รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ได้รับกำรจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม
2547 ตำมพระรำชกฤษฏีกำจัดตั้งสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริม
ให้ ประชำชนได้มีโอกำสแสวงหำและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อเพิ่มควำมรู้สร้ำงสรรค์และพัฒนำคุณภำพ
ควำมคิดของประชำชนและเยำวชน ให้เป็น “คนรุ่นใหม่” ที่พร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์โลก ที่ มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว และกำรแข่งขันทำงด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่สูงขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้
สำธำรณะอันเป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำรสะสมและเสริมสร้ำงปัญญำ ขยำยฐำนควำมรู้ และสร้ำงศักยภำพ
ทำงควำมรู้ให้แก่ตนเอง ซึ่งจะเป็นกำรลงทุนทำงปัญญำและพัฒนำบุคลำกรของประเทศโดยผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำยและกว้ำงขวำง
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. เป็นองค์กรกำรเรียนรู้ขนำดใหญ่ที่สมบูรณ์ หลำกหลำย และเป็นองค์กรนำทำงด้ำนฐำนควำมรู้
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้ในสำขำต่ำง ๆ เพื่อสะสมควำมรู้และ
พัฒนำภูมิปัญญำของตน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริกำรวิทยำกำรควำมรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำยในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำ
ประวัติศำสตร์ วิทยำศำสตร์แห่งชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่ำนิยม หรือวิถีชีวิตของคน
4. ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และอนำคต
5. ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
6. ส่งเสริมให้ป ระชำชน ได้มีโอกำสพัฒนำควำมคิดควำมสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ผลผลิต หรืองำนจำกกำรผสมผสำนภูมิปัญญำของตนเข้ำกับควำมรู้สมัยใหม่
7. สนับสนุนให้มีศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนและแสดงผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ
ของบุคคลทั่วไปจำกทุกแหล่งอำรยธรรม
8. พัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเขตร้อนที่ทันสมัย เป็นจุดหมำย
ในกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำตะวันออก และ
ควำมรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลำกหลำย
9. ส่งเสริม สนับ สนุน ให้เกิดกลไกในกำรเสำะหำกำรพัฒ นำและกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญของผู้ มี
ควำมสำมำรถพิเศษสำขำต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : (1 ตุลำคม 2556 - 30 กันยำยน 2557)
 รองนำยกรัฐมนตรี (นำยปลอดประสพ สุรัสวดี) (1 ตุลำคม 2556 - 22 พฤษภำคม 2557)
 รองนำยกรัฐมนตรี (นำยยงยุทธ ยุทธวงศ์) (15 กันยำยน 2557 – ปัจจุปัน)
1.4 ผู้อานวยการ : (1 ตุลำคม 2556 - 30 กันยำยน 2556)
 นำยรำเมศ พรหมเย็น (ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำร สบร.)
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
(1 ตุลำคม 2556 - 30 กันยำยน 2557)
คณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นำยทรงศักดิ์ เปรมสุข
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
นำยปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยำ
นำงสิริกร มณีรินทร์
นำยไชยยง รัตนอังกูร
นำยสมชัย ส่งวัฒนำ
นำยอนุพร อรุณรัตน์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลำคม 2556 – 30 กันยำยน 2557)

อัตรำกำลัง 243 คน (ผู้บริหำร 4 คน เจ้ำหน้ำที่ 239 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 824,791,000 ล้านบาท

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็ น องค์ ก รน ำในกำรพั ฒ นำควำมคิ ด เพิ่ ม ควำมรู้ สร้ ำ งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญำของประชำชน โดยผ่ ำ น
กระบวนกำรเรียนรู้สำธำรณะ”
พันธกิจ
1) จัดให้มีระบบกำรเรียนรู้สำธำรณะ และกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำของประชำชนโดย
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้สำธำรณะ
2) สร้ ำ งแหล่ ง บริ ก ำรองค์ ค วำมรู้ รู ป แบบใหม่ ที่ ทั น สมั ย มี ชี วิ ต ชี ว ำ และอุ ด มด้ ว ยควำมรู้ ที่
สร้ำงสรรค์
3) สร้ำงนวัตกรรมรูปแบบกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
4) ส่งเสริมเครือข่ำยเพื่อพัฒนำและขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรดำเนินงำนเพื่อสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักขององค์กร

2. สรุปผลในภาพรวม
กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน) หรือ สบร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และ
เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ สบร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ใน
ภำพรวม ได้คะแนน 4.8326 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก โดยเฉพำะผลกำรปฏิบัติงำนในมิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำร
ปฏิบั ติงำนซึ่งเป็ นไปตำมพันธกิจและยุ ทธศำสตร์ของ สบร. ได้คะแนน 5.0000 ในมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร ได้คะแนน 4.7171 และในมิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร ได้คะแนน 4.6458
ซึ่งอยู่ในระดับดีมำกทั้ง 2 มิติ สำหรับในมิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน ได้คะแนน 4.2890 อยู่ใน
ระดับดี
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตำมมิติ

นำ้ หนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

14%

4.7171

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน

10%

4.2890

มิติที่ 4 การกากับดูแลกิจ การ
และการพัฒนาองค์การ

16%

4.6458

100%

4.8326

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2557
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
4.8000
5.0000
4.3333
4.2706
4.3125
4.7145
4.7856
4.8545
5.0000
5.0000

มิติที่ 2
5.0000
4.9600
3.6960
4.5200
4.1380
5.0000
5.0000
4.6000
4.6390
4.7171

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
3.9263
4.5000
4.8806
3.5943
4.0573
4.1034
4.2890

มิติที่ 4
5.0000
3.7542
2.0182
3.8620
3.4647
4.1820
4.1083
4.7000
4.9417
4.6458

รวม
4.8889
4.7468
3.8732
4.1452
4.2478
4.7210
4.5391
4.7057
4.8626
4.8326
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ส้ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัตงิ ำน
1.1 การสร้างนวัตกรรมองค์ความรูข้ อง สบร.
1.1.1 จานวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบOTOP ที่ได้รบั การพัฒนา
คุณภาพ
1.1.2 ระดับความสาเร็จของการจัดอบรมและพัฒนาการ
ออกแบบบริการ (Service Design)
1.1.3 จานวนสื่อการเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รบั การพัฒนา
ในรูปแบบ Application เพื่อส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู
้ าเนินงานขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรูส้ ู่
1.2 ระดั
บการด
ภูมิภาค
1.2.1 ระดับการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้ : ศูนย์ความรู้
กินได้
1.2.2 แหล่งเรียนรูต้ ามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต : การขยาย
ผลอุทยานการเรียนรูส้ ู่ภูมิภาค
1.3 ระดับความสาเร็จการเผยแพร่องค์ความรู้ ของ สบร.
1.3.1 งานมหกรรมความรู้ (Knowledge Festival)
1.3.2 Creativity Unfolds
1.3.3 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่องค์ความรูต้ าม
หลักการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย
(Brain-based Learning : BBL
1.3.4 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่องค์ความรูด้ ้าน
พิพิธภัณฑ์ (Discovery Museum Knowledge
Model)
1.4 ระดับการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการร่วมกับเครือข่าย
1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรูต้ าม
แนวคิดอุทยานการเรียนรูร้ ะดับจังหวัด (สนับสนุน
ของเดิม)
1.4.2 พิพิธภัณฑ์ติดล้อ Muse Mobile
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
2.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการของ
สบร.
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
3.2 อัตราส่วนต้นทุนต่อหน่วยของการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม/นิทรรศการ/สื่อเผยแพร่องค์ความรู้
3.2.1 NDMI
3.2.2 TK Park
3.2.3 TCDC - นิทรรศการ
3.2.4 TCDC - อบรม
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง .
4.3 จานวนระเบียบ/ข้อบังคับที่มีการปรับปรุงแก้ไขเสร็จ

1

2

เกณฑ์กำรให้คะแนน
3
4

5

60

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน
ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก
5.0000

