
ผลการดําเนินแลวเสร็จ คิดเปนรอยละ 80)  มีจํานวนสื่อที่นําเสนอช้ินงานสู
สาธารณะ 11 ช้ิน) 

5) จํานวนกิจกรรม / สื่อ / Spot ผานสื่อสาธารณะทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
200 (ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นคิดเปนรอยละ 91 ผลสํารวจทัศนคติของ
กลุมเปาหมายมีทัศนคติเปนเชิงบวก รอยละ 85) 

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมไดสํารวจทัศนคติของกลุมเปาหมาย โดยผลการ
สํารวจมีคาเฉล่ียอยูที่รอยละ 75.405 ซึ่งเฉล่ียจากการสํารวจมาตรฐาน 4 ดาน โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

ผลการสํารวจทัศนคติของกลุมเปาหมาย รอยละ 
1. มาตรฐานดานอรรถประโยชน  77.55 
2. มาตรฐานดานความเปนไปได  72.58 
3. มาตรฐานดานความเหมาะสมชอบธรรม  83.03 
4. มาตรฐานดานความถูกตอง  68.46 

คาเฉล่ีย 75.405 
 ขอเสนอแนะ 

- ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมควรนําขอเสนอแนะจากการสํารวจ
ทัศนคติของกลุมเปาหมายไปปรับปรุงสื่อองคความรูดานที่สนับสนุนการเสริมสราง
พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมในปงบประมาณตอไป 
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4. จํานวนหองสมุด 

ชุมชน/ทองถ่ิน/เอกชน
และโรงเรียนที่ใช
รูปแบบในการบริหาร
จัดการหองสมุดของ
สํานักงานอุทยานการ
เรียนรู     

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานอุทยานการเรียนรู ในการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
สํานักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.) ในดานการบริหารจัดการหองสมุดของสํานักงานอุทยานการ
เรียนรู (สอร.) กับหองสมุดชุมชน/ทองถ่ิน/เอกชนและโรงเรียนตางๆ  มีผลการประเมินอยูที่ระดับ
คะแนน 5.0000  โดยมีหนวยงานที่ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานเฉพาะ
ดานทั้งหมด 22 แหง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.ปราจีนบุรี)  
2) เทศบาลนครระยอง 
3) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  
4) มหาวิทยาลัยขอนแกน  
5) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
6) ศูนยการเรียนรูปลอดภัยบานหนองกง จ. บุรีรัมย 
7) องคการบริหารสวนตําบลทุงควายกิน จ. ระยอง 
8) โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 
9) เทศบาลตําบลพรุกราง อ.พระพุทธบาท จ. สระบุรี 
10) โรงเรียนบานบุตาสุมหนองโจด จ. บุรีรัมย 
11) โรงเรียนบานเพ่ิม (อรุโณอุปถัมภ) จ.อุดรธานี 
12) เทศบาลตําบลมาบอํามฤต จ. ชุมพร 
13) หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ 
14) หองสมุดประชาชนอําเภอศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลําภู 
15) หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
16) หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  อ.โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร 
17) หองสมุดประชาชนจังหวัดอางทอง  
18) หองสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ขอนแกน 
19) หองสมุดประชาชน อ.แมแจม จ. เชียงใหม 
20) หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 
21) หองสมุดประชาชนจังหวัดรอยเอ็ด 
22) หองสมุดประชาชนอําเภอบานฉาง จ. ระยอง 
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -13 

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
   การบริหารจัดการหองสมุดของสํานักงานอุทยานการเรียนรูเนน 3 ดาน คือ 

1. ดานกายภาพ เนนความสอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิตคน มุงยกระดับการเรียนรูใหผูคน
ทุกระดับในสังคมเนนความเปนอิสระ (free- forms – น่ัง นอน อานได) และกําหนดพ้ืนที่
งาน (zoning)  

2. ดานเน้ือหาสาระ เนนความหลากหลายของสื่อ (Book Magazine, CD, Multimedia,   
e-Library, e-Book) เนนสาระความรู ความทันสมัยใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงไดอยางทั่วถึง 
และการใหบริการท่ีเนนความถูกตอง รวดเร็ว 

3. การจัดการ  ยึดหลักการมีสวนรวมในทุกสวนและเนน เครื่ องมือต างๆ  เชนสื่ อ
ประชาสัมพันธ การตลาด สื่อโทรทัศน/วิทยุ ระบบสมาชิกสัมพันธ      

 หนวยงานเฉพาะดานมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย อยูในเกณฑดี ไดรับการประเมินใน
ระดับคะแนนสูง เน่ืองจากไดรับปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานดังน้ี 

1. หนวยงานเฉพาะดานจัดต้ังดวยวิสัยทัศนที่เปนกลยุทธและสอดคลองกับยุทธศาสตรหลัก
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการจัดการความรู 
3. มีองคกรตางๆ กวา 30 องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่

เก่ียวของกับการสงเสริมการอานหรือการพัฒนาการเรียนรู 
5. รอยละของหลักสูตรที่

โรงเรียนตนแบบนํา
นวัตกรรมการเรียนรู
ขององคกรไปใชในการ
จัดการเรียนรู 

 สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพ และนวัตกรรมการเรียนรู (สสอน.) หนวยงานเฉพาะดานของ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูไดดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ ประกอบดวยหลักสูตร 
แนวทาง  กระบวนการการจัดการเรียนรู  การเรียนการสอน 7  รายวิชาในระดับช้ันอนุบาล และ
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ในโรงเรียนตนแบบ 12 แหง ที่เขารวมโครงการกับสถาบันฯ โดย
ใหนักวิชาการของ สสอน.ลงพื้นที่โรงเรียนในการใหความรูความเขาใจ ดานการเรียนรูตามหลัก
พัฒนาการของสมอง BBL   ใหคําปรึกษาแกครู ผูบริหารโรงเรียน และ ทําการเก็บขอมูล
ผลการวิจัยปฏิบัติการจากการนํานวัตกรรมไปใชในโรงเรียนตนแบบ เปนรายเดือน    จากการเก็บ
ขอมูลในโรงเรียนที่นําหลักสูตรไปใชคิดเปนรอยละ 100 มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 
5.0000  
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
   หลักสูตรการเรียนรูที่ไดจัดทํา  ทั้งหมด 7 หลักสูตร ไดแก 

1) วิชาภาษาไทย 
2) วิชาพลศึกษา 
3) วิชาภาษาอังกฤษ 
4) วิชาดนตรี 
5) วิชาวิทยาศาสตร 
6) วิชาศิลปะ 
7) วิชาคณิตศาสตร 

 ขอเสนอแนะ 
- หนวยงานเฉพาะดานควรเนนกระบวนการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการ BBL อยางความตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากรดังกลาวสามารถนําความรูความ
เขาใจท่ีไดรับนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
6. ระดับความสําเร็จของ