ผลิตภัณฑ์

7

8

11

14

17

20

32

5.0000

0.3500

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

รายการ

6

10

15

20

25

30

32

5.0000

0.3000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

5
5
5

5.0000
5.0000
5.0000

0.2500
0.2500
0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

5

5.0000
4.7171
5.0000

0.2500

ระดับ

5
14
5

ร้อยละ
ร้อยละ

5
4

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

89.40
85.80

4.8800
4.1600

0.2440
0.1664

ร้อยละ

10
3

80

85

90

95

100

90.20

4.2890
3.0410

0.0912

143.10
571.34
112.36
614.80

139.05
555.17
109.18
597.40

135.00
539.00
106.00
580.00

130.95
522.83
102.82
562.60

126.90
506.66
99.64
545.20

126.53
505.62
96.46
559.51

ระดับ
ระดับ

2
2
1.5
1.5
16
10
2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.8333
5

ฉบับ/เรือ่ ง
นำ้ หนักรวม

4
100

-

1

2

3

4

3

บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
บาท/หน่วย

5.0000
5.0000
5.0000
4.1777
4.6458
4.8333
5.0000

0.2500

0.1000
0.1000
0.0750
0.0627
0.4833
0.1000

4.0000 0.1600
ค่ำคะแนนที่ได้ 4.8326

6

3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สบร. มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศำสตร์ของ สบร.
ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล: นโยบำยที่ 1 นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินกำรในปีแรก ข้อ
1.1.3 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภำพด้วยกำรสนับสนุนให้ชุมชน
วิสำหกิจชุมชนใช้ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่น ผนวกกับองค์ควำมรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภำพสินค้ำและ
บริกำร ข้อ 1.15 จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ควบคู่ กับกำรเร่งพัฒนำเนื้อหำที่เหมำะสมตำม
หลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และนโยบำยที่ 4 นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต ข้อ 4.1.1 เร่งพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรปฏิรูประบบควำมรู้ของสังคมไทย สบร. ได้มีกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินผล
ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพที่ สบร. โดยศูนย์สร้ำงสรรค์งำน
ออกแบบ (ศสบ.) ได้จัดทำแนวทำงกำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำ OTOP ขึ้น มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำและ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำร OTOP เฉพำะผลิตภัณฑ์กลุ่มซี ในธุรกิจขนำดเล็ก โดยเพิ่มเติม
เรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริกำร (Value Creation) เป็นกำร
ผสมผสำนด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เทคโนโลยีสำกลที่เหมำะสม และควำมเข้ำใจเรื่องกำรตลำดและ
แนวโน้มของผู้บริโภคสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนสูงกว่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมี
ผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
จัดฝึกอบรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของแต่ละท้องถิ่นให้แก่เป็นสถำบันกำรศึกษำในเครือข่ำย
miniTCDC ตำมภูมิภำคทั่วประเทศ 14 แห่ง และทีมตัวแทนมหำวิทยำลัยจำก ศสบ. เชียงใหม่ โดยมี 2 หัวข้อหลัก
คือ 1) กำรฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ
2) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ในเรื่องเกี่ยวกับกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product Design)
ให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และผู้ประกอบกำรท้องถิ่น โดยร่วมกันพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มซีขึ้นไป ทั้งในส่วน
ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงำนที่ได้รับกำรพัฒนำประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ OTOP จำกทั่วประเทศ จำนวน
32 ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำน เพื่อเป็นกำรจัดแสดงผลงำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP
จำกทีมตัวแทนนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำในเครือข่ำยโครงกำร miniTCDC และศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ
เชี ย งใหม่ ทั้ ง หมด 32 ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ำเสนอเนื้ อ หำที่ เ น้ น กำรน ำเสนอประสบกำรณ์ แ ละผลลั พ ธ์ จ ำก
กระบวนกำรทำงำนของคณำจำรย์และนัก ศึกษำทั้ง 14 แห่ง มำถ่ำยทอดเป็นกรณีศึกษำเพื่อวัตถุประสงค์ด้ำน
กำรศึกษำส ำหรับ คนรุ่ นต่อไป พร้ อมทั้งเผยแพร่ผ ลงำนให้ กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้นด้ว ยกำรสั ญจรไปยังสำขำและ
สถำบันกำรศึกษำต่อไป จะจัดเป็นนิทรรศกำร “นอกห้องเรียน : ลงสนำม OTOP กับ miniTCDC” จำนวน 3 ครั้ง
ดังนี้
กำรจัดแสดงนิทรรศกำร ครั้งที่ 1 : จัดแสดงที่ TCDC กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน – 25
พฤษภำคม 2557 มีผู้เข้ำชม 8,443 ครั้ง/คน
กำรจัดแสดงนิทรรศกำร ครั้งที่ 2 : จัดแสดงที่ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 19 สิงหำคม - 14 กันยำยน 2557 มีผู้เข้ำชม 547 ครั้ง/คน
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กำรจัดแสดงนิทรรศกำร ครั้งที่ 3 : จัดแสดงที่ TCDC เชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 16 กันยำยน –
9 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำชมแล้ว จำนวน 984 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557) และคำดว่ำจะมีผู้เข้ำ
ชมรวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 1,200 ครั้ง/คน
2) การจัดอบรมและพัฒนาการออกแบบบริการ (Service Design) สบร. โดยศูนย์สร้ำงสรรค์
งำนออกแบบ (ศสบ.) ได้จัดทำโครงกำรอบรมและพัฒนำกำรออกแบบบริกำร เพื่อนำองค์ควำมรู้และผลลัพธ์ที่ได้
จำกงำนออกแบบบริกำรสำหรับรถไฟควำมเร็วสูงมำเผยแพร่ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรพัฒนำกำรออกแบบ
บริกำร (Service Design) เพื่อเพิ่มมูลค่ำรองรับนโยบำยรัฐบำล โดยได้ศึกษำควำมเหมำะสมของขอบข่ำยกำรจัด
อบรม กำหนดแผนงำนและแนวทำงกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรออกแบบบริกำร รวมทั้งจัดทำหลักสูตร
ฝึกอบรมที่เน้นทั้งเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติกำร ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนสูงกว่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้
คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลกำรดำเนินงำน
สรุปได้ ดังนี้
ศสบ. ได้ศึกษำควำมเหมำะสมของขอบข่ำยกำรจัดฝึ ก อบรมและพัฒ นำกำรออกแบบบริกำร
(Service Design) สำหรับนำไปใช้ในกำรพัฒนำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่มหำวิทยำลัยเครือข่ำย ที่เปิดสอนใน
สำขำที่เกี่ยวข้อง อำทิ สถำปัตยกรรม เรขศิลป์ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งกำรออกแบบประสบกำรณ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้
หลักสูตรกำรฝึกอบรมที่อำจำรย์และนักศึกษำของสถำบันเครือข่ำยที่เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถนำองค์ควำมรู้ด้ำน
Service Design ไปใช้ในกำรออกแบบผลงำนในกรอบของภำควิชำ จนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีไอเดียและ
คุณภำพที่สำมำรถนำไปเผยแพร่สู่สำธำรณชนได้ต่อไป
จัดฝึกอบรมและบรรยำยเรื่องกำรออกแบบบริกำรและกำรออกแบบบริกำรสำหรับรถไฟควำมเร็ว
สูง แก่สถำบันเครือข่ำยที่เข้ำร่วมโครงกำร จำกมหำวิทยำลัย 5 แห่ง สำหรับให้เป็นโจทย์ในกำรเรียนกำรสอนใน
สำขำวิชำต่ำงๆ เช่น สถำปัตยกรรมศำสตร์ ออกแบบเรขศิลป์ ออกแบบอุตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อนำองค์ควำมรู้
ด้ำน Service Design ไปสุ่กำรปฏิบัติ โดยมีผู้เข้ำร่วม จำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 400 คน ในช่วงระหว่ำงเดือน
ตุลำคม 2556 - มีนำคม 2557 ประกอบด้วย
1. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
3. คณะมัณฑณศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
4. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ภำควิชำออกแบบอุตสำหกรรม สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
5. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ภำควิชำออกแบบอุตสำหกรรม สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
6. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
โดยแต่ละมหำวิทยำลัยได้คั ดกรองผลงำนที่มีโดดเด่น เพื่อส่งต่อให้ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ
คัดเลือกอีกครั้ง จนได้ผ ลงำนกำรออกแบบที่ดีที่สุด รวมทั้งสิ้น 16 ผลงำน ซึ่ง TCDC ได้นำมำจัดแสดงใน
นิทรรศกำรกำรออกแบบบริกำรสำหรับกำรขนส่งสำธำรณะ (Service Design for Public Transportation) โดย
นิทรรศกำรนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ
(1)ส่ ว นเผยแพร่ ควำมรู้เ รื่องกำรออกแบบบริกำรและกำรออกแบบบริกำรเพื่อ รถไฟ
ควำมเร็วสูงแห่งประเทศไทย กำรได้มำซึ่งหลักกำรสำคัญสำหรับกำรออกแบบบริกำรสำหรับรถไฟควำมเร็วสูงแห่ง
ประเทศไทย
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(2)ตัวอย่ำงผลกำรนำไปใช้ในงำนออกแบบโดยผลงำนกำรออกแบบจำกนักศึกษำที่ได้รับ
คัดเลือกผลงำนเข้ำมำในแต่ละสำขำวิชำ
โดยนิทรรศกำร “กำรออกแบบบริกำรเพื่อกำรขนส่งสำธำรณะ” จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 12 มิถุนำยน
- 27 กรกฎำคม 2557” ณ TCDC กรุงเทพฯ มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำชมเป็นจำนวนมำกถึง 9,760 คน/ครั้ง ทั้งนี้
ภำยในงำนนอกจำกจะมีกำรจัดแสดงผลงำนแล้ว ยังมีกิจกรรมกำรนำเสนอไอเดียและผลงำนของนักศึกษำเจ้ำของ
ผลงำนทั้งหมด และทีมที่ปรึกษำของ TCDC ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง รวมทั้งข้อเสนอแนะนำ
อันเป็นประโยชน์และสำมำรถนำไปปรับใช้กำรศึกษำและกำรทำงำนในอนำคต
ซึง่ ภำพรวมผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรเข้ำชมนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนกำรออกแบบของ
นักศึกษำ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมชมนิทรรศกำรดังกล่ำวมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 88.40 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำมีกำรสื่อสำร
ข้อมูลและรูปแบบกำรจัดแสดงที่สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำได้ง่ำย มีข้อมูลที่สมดุลพอดี และในภำพรวมของ
กำรจัดนิทรรศกำรอยู่ในระดับดีถึงดีมำก ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรร้อยละ 90 จะแนะนำให้คนอื่นเข้ำมำชมนิทรรศกำรนี้
ด้วย เพรำะต้องกำรให้คนอื่นได้รับควำมรู้และประโยชน์เช่นเดียวกัน
3) การจัดทาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบApplication ที่ สบร. โดยสำนักงำน
อุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) จัดส่งให้แก่หน่วยงำนที่รับผิดชอบนำไปใช้ประโยชน์ในโครงกำรแท็บเล็ตเพื่อกำรศึกษำ
จำนวน 32 รำยกำร ซึง่ มีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนสูงกว่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำ
รับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
สอร. คัดเลือกเนื้อหำสำระที่เป็นประโยชน์มำพัฒนำเป็นแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (Online) และ
ออฟ์ไลน์ (Off-Line) เป็นกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นกำรเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1 และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนอุปกรณ์
แท็บเล็ต ภำยใต้โครงกำรแท็บเล็ตพีซีเพื่อกำรศึกษำไทย ของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่ง สอร. ได้พัฒนำแอพพลิเคชั่น
จำนวน 32 รำยกำร ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่นหนังสือเสียง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม จำนวน 17 รำยกำร และแอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย สองภำษำ (ไทย-อังกฤษ) กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จำนวน 15 รำยกำรและได้ส่งมอบแอพพลิเคชั่นจำนวน 32
รำยกำรดังกล่ำว เพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นำไปใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้บนอุปกรณ์แท็บ
เล็ตภำยใต้โครงกำร OTPC โดยมีรำยละเอียดตำมหนังสือที่ สอร. 02/430 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2557
3.1.2 การดาเนินงานขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาค สบร. ดำเนินกำรได้ครบถ้วนตำม
เกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก โดยสรุปผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) กำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ตำมแนวคิดศูนย์ควำมรู้กินได้ เน้นควำมรู้ด้ำนกำรทำมำหำกิน ไปยัง
แหล่ งเรีย นรู้ในพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภำพตำมแนวเส้ นทำงรถไฟควำมเร็ว สูงและ/หรือสำมำรถเชื่อมต่อกับกลุ่ ม
ประเทศอำเซียน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้บริกำร มุมควำมรู้กินได้ ทำมำหำกินที่เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ จำนวน
2 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร ในสังกัดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 2) องค์กำร
พัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) พื้นที่พิเศษเมืองเก่ำน่ำน พร้อมทั้งสำรวจควำม
ต้องกำรควำมรู้และควำมต้องกำรในใช้แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสำคร และน่ำน เพื่อนำมำจัดทำแผนพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ของอุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร และ อพท. น่ำน โดยองค์กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่ งยื น (องค์กำรมหำชน) พื้นที่พิเศษเมืองเก่ำน่ำน เปิดให้ บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 2
กันยำยน 2557 และอุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2557
ทั้งนี้จำกกำรกำรสำรวจควำมพึงพอใจกลุ่มเป้ำหมำยอุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำม
พึงพอใจภำพรวมด้ำนเนื้อหำควำมรู้ อยู่ในระดับมำกที่สุด สำหรับกลุ่มเป้ำหมำย อพท.น่ำน พบว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
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มีควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรจัดกิจกรรม ได้แก่ ควรมีกิจกรรมในลักษณะนี้บ่อยๆ และมีสินค้ำวัฒนธรรมแบบอื่นๆ
มำนำเสนอเพื่อต่อยอดอำชีพ
1) สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) ได้ดำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งและพัฒนำ
อุทยำนกำรเรียนรู้ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “ห้องสมุดมี
ชีวิต” ให้กับ ศอ.บต. เทศบำลเมืองนรำธิวำส เทศบำลนครปัตตำนีและเทศบำลนครยะลำ เพื่อจัดตั้งอุทยำนกำร
เรียนรู้นรำธิวำสและปัตตำนีให้เกิดขึ้น ตลอดจนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำให้มีควำมเป็น
แม่ข่ำยขยำยผลกำรทำงำนไปสู่ ห น่ ว ยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. ฝ่ ำยพัฒ นำ
เครือข่ำย สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) ได้ดำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งอุทยำนกำรเรียนรู้จังหวัดนรำธิวำส
และจังหวัดปัตตำนี ให้เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับเทศบำลเมืองนรำธิวำส เทศบำลเมืองปัตตำนี รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสื่อสำระกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และระบบโปรแกรมจัดกำร
ห้องสมุดอัตโนมัติ พร้ อมทั้งด้ำนบุคลำกร อำทิ อบรมกิจกรรมเปิดประตูแหล่งเรียนรู้สู่ กำรอ่ำน โดยมีจำนวน
ผู้เข้ำร่วมอบรม 81 คน ซึ่งเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับหน่วยงำนเครือข่ำยต่ำงๆ ร่วม
หำรือในกำรขับเคลื่อนโครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรอ่ำ นในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ ณ ห้องประชุมเทศบำลนคร
ยะลำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โดยกิจกรรมดังกล่ำวอุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำจะมีบทบำทเข้ำมำร่วมในกำรขยำย
ผลเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงำนเครือข่ำยต่ำงๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งรวมถึงเทศบำลเมืองนรำธิวำสและ
เทศบำลเมืองปัตตำนี รวมทั้งเครือข่ำยของอุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำในจังหวัดยะลำ เช่น โรงเรียนเทศบำล 4 (ธน
วิทยำ) และ โรงเรียนเทศบำล 5 (ตลำดบ้ำนเก่ำ) เป็นต้น ซึ่งเมื่อประเมินควำมพร้อมของอุทยำนกำรเรียนรู้ สำนัก
จังหวัดปัตตำนีและจังหวัดนรำธิวำสที่จะสำมำรถเปิดให้บริกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 พบว่ำ กำรก่อสร้ำง
อุทยำนกำรเรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง ยังคงอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำคำร รวมทั้ง จำกข้อเท็จจริงที่ ศอ.บต. จะต้อง
ดำเนินกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมเพื่อนำมำใช้ตกแต่งภำยในเพื่อให้อุทยำนกำรเรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง พร้อมที่
จะให้บริกำรส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไปใน 2 จังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ซึ่งจะต้องใช้เวลำในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ รวมทั้งต้องใช้เวลำในกำรตกแต่งภำยในอีกระยะหนึ่ง โดยหำก
ศอ.บต. ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงำนที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกำรก่ อ สร้ ำงอุ ท ยำนกำรเรี ย นรู้ทั้ ง 2 แห่ ง สำมำรถขอรั บจั ด สรร
งบประมำณจำกภำครัฐได้ คำดว่ำอุทยำนกำรเรียนรู้ภูมิภำคจังหวัดปัตตำนีและจังหวัดนรำธิวำสจะสำมำรถเปิด
ให้บริกำรได้อย่ำงเร็วภำยในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2558
3.1.3 การเผยแพร่องค์ความรู้ ของ สบร. สบร. ดำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก โดยสรุปผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) งานมหกรรมความรู้ (Knowledge Festival) สบร.และหน่วยงำนภำยในร่วมกันจัดงำน
มหกรรมควำมรู้เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ เป็นกำรสร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต รวมทั้งเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กำรจัดสัมมนำ (Forum &
Symposium) กำรจัดนิทรรศกำร (Exhibition) /กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) มีรำยละเอียดดังนี้
- จัดเสวนำ/สัมมนำ (Forum & Symposium) ในวันที่ 3-4 ธันวำคม 2556 รวม 2 วัน
ผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 385 คน โดยมีหัวข้อกำรบรรยำยดังนี้
o วันที่ 3 ธันวำคม 2556 เป็นกำรบรรยำยในหัวข้อ “มองอนำคต... พลิกโฉมกำรศึกษำคน
รุ่นใหม่” โดย Mr. Raymond Ravaglia จำก Stanford University ช่วงที่ 2 เสวนำในหัวข้อ “IT และ Social
Media เปลี่ยนชีวิตเรำอย่ำงไร” โดย Dr.Richard Baraniuk จำก Rice University และ Mr. Hwang Dae Yun
จำก LINE Thailand และช่วงที่ 3 เป็นกำรเสวนำในหัวข้อ “เจำะกลยุทธ์กำรสื่อสำรเบื้องหลังปรำกฏกำรณ์
พันล้ำน” โดย คุณวรพันธ์ โลกิตสถำพร คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย และ คุณนพรัตน์ พุทธรัตนมณี โดยมีผู้เข้ำร่วม
สัมมนำทั้งสิ้นจำนวน 241 คน
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วันที่ 4 ธันวำคม 2556 เป็นกำรบรรยำยในหัวข้อ “กำรพัฒนำผู้นำในโลกแห่งควำมไม่
แน่นอน: ประสบกำรณ์จำก Oxford โดย Dr.Lalit Johri จำกมหำวิทยำลัย Oxford และช่วงที่ 2 เป็นกำรเสวนำใน
หัวข้อ “แหล่งเรียนรู้ในโลกดิจิทัลและกำรเปลี่ยนแปลงของควำมรู้ในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม” โดย ดร.
สิริกร มณีรินทร์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ และ Dr.George Abonyi จำก Syracuse University โดยมีผู้เข้ำร่วมงำน
สัมมนำทั้งสิ้นจำนวน 144 คน
- จัดนิทรรศกำร (Exhibition) แบ่งกำรนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เปลี่ยนโลกด้วยพลัง
ควำมรู้ ควำมรู้สร้ำงโอกำสก้ำวไกลสู่เวทีโลก และอนำคตกำหนดได้ โดยมียอดผู้เข้ำชมงำนตั้งแต่วันที่ 3 – 9
ธันวำคม 2556 รวม 7 วัน ผู้เข้ำชม 1,186 คน รวมทั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำหลักสูตรชั้นสูง
สำหรับบุคคลำกรในอำชีพแฟชั่น ในเดือนธันวำคม 2556
- กำรเผยแพร่ชุดควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดงำนมหกรรมควำมรู้ โดยดำเนินกำรจัดทำและเผยแพร่
ควำมรู้ดังนี้
o สรุปสำระสำคัญงำนมหกรรมควำมรู้ และจัดทำชุดควำมรู้กำรบรรยำยของวิทยำกร จำนวน
5 เรื่อง ได้แก่
 เจำะกลยุทธ์กำรสื่อสำรเบื้องหลังปรำกฏกำรณ์พันล้ำน
 ยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้เพื่ออนำคตไทย
 IT และ Social Media เปลี่ยนชีวิตเรำอย่ำงไร
 มองอนำคต...พลิกโฉมกำรศึกษำคนรุ่นใหม่
 เปิดกลยุทธ์อ็อกซ์ฟอร์ด: สร้ำงผู้นำในโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลง
o เผยแพร่ ชุ ด ควำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรจั ด งำนมหกรรมควำมรู้ ผ่ ำ นช่ อ งทำงหลำยรู ป แบบ อำทิ
website, Youtube, Facebook ของ okmd และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ รวมทั้งมีกำรประมวลเป็นชุดควำมรู้จำกกำร
บรรยำยของวิทยำกร เรื่องเจำะกลยุทธ์กำรสื่อสำรเบื้องหลังปรำกฏกำรณ์พันล้ำน โดยจัดให้มีกำรสัมภำษณ์วิทยำกร
คุณนพรั ตน์ พุทธรั ตนมณี รองประธำนกำรจัดกำรแข่งขันไทยไฟต์ บริษัท สปอร์ต อำร์ต จำกัด ในรำยกำรรัก
เมืองไทย ผ่ำนช่องทำงทรู วิชั่นส์ TNN 2 ช่อง 8
- ผลกำรสำรวจระดับควำมสนใจและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมควำมรู้ เพื่อสร้ำง
โอกำสและทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยผลกำรประเมินภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 3.97 อยู่
ในระดับดี หำกพิจำรณำแยกตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ด้ำน มีผลกำรประเมิน 1) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรที่
4.03 2) ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ 3.78 3) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรที่ 4.15 และ 4) ด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกที่ 3.97 รวมทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกลุ่มต่ำงๆ (อำทิ ผู้เข้ำร่วมงำน ผู้บริหำร วิทยำกร และผู้รับจ้ำงดำเนินโครงกำร) โดยประเด็นสำคัญเป็น
เรื่องของเวลำกำรจัดงำนที่ต้องพิจำรณำให้รอบคอบในครั้งต่อไป (เนื่องจำกเป็นช่วงที่มีกำรชุมนุมทำงกำรเมือ ง)
และกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรจัดงำนซึ่งทำให้เกิดควำมสับสนและไม่ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง
รวมถึงแนวคิดและนโยบำยกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงปัญญำถือเป็นวำระที่มีควำมสำคัญยิ่งต่อกำรกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภำพรวมด้วย
o