โครงการเปาหมายใน
แตละป 

 ผลการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย หนวยงานเฉพาะ
ดานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ในการดําเนินการตามโครงการเปาหมายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.5000  โดยดําเนินการโครงการได
ตามเปาหมายในป พ.ศ. 2551 แลวเสร็จครบถวนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว รอยละ 90.5  

 ผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ในป 2551 จํานวน 12 โครงการ 
1. โครงการท่ีสามารถดําเนินการและบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย  มี 11  โครงการ  ไดแก 

1) โครงการเภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) 
2) โครงการศึกษาวิจัยในระดับกอนคลินิก 
3) ผลิตสารสกัดครีมหนาขาวจากยางพาราระดับกอนโรงงาน 
4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑดานสุขภาพ (วิจัยคลินิก) 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินการดานระบบฐานขอมูลการวิจัยทางคลินิก 

(Data Management Unit : DMU) 
6) ธนาคารเซลลตนกําเนิด (Stem Cells) 
7) จัดต้ังเครือขายจัดเก็บดีเอ็นเอและสิ่งสงตรวจอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
8) คลัสเตอรดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย 
9) พัฒนาระบบศูนยการบริการดานสุขภาพในประเทศ (Health Hub) 
10) สรางบุคลากรในระดับกอน และหลังปริญญาเอก (Pre & Post Doctoral 

Personnel Development) 
11) APEC Life Sciences Innovation forum และ International Conference 

2. โครงการท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายมี 1 โครงการ ไดแก โครงการผลิตวัคซีน
ไขเลือดออกระดับกอนโรงงาน (ระยะท่ี 2) ผลการดําเนินงาน โครงการไมไดรับอนุมัติให
ดําเนินการจากคณะกรรมการบริหาร สบร. เน่ืองจากตองลงทุนสูงและควรดําเนินการ
ภายหลังศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทยไดรับการจัดต้ังเปน
องคการมหาชน 

 ขอเสนอแนะ 
- หนวยงานเฉพาะดานควรมีการทบทวนผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาจัดทําแผนการศึกษาวิจัย

แผนงาน/โครงการในชวงตนปงบประมาณ นอกเหนือจากการประชุมติดตามงาน
ประจําเดือน 

- การสรุปผลควรมีการวิเคราะหและสรุปปญหา/อุปสรรคที่พบในระหวางดําเนินการ 
รวมถึงแนวทางปรับปรุงแกไขเพ่ือใชดําเนินการในปตอไป 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
7. จํานวนผลงานที่

นําไปใชประโยชน 
 ผลการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย หนวยงานเฉพาะ
ดานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ในการนําเอาผลงานดานชีววิทยาศาสตรที่ไดรับ
การคัดสรรและพัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มจนสามารถนําไปใชประโยชนในดานตางๆ มีผล
การประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จและสามารถนํามาใช
ประโยชน ทั้งหมด 6 ผลงานไดแก 

1. ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารตางประเทศ จํานวน 1 เรื่อง “การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางยีนและการแพยาของผูปวยโรคเอดส” 

2. ฐานขอมูลดานเภสัชพันธุศาสตร : การแพยาของผูปวยโรคเอดส  
3. กระบวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางยีนและการแพยาของผูปวยโรคเอดส นําไปใช

ที่กองโรคเอดส กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
  *   ผลงาน 2 และ 3  เปนการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผูติดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทย   
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการรักษา ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา การใหยา
ที่เหมาะกับพันธุกรรมรายบุคคล และชวยลดคาใชจายในการรักษา ลดอาการแพยา  
4. ยื่นจดสิทธิบัตร ยีนบงช้ีโรค จํานวน 1 โรค 
5. หองปฏิบัติการตนแบบมาตรฐาน ISO 15189 เพ่ือตรวจวิเคราะหยีนเฉพาะโรค และรองรับ

งานบริการตรวจยีน หนวยที่ใชประโยชน คือ โรงพยาบาลราชานุกูล 
6. ยื่นจดอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรการผลิตสารสกัดจากนํ้ายางพารา ใน 9 ประเทศ 

 ขอเสนอแนะ 

- หนวยงานเฉพาะดานควรมีการติดตามผลของสถานประกอบการ/สถาบัน/องคกร/
บุคลากรท่ีนําผลงานไปใชประโยชน เพ่ือนําผลการติดตามที่ไดมาใชวางแผนปรับปรุงการ
วิจัยหรือพัฒนาองคความรูใหมในปตอไปใหสอดคลองกับความตองการองคความรูดาน
ชีววิทยาศาสตรใหมๆ ในประเทศ 
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8. ระดับความสําเร็จของ

การจัดทํารายงานผลการ
สังเคราะห/
ขอเสนอแนะเชิง
นโยบายการลงทุนดาน
ชีววิทยาศาสตรในป 
2551 

 ผลการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย หนวยงานเฉพาะ
ดานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ในการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาตอยอด หรือการลงทุนทางธุรกิจ ในโครงการพัฒนาวัดซีนปองกันโรค
ไขเลือดออก มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.0000 โดยมีรายละเอียดที่หนวยงานเฉพาะดาน
ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. รวบรวมผลการศึกษาองคความรู ศึกษาความเปนไปไดอยางรอบดานในการพัฒนาวัคซีน
ไขเลือดออกของประเทศไทย ประกอบดวยโอกาสความสําเร็จ กระบวนการพัฒนา และ
ทิศทางทางการตลาด    

2. จัดประชุมเพ่ือพิจารณา และประเมิน องคความรูและกระบวนการผลิตวัคซีนไขเลือดออก
ของประเทศไทย โดยผูเช่ียวชาญจากองคการอนามัยโลก 

3. จัดประชุม ระดมความคิดเห็นรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อเสนอแนะเปนนโยบาย/
ยุทธศาสตร การลงทุน ในโครงการพัฒนาวัดซีนปองกันโรคไขเลือดออกของประเทศไทย 
เพ่ือเสนอตอรัฐบาลในการพิจารณาทางเลือกการลงทุน ดานชีววิทยาศาสตรของประเทศ
ไทย   

4. นําเสนอแนวทางการลงทุน โครงการพัฒนาวัดซีนปองกันโรคไขเลือดออกของประเทศ
ไทย ตอคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศฯ และไดรับความเห็นชอบ 

5. นําเสนอแนวทางการลงทุน โครงการพัฒนาวัดซีนปองกันโรคไขเลือดออกของประเทศ
ไทย ตอคณะกรรมการบริหาร สบร. 

 หนวยงานเฉพาะดานไมสามารถดําเนินการบรรลุผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ได
เน่ืองจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร สบร.ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 
ที่ประชุมไดพิจารณาโครงการจัดต้ังโรงงานวัคซีนไขเลือดออกระดับกอนอุตสาหกรรม และมี
ความเห็นวาศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรควรดําเนินโครงการดังกลาว ภายหลังการยก
ฐานใหเปนองคการมหาชนแลว เพ่ือใหเกิดการลงทุนที่ตอเน่ือง และจะไดมีนโยบายดานชีววิทยา
ศาสตรที่ชัดเจนสําหรับประเทศไทยตอไป 
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9. ระดับความสําเร็จ 

ในการเผยแพร   
องคความรู/นวัตกรรม
ใหประชาชน
กลุมเปาหมาย 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูในการบริหารแผนงบประมาณตาม
นโยบายและยุทธศาสตรมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.0000 โดยองคการมหาชนไดจัดทํา
แผนการประชาสัมพันธแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานเฉพาะดาน โดยจะเผยแพรขอมูลความรู
และจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความคิดสรางสรรคที่ประมวลไดจากผลการดําเนินงานของ
หนวยงานเฉพาะดานตางๆ รวมกัน ผลการสํารวจความพึงพอใจตอองคความรู/นวัตกรรมที่
เผยแพร (โครงการ Tomorrow’s Musical Leaders และโครงการคนธรรพวาทีศรีรัตนโกสินทร) มี
คาเฉล่ียอยูที่รอยละ 77.26 

 การรวบรวมผลงานองคความรู/นวัตกรรมของ สบร. และหนวยงานเฉพาะดาน ครอบคลุมผลงาน
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยคัดเลือกองคความรูที่มีความนาสนใจ และนํามาเผยแพรผานชองทาง
ประชาสัมพันธตางๆ องคความรูที่ไดรับเลือกมี จํานวน 10 เรื่อง  ไดแก  

1. การศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจแบบสรางสรรคมูลคา 
2. โครงการพัฒนาระบบหองสมุดประชาชนของประเทศ 
3. โครงการตุลาการภิวัตน เพ่ือสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม 
4. โครงการนํารองการพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรม “Tomorrow’s Musical Leader” 
5. โครงการคนธรรพวาทีศรีรัตนโกสินทร 
6. โครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการอาน 
7. โครงการสังเคราะหขอมูลทางวิชาการภายใตหัวขอ “ภูมิปญญาไทยกับการเปล่ียนแปลง” 
8. งานสัมมนา Creative Thailand : สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดความคิดสรางสรรค 
9. นวัตกรรมดาน BBL : คูมือครู 
10. ดอกไมบาน สมัชชาคุณธรรม ชุมชน และครอบครัว 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย อยูในเกณฑดี 
เน่ืองจากนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร สบร.  ตองการใหเนนเรื่อง เศรษฐกิจฐานความคิด
สรางสรรค คณะทํางานฯ จึงปรับแผนงานสื่อสารองคกรป 2552 ใหมีแนวทางการสื่อสารองค
ความรูดานเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคเปนหลัก ประกอบกับที่ผานมา มีผลงานวิจัยที่ดําเนินการ
เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลวอยูจํานวนหน่ึง ซึ่งลวนแลวแตมีประโยชนตอการพัฒนาความรู ดังน้ัน
คณะทํางานฯ จึงเห็นควรใหมีนําเอาองคความรูดังกลาว ไปเผยแพรอยางตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการขยายองคความรูผานกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะกับการเรียนรูของกลุมเปาหมายและ

สามารถกระตุนใหกลุมเปาหมายกระตือรือรน ต่ืนตัว อยากเรียนรูศิลปะดนตรีไทยดวย
ตนเอง 
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  - ควรใหความสําคัญในการสรางบุคลากรผูเช่ียวชาญดานดนตรีไทย อันสามารถถายทอด

ศาสตรแหงดนตรีไทยใหกับเยาวชนรุนหลังไดอยางถูกตองครบถวนสมบูรณ 
10. ความถ่ีในการใชบริการ

ของสมาชิกสถาบันการ
เรียนรูและสรางสรรค 

 ผลการดําเนินงานของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 สมาชิกศูนยสรางสรรคงานออกแบบเขามาใชงาน 59,965 ครั้ง จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
10,124 ราย คิดเปน 5.92 ครั้งตอรายตอป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
ความถี่ในการใชบริการของ
สมาชิกสถาบันการเรียนรูและ

สรางสรรค 
4.33 

ครั้ง/ราย/ป 
4.16 

ครั้ง/ราย/ป 
5.92 

ครั้ง/ราย/ป 
 หนวยงานเฉพาะดานมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย อยูในเกณฑดีมาก เน่ืองจาก 

1. การจัดเตรียมความรูดานการออกแบบและความคิดสรางสรรค  พรอมทั้งสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงองคความรู ไดแก ระบบฐานขอมูล และ สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งทั้งหมดน้ี ทํา
ใหสมาชิกไดรับประโยชน และนําความรูที่ไดไปพัฒนาและสรางสรรคผลงานของตนเอง
ตอไป 

2. การจัดทําเน้ือหาของศูนยฯ ลวนมุงเนนการนําเสนอเนื้อหาและประเด็นทางการออกแบบ 
ที่ทําใหสมาชิกไดรับความรูและความเขาใจท่ีครบถวนในการเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ต้ังแตการคัดเลือกหนังสือ วารสาร ฐานขอมูลสําหรับหองสมุดเฉพาะดานการ
ออกแบบ หองสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบ การจัดอบรมสัมมนาตางๆ อันเปนเน้ือหาที่
แตกตางจากแหลงความรูอื่นๆที่มีอยูในประเทศไทย 

3. สถานที่ต้ัง บรรยากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
ดึงดูดใหมีผูสนใจเขามาใชบริการ และสมัครเปนสมาชิกของศูนยฯอยางตอเนื่อง โดย
สมาชิกรวมถึงผูใชบริการเห็นวา สถานที่ต้ังมีความสะดวกในการเขามาใชบริการ มีระบบ
คมนาคมหลายทางที่ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย รวมท้ังมีบรรยากาศที่กระตุนใหเกิด
แรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรค และสามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

4. สมาชิกที่เขามาใชบริการหองสมุดอยางตอเน่ืองน้ัน ตองการเขามาใชหนังสือ และไดนํา
ความรูดานการออกแบบไปใชงานจริง และนําไปตอยอด 
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   ขอเสนอแนะ 

- หนวยงานเฉพาะดานควรปรับปรุงวิธีการบันทึกขอมูลใหสามารถแยกความถ่ีในการใช
บริการของสมาชิกเปนรายบุคคล ทั้งในสวนของจํานวนครั้งของที่มาใชบริการ (ตอครั้งตอ
รายตอป) และรวมถึงจํานวนครั้งในการใชบริการแตละประเภท (ตอครั้งตอรายตอป) เพ่ือ
เปนประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการสมาชิกศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