2) Creativity Unfolds ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้มีกำรจัดสัมมนำ ชุมนุมนักคิด นัก
สร้ำงสรรค์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรอง
กำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
(1) เตรี ย มควำมพร้ อมสำหรับกำรจัดงำนสัมมนำประจำปี มีกำรวำงแผนงำน กำรกำหนด
รูปแบบและเนื้อหำกำรจัดงำน จองสถำนที่กำรจัดงำน เชิญวิทยำกรทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศมำบรรยำย พร้อม
ทั้งมีกำรเผยแพร่งำนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนสนใจและเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว
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(2) กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร International Workshopระหว่ำงวันที่ 28-29 สิงหำคม
2557 จัด ณ TCDC ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 1) “The FUTURE By DESIGN: Inclusivity By Design =
Design for All” 2) “กำรออกแบบเพื่อคน 99% บนโลก (Design for the 99%)” 3) “ธุรกิจ Startup ยุคใหม่
ทำอย่ำงไร (Basic Lean Startup)” มีผู้เข้ำร่วมจำนวน 133 คน
(3) กำรจัด International Symposium ระหว่ำงวันที่ 30-31 สิงหำคม 2557 ณ ห้องแกลอรี
2 TCDC โดยมีวิทยำกร 9 ท่ำน จำก 5 ประเทศ คือ ไทย, เกำหลี, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, และสหรัฐอเมริกำ มี
ผู้เข้ำร่วมจำนวน 1,333 คน ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้เดิมจำนวน 1,000 คน
(4) ชุ ด ควำมรู้ ที่ ใ ช้ ใ นกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ด้ ำ นกำรออกแบบและพั ฒ นำ
ผลิตภัณฑ์สำมำรถนำเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ (ชุดควำมรู้นำเสนอผ่ำน Slide Presentation และ Video โดย
วิทยำกร ซึ่งTCDC จะนำบำงส่วนมำเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในระยะต่อไป)
(5) สำรวจระดับควำมพึงพอใจ ควำมสนใจและควำมตั้งใจของผู้เข้ำร่วมสัมมนำ International
Symposium ที่จะนำควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้
ประโยชน์ โดยมีผลสำรวจในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้
- ควำมพึงพอใจและผลที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมสัมมนำ International Symposium
- มีควำมรู้มำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 36.5
- มีเครือข่ำยมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5.5
- สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 21
- อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1
3) การเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย (Brain-based
Learning : BBL) สบร. ดำเนินงำนเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมองของสมองแต่ละช่วงวัยผ่ำน
รำยกำรโทรทัศน์ เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก และให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนรับผิดชอบดูแลพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
0-7 ปี (ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และครูอนุบำล) ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิก ซึ่งมี
รำยละเอียดกำรดำเนินงำนดังนี้
1. จั ดประชุ มเพื่อก ำหนดกรอบเนื้ อหำในกำรเผยแพร่อ งค์ควำมรู้ด้ำนกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ตำม
หลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) สำหรับเด็กปฐมวัย 0-7 ปี จำกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำเนื้อหำในกำรเผยแพร่
2. กำหนดกรอบเนื้อหำ และรูปแบบกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหลักกำร
พัฒนำสมองสำหรับเด็กปฐมวัย (0 - 7 ปี) ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ ดูแลเด็ก ครูอนุบำล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับเด็ก
3. จัดทำเนื้อหำกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหลักพัฒนำสมอง จำนวน 13
ตอน
4. เผยแพร่องค์ควำมรู้ ผ่ำนรำยกำรโทรทัศน์ “สมองดี สร้ำงได้” จำนวน 13 ตอน ออกอำกำศ
ทำงสถำนีโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมำชิกช่อง ทรูปลูกปัญญำ ทรูวิชั่นส์ 9, PSI 334, PSI TrueTV ช่อง 9 ทุกวัน
อำทิตย์ เวลำ 10.00 – 10.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกรำคม 2557 – 30 มีนำคม 2557 และสำมำรถรับชม
ย้อนหลังผ่ำนอินเตอร์เน็ตทำงเว็บไซต์ www.true plookpunya.com
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5. รวบรวมและวิ เครำะห์ข้อมูลในกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ และผลควำมสำเร็จของกำร
เผยแพร่รำยกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) สู่สำธำรณะผ่ำนสื่อโทรทัศน์และweb
based โดยมี สรุปควำมพึงพอใจ ดังนี้
• ควำมพึงพอใจกับช่องทำงในกำรรับชม ระดับคะแนน 4 จำนวน 186 คน คิดเป็น 61%
• ควำมพึงพอใจในช่วงเวลำกำรรับชม ระดับคะแนน 4 จำนวน 180 คน คิดเป็น 59%
4) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ (Discovery Museum Knowledge Model)
สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.) ได้สร้ำงต้นแบบกำรเรียนรู้ (Discovery Museum Knowledge
Model: DKM) ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ต้นแบบในกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยของ สพร. ดำเนินกำร
เผยแพร่และพัฒนำบุ คลำกรด้ำนพิพิธภัณฑ์ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะงำนพิพิธภัณฑ์อย่ำงถูกต้องตำมหลั ก
วิชำกำรและหลักปฏิบัติของพิพิธภัณฑ์ระดับสำกล โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม
กำรสั ม มนำ กำรศึ ก ษำดู ง ำน กำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร กำรระดมควำมคิ ด เห็ น กำรประเมิ น ผลกำรอบรม
กลุ่มเป้ำหมำย ฯลฯ เพื่อนำไปสู่กำรรับรองมำตรฐำน (Certificate) ต่อไป
ทั้งนี้ หลั กสู ตร DKM ประกอบด้วย 8 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรนำองค์กร 2) กำรบริหำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์ 3) คอลเลคชั่น 4) กำรอนุรักษ์วัตถุจัดแสดง 5) กำรจัดแสดงนิทรรศกำร 6) กำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่อผู้เข้ำชม 7) กำรตลำดและกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์ และ 8) กำรบริหำรจัดกำรอำคำรและสถำนที่ ซึ่งมี
รำยละเอียดกำรดำเนินงำนดังนี้
• ดำเนินกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เนื้อหำหลักสูตร DKM ให้เหมำะสมกับบริบทของพิพิธภัณฑ์ไทย
โดยศึกษำ สังเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้หลักสูตรในกำรอบรม พร้อมทั้งจัดทำรำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมินศักยภำพ
พิพิธภัณฑ์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำอบรม
• ดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรและคัดเลือกเรื่องในหลักสูตร DKM ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม –
สิงหำคม 2557 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรวำงแผน 2) กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ 3) กำรจัดแสดง
นิทรรศกำร และ 4) กำรจัดทำโปรแกรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรจัดอบรมเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์
• จั ด อบรมหลั ก สู ต ร DKM
ในวั น ที่ 20-22 กั น ยำยน 2557 ณ บ้ ำ นเขำยี่ ส ำร จั ง หวั ด
สมุทรสงครำม โดยมีเครือข่ำยใน 4 ภูมิภำค เข้ำร่วมกำรอบรม
• จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรอบรมหลักสูตร DKM และเผยแพร่หลักสูตร DKM ให้กับ
เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
3.1.4 การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการร่วมกับ เครือข่าย สบร. ดำเนินกำรได้ครบถ้วนตำม
เกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก โดยสรุปผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจังหวัด (ตามแนวคิดอุทยานการเรียนรู้) สำนักงำนอุทยำน
กำรเรียนรู้ (สอร.) ได้พัฒนำแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยจังหวั ด โดยได้ให้กำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรู้ระดับจังหวัดที่เปิดให้บริกำรแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ 1) ห้องสมุดประชำชนเทศบำลนครระยอง 2) อุทยำนกำร
เรียนรู้ระยอง 3) อุทยำนกำรเรียนรู้ตรำด 4) ขุมทรัพย์ควำมรู้จังหวัดอ่ำงทอง 5) ห้องสมุดประชำชนเทศบำลนคร
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 6) หอสมุดประชำชนเทศบำลนครลำปำง 7) ศูนย์กำรเรียนรู้ ปัทมะเสวี จังหวัดลำปำง 8)
อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร 9) อุทยำนกำรเรียนรู้เทศบำลเมืองสตูล และ 10) อุทยำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และดำรำศำสตร์ อบจ. พะเยำ (อุทยำนกำรเรียนรู้พะเยำ) ตลอดจนได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้แก่ศูนย์กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำ จนสำมำรถเปิดให้บริกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรมเพิ่มเติม 1 แห่ง และจำกผล
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กำรสำรวจพบว่ำ กำรดำเนินงำนระหว่ำงสำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยเป็นไปในทิศทำงที่ดี
โดยผู้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยของสำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ มีระดับควำมพึงพอใจค่อนข้ำงสูง รวมทั้งผล
กำรประเมินควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ/สนับสนุนห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ ที่เปิดให้บริกำรแล้ว ก็เป็นไปในทิศทำงที่ดี
แต่ก็ยังคงมีส่วนที่เป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน ซึ่งเห็นควรดำเนินกำร เช่น
1. กลุ่มเป้ำหมำยของแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยที่มำใช้บริกำรส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 13-18 ปี และ
อำยุ ต่ำกว่ ำ 13 ปี ซึ่ ง เป็ น เด็ก นั กเรี ย นในระดั บ มัธ ยม ดั ง นั้ น หำกต้ อ งกำรให้ ก ลุ่ ม เป้ ำหมำยครอบคลุ มและมี
ผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น ควรเพิ่มรูปแบบกิจกรรมที่สำมำรถดึงดูดกลุ่มนักศึกษำ เยำวชน และประชำชนทั่วไปให้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมกับกิจกรรมมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องมีกำรเพิ่มสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นที่ และประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ได้รับรู้ เพื่อให้มีกำรเข้ำมำใช้บริกำรมำกขึ้น รวมถึง
ควรนำข้อมูลแนวทำงกำรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยของสำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ 6 ด้ำน มำวิเครำะห์ใน
รำยละเอียดเชิงลึก เพื่อหำวิธีกำรในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนในแต่ละด้ำนให้เข้ำกับกำรพัฒนำตำมบริบทของแต่
ละพื้นที่ให้มำกยิ่งขึ้น
2. กำรจัดสรรบุคลำกรของแหล่งเรียนรู้เครือข่ำย ควรสรรหำบุคลำกรมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนที่ตรงกับหน้ำที่รับผิดชอบในแต่ละหน้ำที่ให้ได้มำกที่สุด หำกไม่สำมำรถหำได้ หรือจำเป็นต้องใช้จำก
บุคลำกรที่มีอยู่ ควรมีกำรได้รับกำรอบรมและฝึกปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมำกขึ้น จะช่วย
ให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือใช้แนวทำงกำรดำเนินงำนในรูปแบบอำสำสมัครเข้ำมำช่วยสมทบ
ในกำรปฏิบัติงำน
ซึ่ ง มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนครบถ้ ว นตำมเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นค ำรั บ รองกำร
ปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
2) พิพิธภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile) สบร. โดยสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนร้แห่งชำติ (สพร.) มี
ผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำ
คะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
1) วิเครำะห์แนวทำงปีที่ผ่ำนมำเพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบ/วิธีกำรจัดนิทรรศกำร
พิพิธภัณฑ์ติดล้อ ให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่มำกขึ้น
2) ศึกษำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกพื้นที่ที่มีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนในกำรจัดนิทรรศกำร
“พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ติ ด ล้ อ ”เพื่ อ เตรี ย มกำรด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ กท้ อ งถิ่ น ที่ พ ร้ อ มในกำรสนั บ สนุ น กำรจั ด นิ ท รรศกำร
“พิพิธภัณฑ์ติดล้อ” โดยมีควำมพร้อมในด้ำนสถำนที่ สำธำรณูโภค ด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ กำรจัดองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเทศบำลหรือ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในพื้นที่
3) คัดเลือกท้องถิ่นตำมเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ (1) จังหวัดชุมพร (2) พิพิธภัณฑ์สิรินธร
จังหวัดกำฬสินธ์ (3)จังหวัดมหำสำรคำม (4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (5) จังหวัดเพชรบุรี และ (6) จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4) เนื้อหำองค์ควำมรู้สัญจร ดำเนินกำรจัดทำเนื้อหำนิทรรศกำร ได้แก่ ส่วนที่ 1 เรียงควำม
ประเทศไทย และ ส่ว นที่ 2 วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรม/ประเพณี ของท้องถิ่นที่จัดแสดงนิทรรศกำรหรือ
รูปแบบกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกวิถีชีวิต และภูมิปัญญำของท้องถิ่น
5) สัญจร “พิพิธภัณฑ์ติดล้อ” (Muse Mobile) ดำเนินกำรจัดนิทรรศกำรเคลื่อนที่สัญจร
พิพิธภัณฑ์ติดล้อ และกิจกรรมประกอบนิทรรศกำรแล้ว ซึ่งกำรจัดงำนพิพิธภัณฑ์ติดล้อ นอกจำกควำมร่วมมือกับ
เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในพื้นที่แล้ว สพร. ยังได้รับควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่

14
เกีย่ วข้องอีกด้วย ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนแล้ว 6 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกำฬ์สินธุ์ จังหวัดมหำสำรคำม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดเพชรบุรี
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 14) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7171
3.2.1 กำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของปีงบประมำณพ.ศ. 2556 ที่ผ่ำนมำเพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนในกำรเรียนรู้และเข้ำใจผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้
มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร สบร. ได้ดำเนินกำรดังนี้
1) สบร. และหน่ ว ยงำนภำยใน ด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 เพื่อวิเครำะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำรในแต่ละประเด็นในแหล่ง
เรียนรู้ของ สบร.
2) จัดทำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำนบริกำร โดยใช้ข้อมูลผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 เสนอคณะกรรมกำรบริหำร สบร.เพื่อพิจำรณำ เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2557
3) ดำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
4) ดำเนินกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และสื่อกำรเรียนรู้
- ปรับปรุงพื้นที่ส่วนบริกำร โดยย้ำยประตูตรวจจับสัญญำณ RFID (Security
gate ) ไปติดตั้งบริเวณประตูทำงเข้ำเพียงจุดเดียว ทำให้เกิดกำรขยำยพื้นที่ที่จะนำหนังสือออกไปอ่ำนได้ รวมทั้ง
เพิ่มโต๊ะ เก้ำอี้ ที่นั่งอ่ำนในบริเวณลำนสำนฝัน และหน้ำห้องมินิเธียเตอร์ ขยำยมุมหนังสืออำเซียนให้บริกำรบริเวณ
ด้ำนหน้ำอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบและบริกำร
- เพิ่มจำนวนและควำมหลำกหลำยของหนังสือ นิตยสำร วำรสำร และสื่อกำร
เรี ย นรู้ อื่นๆ จั ดซื้อหนั งสื อ สื่ อกำรเรี ย นรู้ ทุกเดือน ทั้งที่ได้รับกำรแนะนำจำกผู้ ใช้บริกำร หนังสื อชุดจัดซื้อเล่ ม
ต่อเนื่อง และคัดเลือกนิตยสำรใหม่ทุกปี
- คัดเลือกหนังสือ ทั้งในส่วนของหนังสือ Reading หนังสือบริจำคจำกผู้ใช้บริกำร
และหนังสือที่สำนักพิมพ์มอบ เพื่อส่งต่อให้กับห้องสมุดเครือข่ำย
2) ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพกำรอ่ำนของกลุ่มผู้ใช้บริกำรและสมำชิกของ
อุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบและบริกำร โดยกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้
- พัฒนำศักยภำพและคุณภำพกำรอ่ำนของกลุ่มผู้ใช้บริกำรผ่ำนทำงกิจกรรม Reading
Club โดยร่วมกับกลุ่มวรรณกรรมคัดเลือกวรรณกรรมระดับโลก แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับวิทยำกร
- ถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกเยำวชนในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ในกิจกรรม Inspired By
Idol เพื่อกระตุ้นควำมตื่นตัวที่จะพัฒนำต่อยอดทักษะและควำมฝันของตนเอง ก้ำวสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
3) ด้ำนกำรสื่อสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชำสัมพันธ์ สู่กลุ่มเป้ำหมำย
- พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ Digital TK ตำมหลักกำร Responsive design เพื่อ
กำรแสดงผลที่แตกต่ำงกันออกไปบนอุปกรณ์แต่ละประเภท ให้เหมำะสม
- จัดทำโครงสร้ำงเนื้อหำของเว็บไซต์ใหม่ ให้มีควำมชัดเจนง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล
รวมทั้งพัฒนำเนื้อหำบทควำมองค์ควำมรู้ที่เผยแพร่ในรูปแบบทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
4) สร้ำง Official Account ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ขององค์กร เพื่อใช้
ในกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรม และองค์ควำมรู้ จำกเว็บไซต์สู่สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ
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5) ด้ำนกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
- จัดอบรมพัฒ นำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ บริกำรของอุทยำนกำรเรียนรู้ฯ อำทิ
อบรมพัฒนำบุคลิกภำพและกำรสื่อสำรในงำนบริกำรกำรนำเสนอ และ อบรม Professional MC & Presentation
 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ

1) บริหำรจัดกำรพื้นที่ ภำยใต้ข้อกัดด้ำนพื้นที่ ให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่ำเพื่อ
สร้ำงควำมประทับใจและประสบกำรณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริกำร
- จัดกิจกรรม TCDCCONNECT Offline สร้ำงตลำดนัดพบปะระหว่ำงสมำชิก
ผู้ใช้บริกำร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับสมำชิกของ TCDCCONNECT รวมทั้งบริกำรให้คำ
ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบกำร เพื่อหำช่องทำงและวิธีพัฒนำผลิตภัณฑ์
- จั ดให้ มีห นั งสื อและนิ ตยสำรที่ ทันสมัย ตลอดเวลำ รวมทั้ งจัด Collection /
Display ชั้นหนังสือใหม่ ให้มีควำมทันสมัย และสดอยู่เสมอ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
- เปิดห้องสัมมนำอบรม (ออดิทอเรียม) และจัดที่นั่งเพิ่มเติมไว้รองรับผู้ใช้บริกำร ใน
กรณีโต๊ะเก้ำอี้ที่จัดไว้มีจำนวนไม่เพียงพอ
- อบรม “เสริมสร้ำงควำมมั่นใจในงำนบริกำร” เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรโดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงวิธีคิดและฝึกปฏิบัติในให้บริกำรอย่ำงมี
2) สร้ ำงกำรเข้ำถึงและขยำยองค์ควำมรู้ และเกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสมำชิกและ
ผู้ใช้บริกำรที่มีอยู่ให้มำกขึ้น
- จัดเทศกำลแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ TCDC Social Club เปิดโอกำสให้สมำชิก
TCDC ทุกสำขำอำชีพ ร่วมนำเสนอผลงำน แนวคิด ทักษะ ควำมคิดเห็น เปิดช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุก
สำขำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ และต่อยอดธุรกิจในอนำคต
- ลงนำมควำมร่วมมือ “เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวัสดุและกำรออกแบบ” กับศูนย์
เทคโนโลยี โ ลหะและวัส ดุแห่ งชำติ (เอ็มเทค) สวทช. ผลั กดันผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ด้ำนวัส ดุที่เอ็มเทคมี
ให้บริกำร เพื่อนำไปพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่ำงยั่งยืน
- ให้บริกำรในรูปแบบผ่ำนสื่อออนไลน์ สื่อดิจิตอล อำทิ เผยแพร่หนังสือเนื้อหำควำมรู้
ด้ำนกำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผ่ำน แอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource บน iPad และ iPhone
- ถ่ำยทอดควำมรู้พื้นฐำนกำรออกแบบบริกำร (Service Design) จำกผู้เชี่ยวชำญและ
บริษัทชั้น นำประเทศอังกฤษ ให้กับนั กออกแบบ นักธุรกิจ องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ประชำชนทั่ว ไปอย่ำง
ต่อเนื่อง
 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

1) กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ในส่วนต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริกำร
- ปรับปรุงสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ อำทิ
พัฒนำพื้นที่บริเวณเคำน์เตอร์ Information ให้เป็นระเบียบ
2) กำรประชำสัมพันธ์ เพื่อกำรสื่อสำรและเผยแพร่ควำมรู้ สู่กลุ่มเป้ำหมำย
- จัดทำ Muse Privilege แยกต่ำงหำกเพื่อให้สะดวกกับผู้ต้องกำรดูข้อมูลของสิทธิ
พิเศษต่ำงๆได้อย่ำงรวดเร็ว รวมทั้ง update ข้อมูลเป็นประจำ ใน Facebook, Twiiter และ Instragram
- จัดทำ Muse Mag เป็น e-magazine เพื่อเผยแพร่แนวควำมคิดในด้ำนพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีแก่นของภูมิปัญญำ ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก
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- พัฒนำบุคลำกรที่ให้บริกำรในมิวเซียมสยำม อำทิ อบรมเสริมควำมรู้และเป็นกำร
ทบทวนเนื้อหำของนิทรรศกำร และจัดเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ คำถำมกับนักวิชำกำร
สบร. ได้ ร ำยงำนผลกำรปรั บ ปรุ ง งำนตำมผลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น
ต่อคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2.2 สบร. ได้จัดจ้ำงกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจ
เม้นท์ จำกัด ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 โดยกำรสำรวจควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำนบริกำรของ สบร. ตำมลักษณะของงำนบริกำรของหน่วยงำนภำยใน 3 หน่วยงำน
ดังนี้
1) ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ ดิเอ็มโพเรียม โดยกำรสำรวจทั้ง
สมำชิกและผู้ใช้บริกำรทั่วไป
2) สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK park) ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเวิร์ลด์ ชั้น 8 โดยกำร
สำรวจทั้งสมำชิกและผู้ใช้บริกำรทั่วไป
3) สถำบั น พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่ งชำติ (NDMI) ณ มิวเซียมสยำม อำคำรเดิมส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ถ.สนำมไชย พระนคร โดยกำรสำรวจผู้ใช้บริกำรทั่วไป
กลุ่มตัวอย่ำงคือ จำนวนผู้รับบริกำรของหน่วยงำนภำยในทั้ง 3 หน่วยงำน จำนวนแห่งละไม่
น้อยกว่ำ 400 คน ณ จุดให้บริกำรควำมรู้ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครของ 3 หน่วยงำน โดยมีกำรประเมินสถำนภำพ
งำนบริกำรครอบคลุมประเด็นสำคัญคือ
(1) ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร (Customer Expectations) ที่เกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำร
ใช้บริกำรประเภทต่ำงๆ ของแหล่งเรียนรู้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่ำนสื่อโฆษณำ และกำรประชำสัมพันธ์อื่น ๆ
(2) คุณภำพในสำยตำของผู้รับบริกำร (Perceived Quality) โดยประเมินควำมพึงพอใจจำก
องค์ประกอบที่สำคัญ 3 ด้ำน คือ กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวก รวมทั้งควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรโดยภำพรวม
(3) ควำมคุ้มค่ำของบริกำร (Perceived Value) ประเมินด้วยคำถำม 2 กลุ่ม คือ ควำมพอใจ
ต่อรำคำค่ำใช้จ่ำยของบริกำรประเภทต่ำงๆ ณ ระดับคุณภำพในปัจจุบัน และควำมพอใจต่อคุณภำพ ณ ระดับรำคำ
ในปัจจุบัน
ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริหำร สบร. ได้พิจำรณำเห็นชอบกรอบกำรสำรวจควำมพึงพอใจ วิธีกำร
สำรวจ/แบบสอบถำมด้วยแล้ว
ผลกำรสำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก
ถึงมำกที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 89.40 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.8800 ซึง่ มีควำมครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วยงำนให้บริกำร
1) สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (มิวเซียมสยำม)
2) สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park)
3) ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC)
ภาพรวม 3 หน่วยงาน