11. จํานวนพิพิธภัณฑที่สง
บุคลากรเขาอบรมทาง
วิชาการแลวนําไปใช
ประโยชน 

 ผลการดําเนินงานของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.2000 โดยวัดผลการ
ดําเนินการจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/อบรมเครือขายพิพิธภัณฑการอนุรักษเชิงปองกัน 
ศิลป-โบราณวัตถุ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งมีพิพิธภัณฑที่สงบุคลากรเขารวมทั้งหมด 42 แหง 

 หนวยงานเฉพาะดานไมสามารถดําเนินการบรรลุผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ได
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงรัฐบาลในชวงปงบประมาณ 2551 สงผลใหมีการปรับเปล่ียนนโยบาย
และแผนงานตาง ๆ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาวจึงมีการชะลอโครงการไวระยะ
หน่ึง เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องนโยบายและแผนการใชเงินในปงบประมาณ 2551 
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12. รอยละของเครือขาย

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
พลังแผนดินเชิง
คุณธรรมที่มีการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ
ตามท่ีไดจัดทําบันทึก
การ ตกลงไวรวมกัน
เปรียบเทียบกับเครือขาย
ทั้งหมด 

 ผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม หนวยงานเฉพาะดานของ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามท่ีไดจัดทําบันทึกขอตกลงไวรวมกันเปรียบเทียบกับ
เครือขายทั้งหมดของศูนยคุณธรรมที่มีการดําเนินงานในปงบประมาณ  2551 จัดทําบันทึก
ขอตกลงรวม  90  โครงการ  โดยมีรายละเอียดที่ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดทําบัญชีรายช่ือเครือขาย / โครงการท่ีไดใหการเสริมหนุนงบประมาณ พรอมรายละเอียด
เก่ียวกับโครงการ เชน  กําหนดระยะเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดโครงการ  ช่ือที่อยูในการติดตอ

ประสานงาน  เปนตน  เพ่ือใชในการติดตอและติดตามงาน 

2. มีการประสานงานติดตามการดําเนินโครงการอยางสมํ่าเสมอและการแจงเตือนการสงงาน
เปนระยะ ๆ โดยการทําหนังสือ  โทรศัพท  โทรสาร  และอีเมล  เปนตน 

3. การกําหนดเง่ือนไขในการจัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการเปนระยะ โดยระบุไวใน
บันทึกขอตกลง 

4. จัดประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตอผูทรงคุณวุฒิ  
กรรมการตรวจสอบภายในของศูนยคุณธรรม 

5. ออกติดตามผลการดําเนินโครงการในพ้ืนที่ภาคสนาม 

6. การวิจัยประเมินผลโครงการที่ไดรับการเสริมหนุนจากศูนยคุณธรรม  โดยหนวยงาน
ประเมินภายนอก  เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากขึ้น 

 อยางไรก็ตามปรากฏวาผลการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะดานไดใหการสนับสนุนโครงการ
แกเครือขายทั้งสิ้น 96 โครงการ โดยมีโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจํานวน 77 โครงการ 
เน่ืองจากผูรับผิดชอบโครงการ(เครือขาย)บางสวน ไมสามารถจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกําหนดเวลา โดยมีสาเหตุ เชน ภัยธรรมชาติ  ภาวะวิกฤติทางการเมือง  ชวงปดเทอมโรงเรียน
ไมสามารถดําเนินการไดเปนตน จึงทําใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเง่ือนไขบันทึก
ขอตกลงและไมสามารถสรุปปดโครงการไดภายในกําหนด  ซึ่งเปนเหตุใหตองขยายระยะเวลา
การดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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13. รอยละของจํานวน

บุคลากรท่ีผานการ
อบรม และมีผลการ
ประเมินผานเกณฑที่
สถาบันวิทยาการการ
เรียนรูกําหนด 

 ผลการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพ และนวัตกรรมการเรียนรู หนวยงานเฉพาะดาน
ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย
สามารถดําเนินการฝกอบรมสรางความรูความเขาใจดานกระบวนการใหการเรียนรูตามหลัก BBL 
ในหลักสูตรวิชาภาษาไทย  และวิชาคณิตศาสตร   ระดับประถมศึกษาช้ันปที่ 1 ใหแกบุคลากรครู  
และศึกษานิเทศก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 1,477 คน เพ่ือใหนํานวัตกรรมความรูไป
ถายทอดใหแกครูในโรงเรียนโครงการศูนยปฐมวัยตนแบบเขมแข็ง  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จาํนวน  943  แหง  

 เครื่องมือที่ใชในการทดสอบความรูความเขาใจการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบ BBL คือ 
แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม (Pre-test, Post-test) ซึ่งมีลักษณะแบบเลือกตอบจํานวน 35 
ขอ  ซึ่งผานการพิจารณาของผู เ ช่ียวชาญ  และนําไปทดลองใช กับครูในโรงเรียนที่มิใช
กลุมเปาหมายแลว โดยมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.78 จากการทดสอบความรูความเขาใจของผูเขา
รับการอบรม จํานวน 1,477 คน มีผูตอบแบบทดสอบ 1,281 คน คิดเปนรอยละ 86.73 โดยที่
ภายหลังการอบรม พบวา ผูเขารับการอบรมรอยละ 81.20 ไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของ
คะแนนทั้งหมด (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) โดยไดคะแนนเฉล่ียอยูที่ 30.08 คะแนนสูงสุด 35 
คะแนน คะแนนตํ่าสุดอยูที่ 9 คะแนน และผูเขารับการอบรมสวนใหญไดคะแนนอยูที่ 31 คะแนน 

 ขอเสนอแนะ 
- ในการจัดฝกอบรมสรางความรูความเขาใจดานกระบวนการใหการเรียนรูตามหลัก BBL

ยังขาดความเหมาะสม เน่ืองจาก 
1. วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมีจํากัด ไมเพียงพอตอการถายทอดองคความรู 
2. การทํางานรวมกับหนวยงานใหญๆ ทําใหยากตอการบริหารจัดการ 

3. สถานท่ีในการจัดอบรมบางแหงไมเอื้อตอการทํากิจกรรมกลุม 

4. จํานวนบุคลากรท่ีมีจํานวนมากเกินไป ซึ่งอาจไดรับความรูไมเต็มที่ นอกจากน้ีผู
เขารับการอบรมบางสวนมีทัศนคติไมดีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ BBL 

และมีความวิตกกังวลวา ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจะมีอยู
ตอไปหรือไม 

5. การตอบแบบทดสอบในแตละคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาและบรรยากาศของ
การตอบแบบทดสอบยังดูไมเหมาะสมเทาที่ควร ดังน้ันผลท่ีไดบางครั้งอาจจะไม
สะทอนความรู ความเขาใจของผูเขารับการอบรมไดมากนัก 
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14.  การวัดผลตามตัวช้ีวัดแบงออกเปน 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังน้ี 

 
การบริหารจัดการ
สมาชิกของอุทยานการ
เรียนรู 

14.1 ความถ่ีในการใชบริการของสมาชิกอุทยานการเรียนรู (ครั้ง/ราย/ป) 
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานอุทยานการเรียนรู หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู  มีสมาชิกอุทยานการเรียนรูที่ยังคงสภาพการเปนสมาชิกอยู (Active 
Member) เขาใชบริการสมาชิกอุทยานการเรียนรูคิดเปนอัตราสวน 9.83 ครั้งตอรายตอป โดยใช
ระบบการตรวจนับผูผานเขาออกหองสมุดอัตโนมัติ (RFID) มาใชดําเนินการ ผลการประเมินอยูที่
ระดับคะแนน 5.0000  

 ขอเสนอแนะ 
- หนวยงานเฉพาะดานควรปรับปรุงวิธีการบันทึกขอมูลใหสามารถแยกความถ่ีในการใช

บริการของสมาชิกเปนรายบุคคล ทั้งในสวนของจํานวนครั้งของที่มาใชบริการ (ตอครั้งตอ
รายตอป) และรวมถึงจํานวนครั้งในการใชบริการแตละประเภท (ตอครั้งตอรายตอป) เพ่ือ
เปนประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการสมาชิกอุทยานการเรียนรู 

  14.2 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนสมาชิกอุทยานการเรียนรู 
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานอุทยานการเรียนรู หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู  ไดดําเนินการเปดรับสมาชิกของอุทยานการเรียนรู อยางตอเน่ือง โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 (12 เดือน) 
ปรากฏวาจํานวนสมาชิกอุทยานการเรียนรูที่ยังคงสภาพการเปนสมาชิก (Active Member) ณ 30 
กันยายน 2551 มีจํานวน 22,600 คน ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 1.0000 

 หนวยงานเฉพาะดานไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมายได เน่ืองจากกระบวนการสมัครสมาชิก
จําเปนตองใหหมายเลขประจําตัว 13 หลัก ซึ่งในระยะเวลา 9 เดือนที่ผานมา (ต.ค 50-พ.ค.51) มี
การปรับเปล่ียนกฎเกณฑการใหใชขอมูล ซึ่งสงผลกระทบทําใหเด็กไมสามารถสมัครเปนสมาชิก
ไดในชวงระยะเวลาดังกลาว แตทั้งน้ีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมาหนวยงานเฉพาะดาน
ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ กับสํา นักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  ในเรื่องการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียน
กลางดวยระบบคอมพิวเตอรโดยวิธีบริการ Counter Service แตทั้งน้ีหนวยงานเฉพาะดานสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดจริงเริ่มกลางเดือน ส.ค. 51 เปนตนมา 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
15. จํานวน Unique IP ของ

ผูเขาใชอุทยานการ
เรียนรูเสมือนจริง 
(Digital TK) เฉล่ียตอ
เดือน 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานอุทยานการเรียนรู หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 หนวยงาน
เฉพาะดานไดนําระบบ True hits มาใชเก็บขอมูลจํานวน Unique IP ของผูใชบริการเว็บไซต 
Digital TK ซึ่งปรากฏวาในระยะ 9 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2551 มีจํานวน 
Unique IP รวมท้ังสิ้น 122,355 IP คิดเปนคาเฉล่ียเดือนละ 13,595 IP มีผลการประเมินอยูที่ระดับ
คะแนน 5.0000 

 หนวยงานเฉพาะดานสามารถบรรลุผลไดตามเปาหมายเน่ืองจาก 
1. นโยบายรัฐบาลที่มุงเนนในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยรัฐบาลทุกยุคตระหนัก

ถึงความสําคัญในการสงเสริมคุณภาพและศักยภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
2. เด็กและเยาวชนใหความสนใจในการใชอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก  
3. ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาใหกาวลํ้านําสมัยอยางตอเน่ือง สงผลให

ชองทางในการศึกษาและสืบคนขอมูลมีความหลากหลายกวางขวางยิ่งขึ้น  
4. อินเทอรเน็ตมีความเร็วสูง (Hi –Speed Internet) ขึ้นมาก ซึ่งสะดวกตอการเขาใชงาน สงผล

ใหในปจจุบันมีจํานวนผูเขาใชบริการอานและสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตเพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชน ซีดี ดีวีดี เปนตน เปนปจจัยที่ชวยใหการผลิตสื่อ
สําหรับการอาน การเรียนรูมีตนทุนตํ่าลง 

6. มีองคกรตางๆ กวา 30 องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
เก่ียวของกับการสงเสริมการอานหรือการพัฒนาการเรียนรู 

16. จํานวนนักศึกษา นัก
ออกแบบผูประกอบการ
ในชุมชนและทองถ่ิน ที่
ไดรับบริการจากศูนย 
MINI TCDC  

 ผลการดําเนินงานของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู  มีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
MINI TCDC 

2549 2550 2551 

คาคะแนน 
ท่ีได 

หองสมุดคณะวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- 481 5,607 5.0000 

สํานักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- 1,395 1,769 5.0000 

คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- 1,100 2,848 5.0000 

หองสมุดอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

- 1,080 679 1.0000 
 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
   โครงการ MINI  TCDC เปนโครงการที่สรางความรวมมือระหวางศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

กับ สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตางๆ  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการขยายโอกาสการเขาถึงความรูดานการ
ออกแบบ และความคิดสรางสรรคไปสูนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และผูประกอบการใน
สวนภูมิภาคมากขึ้น  ซึ่งนอกเหนือจากจากสรรหาหนังสือดานการออกแบบและความคิด
สรางสรรคแลว ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ยังไดจัดกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน จัดอบรม
สัมมนา บรรยายความรูใหกับสถาบันการศึกษาเหลาน้ีไดรับความรู ไมแตกตางไปจากศูนย
สรางสรรคงานออกแบบที่กรุงเทพ โดยสถาบันการศึกษาเหลาน้ี จะจัดทําบันทึกขอมูลการเขามา
ใชบริการของนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ปริมาณการใชหนังสือ และปริมาณการใช
ฐานขอมูลออนไลน สงมาใหศูนยสรางสรรคงานออกแบบสวนกลางเปนประจําทุกเดือน   

 ขอเสนอแนะ 
- เน่ืองจากความสนใจในการเขาใชบริการของนักศึกษาในแตละสถาบันการศึกษามีความ