ผลกำรสำรวจในภำพรวม(ร้อยละ)
91.70
91.10
85.50
89.40
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จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้รำยหน่วยงำน แหล่งเรียนรู้ของ สบร. ในกรุงเทพฯ
พบว่ำ NDMI (มิวเซียมสยำม) มีคะแนนควำมพึงพอใจสูงสุด ร้อยละ 91.7 รองลงมำ ได้แก่ TK Park ร้อยละ 91.1
และ TCDC ร้อยละ 85.5 ตำมลำดับ
เมื่อพิจำรณำผลกำรสำรวจรำยหน่วยงำนพบว่ำ
1. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรของมิวเซียมสยำม
ภำพรวมผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรของมิวเซียมสยำม พบว่ำผู้ใช้บริกำรทั่วไปมี
ควำมพึงพอใจในบริกำรร้อยละ 91.7 มีระดับควำมพึงพอใจมำกถึงมำกที่สุด โดยทั้ง 5 ประเด็นที่ประเมินพบว่ำ ทุก
ประเด็นมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดและสูงกว่ำควำมคำดหวัง โดยเรียงตำมระดับคะแนนควำมพึงพอใจได้
ดังนี้ 1) ด้ำนคุณภำพ/ประโยชน์/ควำมคุ้มค่ำของกำรให้บริกำร (90.6%) 2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
(89.5%) 3) ด้ำนส่วนจัดแสดงนิทรรศกำร (89.0%) 4) ด้ำนจุดประชำสัมพันธ์ -ติดต่อเข้ำรับบริกำร (87.9%) และ
5) ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก (87.3%)
2.ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรของ TK Park
ภำพรวมผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรของ TK Park พบว่ำผู้ใช้บริกำรทั้งที่เป็น
สมำชิกและผู้ใช้บริกำรทั่วไปมีควำมพึงพอใจในบริกำรร้อยละ 91.1 มีระดับควำมพึงพอใจมำกถึงมำกที่สุด โดยทั้ง 7
ประเด็นที่ประเมินพบว่ำ ทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด และสูงกว่ำควำมคำดหวัง โดยเรียงตำม
ระดับคะแนนควำมพึงพอใจได้ดังนี้ 1) ด้ำนคุณภำพ/ประโยชน์/ควำมคุ้มค่ำของกำรให้บริกำร (90.7%) 2) ด้ำน
กิจกรรมลำนสำนฝั น (88.2%) 3) ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก (87.5%) 4) ด้ำนกระบวนกำรหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร (87.2%) 5) ด้ำนกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ เวิร์คช็อป (87.0%) 6) ด้ำนห้องสมุด (ห้องสมุดมี
ชีวิต ห้องสมุดดนตรี ฯลฯ) (86.3%) และ 7) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร (85.7%)
3. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ TCDC
ภำพรวมผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรของ TCDC พบว่ำผู้ใช้บริกำรทั้งที่เป็น
สมำชิกและผู้ ใช้บ ริ กำรทั่ว ไปมีควำมพึงพอใจในบริกำรร้อยละ 85. มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุ ด โดยทั้ง 6
ประเด็นหลักที่ประเมินพบว่ำมี 5 ประเด็นหลักที่ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยเรียงตำมระดับคะแนน
ควำมพึงพอใจได้ดังนี้ 1) ด้ำนห้องสัมมนำ/ห้องประชุม กิจกรรมสัมมนำ เวิร์คช็อปและกำรบรรยำย (ร้อยละ 88.9)
2) ด้ำนห้องแสดงนิทรรศกำรถำวร (ร้อยละ 87.8) 3) ด้ำนส่วนแสดงนิทรรศกำรชั่วครำว (ร้อยละ 86.9) 4) ด้ำน
ห้องสมุดเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ(ร้อยละ 86.5) 5) ด้ำนห้องสมุดวัสดุเพื่อกำรออกแบบ (ร้อยละ 86.2) ส่วนอีก 1
ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร ณ เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ พบว่ำ ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
(ร้อยละ 75.1) ต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ 85) ค่อนข้ำงมำก และต่ำกว่ำควำมคำดหวัง แสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรไม่
ประทับใจในบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ณ เคำเตอร์ ประชำสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อพิจำรณำประเด็นย่อยต่ำงๆ พบว่ำทุกประเด็น
คะแนนค่อนข้ำงต่ำ (ทุกกลุ่มผู้ใช้บริกำรมีควำมเห็นสอดคล้องกั น) ดังนี้ 1) ควำมรวดเร็วในกำรตอบข้อซักถำม/
ให้บริกำร/รับข้อร้องเรียน (ร้อยละ 77.9) 2) ควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตอบข้อซักถำม ให้คำแนะนำ
หรือช่วยแก้ปัญหำ (ร้อยละ 77.4) 3) กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับห้องสมุดกำรแสดงนิทรรศกำร
ถำวร และนิทรรศกำรชั่วครำว (ร้อยละ 74.7) 4) กำรให้บริกำรด้วยควำมตั้งใจเอำใจใส่ อย่ำงสุภำพ (ร้อยละ 74.6)
5) ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย (ร้อยละ 74.1) และ 6) กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำย โดยไม่เลือกปฏิบัติ (ร้อย
ละ 71.1) แสดงให้เห็นว่ำเป็นปัญหำทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเอำใจใส่ในกำรให้บริกำร และมำรยำทกำร
ให้บริกำร
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ใช้บริกำรยังมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะบำงประเด็นให้หน่วยงำนพิจำรณำดำ
เนินกำรปรับปรุงและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น อำทิ
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1. สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK Park ผู้ใช้บริกำรมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินกำร
อำทิ มีกำรจัดที่นั่งอ่ำนหนังสือชั่วครำวในพื้นที่อื่น ๆ เช่น ลำนสำนฝัน ห้องประชุม ฯลฯ ในช่วงเวลำที่ผู้ใช้หนำแน่น
และในบริเวณลำนสำนฝันควรมีกำรจัดงำน/นิทรรศกำรให้มำกขึ้น เช่น นิทรรศกำรของต่ำงประเทศ กิจกรรมที่ฝึก
ทักษะเยำวชน กิจกรรมจัดให้เด็กๆ แสดงควำมสำมำรถ
2. สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.) หรือ NDMI ผู้ใช้บริกำรมีข้อเสนอแนะให้ดำเนิน
กำร อำทิ พัฒนำด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยแนวทำงต่ำงๆ เช่น กำรจัดให้มีระบบกำรประกวด
พนักงำนดีเด่นประจำเดือน กำรจัดให้มีระบบกำรให้ผู้ใช้บริกำรประเมินควำมพึงพอใจพนักงำนเป็นรำยบุคคล เป็น
ต้น สำหรับด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกของมิวเซียม-สยำม ควรเพิ่มจุดที่พักคอยทั้งภำยในอำคำรและ
บริเวณนอกอำคำรจัดแสดง รวมทั้ง ปรับปรุงเนื้อหำและรูปแบบในสื่อสังคมออนไลน์ของมิวเซียมสยำมให้ มีควำม
น่ำสนใจมำกขึ้นและมีข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน และประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำชมติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทำงสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยกำรจัดทำแผ่นพับแจกจ่ำยแก่ผู้เข้ำชม
3. ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (ศสบ.) หรือ TCDC ผู้ใช้บริกำรมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินกำร
พั ฒ นำ/ปรั บ ปรุ ง งำนบริ ก ำรต่ อ ไปนี้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง อำทิ กำรจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ และตลำด (POP
by
TCDCCONNECT) กำรจัดชั้นวำงหนังสือใหม่ (New Arrival) และกำรจัดกิจกรรม TCDC Social Club (เทศกำล
งำนแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์)
(ที่มำ : รำยงำนโครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2557 สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล บริษัท
เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด )
รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของ สบร. จัดทำ
ได้ละเอียดครบถ้วนดีมำกทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพมีกำรนำเสนอข้อมูลสถิติ ทั้งรูปแบบตำรำงและกรำฟ ซึ่ง สบร.
ควรใช้ประโยชน์จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจดังกล่ำว โดยเฉพำะควำมเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ำง
เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนบริกำรของ สบร. ให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้นต่อไป
3.2.3 การสารวจความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ สบร. ดำเนินกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นหรือกำร
ดึงดูดใจ (Customer Engagement) ในคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนเนื้อหำของศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบทั้ง
TCDC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยในส่วนของ TCDC กรุงเทพฯ สำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้บริกำรจำนวน 403 รำย
ณ TCDC กรุงเทพฯ สำหรับ TCDC เชียงใหม่ สำรวจกลุ่มผู้ใช้บริกำร จำนวน 206 รำย
ผลกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นหรือกำรดึงดูดใจในคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนเนื้อหำของ TCDC
1. ภำพรวมควำมเชื่อมั่นหรือกำรดึงดูดใจในคุณภำพกำรให้บริกำรเกี่ยวกับเนื้อหำด้ำนกำรออกแบบ
สำรวจ TCDC ทั้งที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยกำรสำรวจจำกผู้ใช้บริกำรทั้งในส่วนของห้องสมุดเฉพำะด้ำนกำร
ออกแบบ/ห้องสมุดวัสดุเพื่อกำรออกแบบ เนื้อหำ (content) ของกำรจัดนิทรรศกำรถำวร/นิทรรศกำรชั่วครำว และ
เนื้อหำ (content) ของกิจกรรมสั มมนำ เวิร์คช็อปและบรรยำย พบว่ำ ภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมเชื่อมั่นใน
คุณภำพร้อยละ 85.8 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.1600
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2. ควำมเชื่อมั่นหรือกำรดึงดูดใจในคุณภำพกำรให้บริกำรเกี่ยวกับเนื้อหำด้ำนกำรออกแบบรำยพื้นที่
1) TCDC กรุงเทพฯ มีควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับมำกที่สุด คื อ ร้อยละ 84.30 แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมี
ควำมเชื่อมั่นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนเนื้อหำของ TCDC (กรุงเทพฯ) สูงมำก ซึ่งเป็นผลจำก TCDC (กรุงเทพฯ)
ได้มีกำรดำเนินกำรปรับปรุงและกำรพัฒนำกำรให้บริกำรใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้สำมำรถรักษำระดับคุณภำพ
กำรให้บริกำรโดยเฉพำะในด้ำนเนื้อหำได้ในระดับสูง
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ใช้บริกำรมีควำมเห็นว่ำ ควรมีกำรพัฒนำด้ำนเนื้อหำกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ในส่ว นของ TCDC (กรุ งเทพฯ) ควรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ (1) เพิ่มกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรแลกเปลี่ ยน
ประสบกำรณ์ควำมรู้ระหว่ำงสมำชิกหรือสมำชิกกับผู้เชี่ยวชำญหรือ ผู้ประสบควำมสำเร็จในด้ำนกำรนำควำมรู้ด้ำน
กำรออกแบบไปสร้ำงสรรค์งำนต่ำงๆ และให้สมำชิกมีโอกำสในกำรเสนอผลงำนต่อสมำชิกและผู้สนใจ โดยควรจัด
ต่อเนื่องทุกเดือน และจัดตั้งเป็นชมรมสำหรับกลุ่มผู้สนใจ ภำยใต้กำรสนับสนุนของ TCDC (2) กำรพัฒนำ/ปรับปรุง
งำนบริกำรต่อไปนี้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจัดงำนแสดงสินค้ำและตลำด (POP by TCDCCONNECT) กำรจัด
กิจกรรม TCDC Social Club (เทศกำลงำนแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์) เป็นต้น 3) ปรับปรุงเว็บไซต์ของ TCDC ให้
น่ำสนใจมำกขึ้น
2) TCDC เชียงใหม่ มีควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ ร้อยละ 88.30 แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำม
เชื่อมั่นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนเนื้อหำของ TCDC (เชียงใหม่)สูงมำก แม้จะจัดตั้งขึ้นใหม่และเริ่มเปิดให้บริกำร
เมื่อปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรมีควำมเห็นว่ำ TCDC เชียงใหม่ ควรดำเนินกำรพัฒนำด้ำนเนื้อหำ กำรให้บริกำร
อำทิ
(1) ทบทวนควำมเหมำะสมของควำมหลำกหลำย ควำมน่ำสนใจ และควำมเพียงพอ ของตัวอย่ำง
วัสดุที่มีให้บริกำรภำยในห้องสมุดวัสดุเพื่อกำรออกแบบและปรับปรุงให้ ดีขึ้น ควรนำเสนอตัวอย่ำงของกำรต่อยอด
ควำมคิดและกำรนำไปใช้จริงมำกขึ้น และมีกำรบรรยำยของผู้ที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรสร้ำงสรรค์จำกกำรมำใช้
บริกำร TCDC
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(2) จัดทำฐำนข้อมูลวัสดุที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มำของวัสดุ สถำนที่ เบอร์โทรติดต่อกับเจ้ำของวั สดุ
นั้น (ถ้ำมี) ควำมยำกง่ำยของกำรได้วัสดุมำ รำคำวัสดุโดยประมำณ ประเภทสินค้ำงำนสร้ำงสรรค์ที่ต้องใช้วัสดุนั้นใน
กำรผลิตเป็นหลัก และควรมีกำรจัดชั้นวำงวัสดุตัวอย่ำงที่หยิบดูได้ง่ำย
(3) ควรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรนำวัสดุที่จัดแสดงไปใช้ให้ มำกขึ้น เช่น นำงำนสร้ำงสรรค์
ประเภท โต๊ะ เก้ำอี้ มำใช้แทนโต๊ะ เก้ำอี้ แบบเดิมๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมมองเห็นกำรนำไปใช้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เป็นต้น
(ที่มำ : รำยงำนผลกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นหรือกำรดึงดูดใจในกำรให้บริกำรด้ำนเนื้อหำของศูนย์
สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์
จำกัด)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.2890
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สบร. โดยงบประมำณที่ใช้จ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำร สบร. จำนวน 927,741,400 บำท จำกผลกำร
เบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในรอบ 12 เดือนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ซึ่งดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว โดย
มีกำรเบิกจ่ำยตำมแผนและผูกพันสัญญำ จำนวน 836,869,129 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.20 ซึ่งผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
ดังกล่ำวใกล้เคียงกับค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำน ค่ำคะแนนที่ได้
3.0410 คะแนน
ตัวชี้วัด
ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้เงิน