สนใจในการศึกษาคนควาหนังสือเก่ียวกับงานออกแบบ หรือเขาใชบริการ ในจํานวนที่ไม
มาก หนวยงานเฉพาะดานควรทบทวนรูปแบบ วิธีการนําเสนอ โครงการ MINI TCDC ให
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายในแตละสถาบัน โดยนําขอมูลสถิติ/
แบบสอบถามของผูเขารวมกิจกรรมมาปรับปรุงในแตละโครงการ 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
17. จํานวนผูเขาชม

พิพิธภัณฑ 
 ผลการดําเนินงานของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู  มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000  มีจํานวนผูเขาเยี่ยมชม
และใชบริการของพิพิธภัณฑการเรียนรูเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 873 คน (เริ่มวัดผลในเดือนที่ 4  
หลังจากการเปดพิพิธภัณฑอยางเปนทางการแลว) 

 จํานวนผูเขาเยี่ยมชมและใชบริการของพิพิธภัณฑการเรียนรูต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551   
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2551  รวมทั้งสิ้น 78,584 คน  (ไมนับรวมผูเขารวมกิจกรรมและผูเขาฟง
บรรยาย) เน่ืองจากพิพิธภัณฑยังไมไดเก็บคาเขาชม จํานวนผูเขาเยี่ยมชมและใชบริการของ
พิพิธภัณฑ  ประกอบไปดวย 

1. จํานวนผูเขาชมนิทรรศการถาวร 
        “เรียงความประเทศไทย”    78,584  คน 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่มีสวนรวม     1,557  คน 
         กิจกรรมพิพิธเพลิน  ตอน ลา                        301  คน 
         กิจกรรมพิพิธเพลิน  ตอน มือนอยสรางฝน                      270  คน 
         กิจกรรมพิพิธเพลิน  ตอน ปริศนาฆาตกรรม                      276  คน 
         กิจกรรมพิพิธเพลิน  ตอน กาก่ีน้ัง                       400  คน 
         กิจกรรมพิพิธเพลิน  ตอน เพ่ือนฮัก เสี่ยวแพง                      310  คน 
3. จํานวนผูเขาฟงการบรรยายเสวนาทางวิชาการ                      200  คน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูลผูมาเย่ียมชม รวมกิจกรรม ใชบริการของพิพิธภัณฑการเรียนรู มีการจัดเก็บ
ขอมูลหลายวิธี ตามลักษณะของการใหบริการ และกิจกรรมที่มีอยูหลากหลายรูปแบบดังน้ี 

1.  สวนของนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” การวัดจํานวนผูเขาชมนิทรรศการใน
แตละวัน มาจากรายงานสรุปจํานวนตัวเลขประจําวันและจํานวนสต๊ิกเกอรที่แจกใหแกผู
เขาเยี่ยมชม 

2. จัดเก็บขอมูลผูเขาเยี่ยมชมในลักษณะของ “Focus Group” เพ่ือสํารวจ วิเคราะห ความ
คิดเห็นของผูเยี่ยมชมในเรื่องของนิทรรศการและบริการของพิพิธภัณฑฯ รวมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลผูเขาเยี่ยมชมในลักษณะของ “Group Visitor” ซึ่งสวนใหญมาจากหนวยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา องคกร และบริษัทเอกชนตาง ๆ ที่สนใจ 

3. จัดเก็บขอมูลจากผูเขารวมอบรมสัมมนา ฟงการบรรยาย และรวมกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ
จัดขึ้น จากการลงทะเบียน 

 ขอเสนอแนะ 
- หนวยงานเฉพาะดานควรมีการจัดการประชาสัมพันธนิทรรศการใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

อยางตอเน่ือง 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
18. ระดับความสําเร็จใน

การจัดทําระบบการ
ประเมินผลนักเรียนที่
เขารวมศูนยเสาะหา 

 ผลการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพ และนวัตกรรมการเรียนรู หนวยงานเฉพาะดาน
ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.2000  โดย
สามารถดําเนินการตามแผนประสานงานรวมกับศูนยเสาะหาพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษในพ้ืนที่ทองถ่ิน จํานวน 42 ศูนย จากทั้งหมด 61 ศูนย เพ่ือใหโรงเรียนที่เขารวมโครงการนํา
แบบประเมินผลทดสอบตามที่ สสอน.กําหนดไปใชวัดประเมินพัฒนาการของเด็กนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรมและสงเสริมพัฒนาศักยภาพ  คิดเปนรอยละ 68 จากเปาหมายแผนการดําเนินงาน 
รอยละ 60 

 ขอเสนอแนะ 
- หนวยงานเฉพาะดานควรจัดหาผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษในเรื่อง 

Gifted and Talented เพ่ือเขามาชวยใหคําปรึกษา ในการออกแบบและสรางเครื่องมือ 
ประเด็นการวัดประเมิน มาตรวัดของระบบประเมินผล 

- หนวยงานเฉพาะดานควรซักซอมและทําความเขาใจระบบการเก็บขอมูลใหตรงกับ
วัตถุประสงค ใหกับผูจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล 

19. จํานวนจังหวัดที่มีศูนย
เสาะหา และพัฒนาเด็ก
หัวแหลมในทองถ่ิน 
(Gifted and Talented 
Exploring Center: 
GTX) 

 ผลการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพ และนวัตกรรมการเรียนรู หนวยงานเฉพาะดาน
ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมี
จังหวัดที่มีศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กหัวแหลมในทองถิ่น (Gifted and Talented Exploring 
Center: GTX) ที่ต้ังอยู และศูนยเสาะหาฯสามารถดําเนินการไดโดยมีความรวมมือ  
การประสานงานกับหนวยงาน และองคกรเครือขายในพ้ืนที่ทองถิ่น จํานวนทั้งหมด 40 จังหวัด 
คิดเปนศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กหัวแหลมในทองถิ่น (Gifted and Talented Exploring Center: 
GTX) จํานวนทั้งสิ้น 61 ศูนย (เปนศูนยใหม 19 ศูนย) 

 หนวยงานเฉพาะดานสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนพรอมทั้ง
นโยบายการดําเนินงาน  บุคลากร และความพรอมทางดานกายภาพ 

 ขอเสนอแนะ 
- หนวยงานเฉพาะดานควรจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอ เพ่ือใหสามารถบริหาร

จัดการ และการติดตอประสานงานกับศูนยและเครือขายในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้น 
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -28 

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
20. รอยละของจํานวน

เครือขายที่มีการดําเนิน
กิจกรรมดานการ
เสาะหา พัฒนา และ
สงเสริมผูมี
ความสามารถ 
พิเศษเปรียบเทียบกับ
เครือขาย 
ทั้งหมด 

 ผลการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพ และนวัตกรรมการเรียนรู หนวยงานเฉพาะดาน
ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000  โดยมี
องคกรเครือขายในพ้ืนที่ที่รวมมือกับศูนยเสาะหาฯในการดําเนินงาน/กิจกรรมดานการเสาะหา
พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงานจริง 224 ทั้งหมด คิดเปน
รอยละ 100 

 หนวยงานเฉพาะดานสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเน่ืองจาก ไดรับความรวมมือกับองคกร
เครือขายในพ้ืนที่ เพ่ือรวมมือกันเสาะหา และจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาเด็กผูมีความสามารถ
พิเศษ     

 ขอเสนอแนะ 
- หนวยงานเฉพาะดานควรจัดหาบุคลากรท่ีความรูความเขาใจในองคความรูดานการเสาะหา 

และดานการพัฒนาอัจฉริยภาพรวมกับเครือขายในพ้ืนที่ใหเพียงพอกับจํานวนที่เพ่ิมขึ้น 

 คุณภาพการใหบริการ           

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

21. รอยละของระดับความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูอยูที่ระดับคะแนน  4.5200 
โดยมีคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยูที่ รอยละ 82.60 (อางอิงผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ จากสํานักงานสถิติแหงชาติ) การสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการ และความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู  ประกอบดวยงานบริการ 3 งานบริการ ไดแก 

1. การใชบริการศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
2. สงเสริมการอาน “หองสมุดมีชีวิต” ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู 
3. กิจกรรมกระตุนนิสัยรักการอาน การแสวงหาความรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคเชิง

ปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือการคนพบตัวเอง 
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -29 

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 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 

22.. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูอยูที่ระดับคะแนน 3.5000 โดย
องคการไดดําเนินการมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและมีการอบรม
เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด จัดทําฐานขอมูล
ที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเก่ียวกับผลผลิต กิจกรรมศูนยตนทุน 
คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรงและคาใชจายทางออม และเกณฑการปนสวน
คาใชจาย ซึ่งองคการมหาชนสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ.
2550 และปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ 
และไดมีการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2550 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

 ขอสังเกต 
- บัญชีตนทุนตอผลผลิตที่มีการเปรียบเทียบขอมูลระหวางป 2550 และ2551 แสดงถึงตนทุน

คาใชจายของสํานักงานที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก คาเชาอาคารสํานักงาน และคาเชาพ้ืนที่สวนที่
ใหบริการแกประชาชนที่มีอัตราสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟอ ทั้งน้ีในเบ้ืองตนคณะทํางานจึงมี
ความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริหาร สบร. ใหพิจารณาทางเลือกในการจัดหาพ้ืนที่
สําหรับจัดต้ังที่ทําการถาวรของสํานักงานและหนวยงานเฉพาะดานตางๆ ตอไป เพ่ือให
ประหยัดคาใชจายในระยะยาว 

 ขอเสนอแนะ 
- องคการมหาชนควรจัดสงรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง

กําหนด ใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
- องคการมหาชนควรวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
- องคการมหาชนควรนําผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือ

แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2552 
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -30 

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
23. อัตราสวนตนทุนใน

การจัดโครงการ /
กิจกรรม /นิทรรศการ 
ตอผูเขาชม 1 ราย 

23.1 อัตราสวนตนทุนในการจัดโครงการ /กิจกรรม /นิทรรศการ ตอผูเขาชม 1 ราย (สํานักงานอุทยาน
การเรียนรู) 
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานอุทยานการเรียนรู หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีอัตราสวนตนทุนโครงการตอจํานวนครั้งใน
การเขาใชบริการของผูใชบริการ One-Day-Pass และสมาชิกอุทยานการเรียนรู  (ใชระบบการ
ตรวจนับผูผานเขาออกหองสมุดอัตโนมัติ (RFID) มาใชดําเนินการจัดเก็บขอมูล) มีผลการ
ดําเนินงานคิดเปน 22.11 บาท / คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการ งบประมาณ 

สงเสริมการอานและการเรียนรู 4,791,034 

สงเสริมใหเยาวชนมีโอกาสแลกเปล่ียนและ
แสดงผลงาน 

2,245,364 

รวม 7,036,398 
  

การเขาใชบริการ 
จํานวนคร้ังในการเขาใช

บริการ 
TK. Member 222,204 
One-Day-Pass 96,040 

รวม 318,244 
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. นโยบายรัฐบาลท่ีมุงเนนในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยรัฐบาลทุกยุคตระหนัก
ถึงความสําคัญในการสงเสริมคุณภาพและศักยภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

2. พอแมผูปกครองใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา ตลอดจนปลูกฝง
นิสัยรักการอาน การเรียนรู ใหกับบุตรหลานของตนเอง 

3. สถานท่ีต้ังของอุทยานการเรียนรูตนแบบสวนบริการต้ังอยูในศูนยการคาใจกลางเมือง ซึ่งมี
ระบบคมนาคมขนสงที่สะดวกสบายตอการเดินทางมาใชบริการ 

4. มีองคกรตางๆ กวา 30 องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
เก่ียวของกับการสงเสริมการอานหรือการพัฒนาการเรียนรู 
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -31 

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
  23.2 อัตราสวนตนทุนในการจัดโครงการ /กิจกรรม /นิทรรศการ ตอผูเขาชม 1 ราย (สถาบัน 

การเรียนรูและสรางสรรค) 
 ผลการดําเนินงานของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หนวยงานเฉพาะดานของสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู ในการนํานิทรรศการการออกแบบจากทั่วโลกรวมท้ังของคนไทย 
มาจัดแสดง มีอัตราสวนตนทุนโครงการตอจํานวนครั้ง (จัดเก็บขอมูลผูเขาชมนิทรรศการครั้ง / 
เดือน และจัดเก็บผลการใชจายในการจัดแสดงนิทรรศการในทุกโครงการ) มีผลการดําเนินงานคิด
เปน 107.29 บาท / คนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

นิทรรศการ งบประมาณ 
จํานวนวันใน
การจัดแสดง 

ผูเขาชม 

1. Presence of the past 7,199,239.81 61 46,326 

2. ยุคบุกเบิกสถาปตยกรรมสมัยใหมของไทย 207,901 81 31,708 

3. เกาแกะกลอง ดีไซนหัวใจรักษโลก : 4 
Salvaged Boxes 

3,611,995.97 28 15,899 

4. Smart & Innovative Textiles: คล่ีผืนผา... 
มองหานวัตกรรม 

212,529.42 25 10,747 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. การเปนแหลงเรียนรูที่สรางแรงบันดาลใจ และกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค เปนสวน
สําคัญใหกลุมเปาหมายและประชาชนสนใจท่ีจะเขามาชมนิทรรศการอยางตอเน่ือง และ
เห็นประโยชนในการนําความรูที่ไดไปตอยอดและพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองตอไป 

2. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบท่ีจัดขึ้นในศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ทั้ง
ในสวนที่นําผลงานการออกแบบช้ันนําของโลก และผลงานที่เปนความคิดของคนไทยมา
จัดแสดง ซึ่งเปนการอธิบายถึงเบื้องหนา เบื้องหลัง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกแบบ 
ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง มีการนําเสนอเน้ือหาที่เขาใจงาย เพ่ือให
นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ ผูประกอบการ  และประชาชนทั่วไป เกิดแรงบันดาลใจ
และกระตุนใหเขามาชมนิทรรศการอยางตอเน่ือง 

3. นักศึกษา นักออกแบบรุนใหม และผูที่คิดเริ่มตนทําธุรกิจ สามารถดูตัวอยางความสําเร็จ
ของผลงานความคิดสรางสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และไดรับความรูดานการ
ออกแบบที่เทาทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก โดยไมตองเดินทางไปดูนิทรรศการผลงาน
การออกแบบเหลาน้ีที่ตางประเทศ ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายใหกับประเทศลงเปน
จํานวนมาก โดยไมตองสูญเสียเงินตราตางประเทศ 

 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

 

 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู -32 

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ           

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

24. ระดับการพัฒนาดาน
การกํากับดูแลกิจการ 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูในการพัฒนาดานการกํากับดูแล
กิจการมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.9550 โดยพิจารณาจากกระบวนการในการสงเสริม
ใหมีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบให
ครบถวนและมีประสิทธิผลโดยมีประเด็นในการประเมินที่สําคัญ ดังน้ี 

 

    ประเด็นพิจารณา 
นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

คาคะแนน 
ท่ีได 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ (รอยละ 80) 

1.1 การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายและเปาหมายที่
สําคัญ 

10 5.0000 

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ 20 2.7500 
1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 15 3.6667 
1.4 การประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงและผูบริหารสูงสุด 15 5.0000 
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 10 4.2000 
1.6 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส เปนกลไกสําคัญที่ทําใหผู

มีสวนไดเสียสามารถใชเปนชองทางในการติดตามการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผูบริหารได โดยขอมูล
ที่เปดเผยตองมีความถูกตอง เช่ือถือได เพียงพอและทันตอ
เหตุการณ 

10 4.8500 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (รอยละ 20) 

2.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 10 2.0000 
2.2  การสงเสริมความรูในเร่ืองที่เก่ียวกับพันธกิจขององคการ

มหาชน สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการ และการ
สงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาที่ไดดียิ่งขึ้น 

10 5.0000 

รวม 100 3.9550  
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
   คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูมีความเขาใจในเปาหมายและ 

พันธกิจขององคกรเปนอยางดีสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย พรฎ.จัดต้ังสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู โดยไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด นโยบาย ยุทธศาสตร และทิศทาง 
ดําเนินงานขององคการมหาชน และหนวยงานเฉพาะดาน ผานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ  
การประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และ
หนวยงานเฉพาะดาน รวมทั้งไดตรวจเยี่ยมหนวยงานเฉพาะดานเปนระยะ 

 ขอเสนอแนะ 
- องคการมหาชนควรมีการรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาเปนราย

ไตรมาส และเปนวาระที่มีความสําคัญในระดับองคการทุกวาระ 
- องคการมหาชนควรปรับปรุงคุณภาพของรายงานใหมีการวิเคราะหสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงหรือวิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหา
อุปสรรคตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขที่ชัดเจน 

- องคการมหาชนควรปรับปรุงเรื่องการจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมใหแกคณะกรรมการกอนลวงหนา เพ่ือใหทางคณะกรรมการไดมีระยะเวลา
พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมและมีระยะเวลาเตรียมความพรอมสําหรับการ
ประชุม 

- การวิเคราะหของฝายจัดการทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน (Management Discussion 
& Analysis) ควรวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตัวเลขที่สําคัญพรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข 

- สถานภาพของพันธกิจ, แผนปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชนยังไมมีการ
กําหนดภาพรวมของแผนยุทธศาสตรและเปาหมายการดําเนินงานขององคการใน
ระยะเวลา 3-5 ปขางหนาที่ชัดเจน 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
25. ระดับคุณภาพของ

แผนปฏิบัติงาน 
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูในเร่ืองคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน
มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.2000 โดยพิจารณาจากคุณภาพในกระบวนการการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานขององคการมหาชนจากกระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเก่ียวของอยางมีสวน
รวม และมีการนําหลักการวิเคราะห SWOT มากําหนดเปาประสงค และกลยุทธในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอม  

 

    ประเด็นพิจารณา 
นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

คาคะแนน 
ท่ีได 

1. การจัดประชุมคณะกรรมการวางแผน/
คณะทํางานวางแผนในระดับจํานวนคร้ังที่
เหมาะสม 

10 5.0000 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแขง็ จุดออน
ขององคการ 

20 5.0000 

3. เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน มี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงค นโยบาย 
และพันธกิจขององคการ 

30 5.0000 

4. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนของพนักงาน 
และเปดกวางใหมีการส่ือสารทําความเขาใจ
ของแผนทั่วทั้งองคการ 

20 5.0000 

5. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 

20 1.0000 

รวม 100 4.2000 

 
 ขอเสนอแนะ 

- องคการมหาชนควรปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติงานแลวเสร็จและผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ใหแลวเสร็จกอนสิ้น
ปงบประมาณ เพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามแผนงานในปงบประมาณถัดไป 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
26. ระดับความสําเร็จใน

การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการ ตรวจและ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานหนวยงาน
เฉพาะดาน 

 ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ ตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานหนวยงานเฉพาะดาน 
มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.0000  

 องคการมหาชนไดประสานกับหนวยงานเฉพาะดานทั้งในสวนบริการและสวนเทคโนโลยี
สนับสนุนเพ่ือใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปในรูปแบบเดียวกัน หรือพัฒนาการใช
เทคโนโลยีเดียวกันหรือใชรวมกันตอไปในอนาคต และไดมีการปรับปรุงแผนการใหบริการ   
ดาน IT ในชวงที่ยังมีปญหาขอกฎหมายระยะช่ัวคราว เพ่ือใหสวนงานตางๆ ไดรับผลกระทบนอย
ที่สุดและสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

 อยางไรก็ตามระบบการบริหารจัดการงานอํานวยการและงานสนับสนุนที่มีสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู เปนสํานักบริหารกลางยังอยูในระยะเร่ิมตน  และความแตกตางกันใน
รายละเอียดของการบริหารจัดการในหนวยงานภายในทั้ง 6 หนวยงาน ทําใหรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่มีความแตกตางกันในรายละเอียดบางสวน  

 ขอเสนอแนะ 
- องคการมหาชนควรปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล การรวบรวมและการรายงานผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะดานทั้ง 6 หนวยงาน 
 