เป้ำหมำย (ระดับ 3)
ร้อยละ 90

ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ 90.20

3.3.2 อัตราส่วนต้นทุนต่อหน่วยของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการ/สื่อเผยแพร่องค์
ความรู้
 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (NDMI) จัดทำนิทรรศกำร “ค้ำของป่ำ” เปิดให้เข้ำชม
ในช่วงระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม – 28 กันยำยน 2557 ณ บริเวณสนำมหญ้ำและอัฒจรรย์กลำงแจ้ง ด้ำนหลัง
ตึกสยำม โดยมุ่งประเด็นไปที่ทรัพยำกรที่มีอย่ำงอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติในป่ำของดินแดนอุษำคเนย์ ที่เอื้อต่อ
กำรจัดเก็บเพื่อนำมำค้ำขำยเป็นสินค้ำส่งออกต่ำงประเทศ ทั้งยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
อย่ำงคำดไม่ถึง อำทิ ยำแผนโบรำณปรุงมำจำกพืชสมุนไพรที่เติบโตในป่ำ แต่มีสรรพคุณในกำรป้องกันและรักษำ
โรคได้ดี มีผู้เข้ำชมทั้งสิ้น 40,653 คน โดยใช้งบประมำณรวมทั้งสิ้น 5,143,793 บำท ดังนั้น ต้นทุนกำรจัดแสดง
นิทรรศกำร เฉลี่ย 126.53 บำทต่อครั้งหรือคน
 สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK park) มีกำรดำเนินงำนร่วมกับสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย (สกว.) เพื่อคัดสรรหัวข้องำนวิจัยของ สกว. มำจัดทำเป็นนิทรรศกำรและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่
เยำวชนและประชำชนทั่วไปในอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบและบริกำร ชั้น 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจำกนี้
ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร โดยมีกิจกรรมต่ำงๆ เช่น NO WAST : ขยะเท่ำกับศูนย์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
เห็นคุณค่ำของวัสดุทุกสิ่งก่อนตัดสินใจทิ้ง เรื่องกล้วย กล้วย นำเสนอเรื่องรำวของงำนวิจัยที่กล่ำวถึงควำมหลำกหลำย
ของกล้วย จำกภูมิปัญญำไทยในฐำนะพืชสมุนไพร สู่สินค้ำส่งออกตลำดในโลก เป็นต้น ในช่วง 12 เดือน มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร จำนวน 4,695 คน และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อนำมำใช้ดำเนินกำรจัด
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กิจกรรม จำนวน 2,373,896.50 บำท ดังนั้น ต้นทุนกำรจัดแสดงนิทรรศกำรและกิจกรรม เฉลี่ย 505.62 บำทต่อครั้ง
หรือคน
 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) มีกำรดำเนินกำรที่สำคัญ ดังนี้
1) จัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนกำรออกแบบ ที่เต็มไปด้วยเนื้อหำและเรื่องรำวที่หลำกหลำย ทั้งด้ำน
สั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จและกำรเมื อง อันเป็นปั จจัยส ำคัญที่ส่ งผลกระทบต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์และงำนกำร
ออกแบบทุกยุคทุกสมัย โดยนำเสนอเนื้อหำที่เข้ำใจง่ำย เพื่อให้ผู้ประกอบกำรและประชำชนสำมำรถนำควำมรู้ใหม่ไปใช้
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผลกำรดำเนินงำนในรอบ 12 เดือน มีผู้เข้ำชมนิทรรศกำรและเข้ำฟังกำรบรรยำย
และสัมมนำ 228,599 คน มีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ทั้งสิ้น 22,050,836 บำท ดังนั้น ต้นทุนกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
เฉลี่ย 96.46 บำทต่อครั้งหรือคน
2) จัดให้มีกำรอบรมสั มมนำให้ควำมรู้ โดยนักออกแบบ และผู้ เชี่ยวชำญที่ได้รับกำรยอมรับ
ระดั บประเทศ ทั้ งที่ เป็ นคนไทยและต่ ำงประเทศ มำบรรยำยให้ ควำมรู้ ด้ ำนกำรออกแบบ และศำสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ตลอดจน กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำแนวคิดและทักษะด้ำนกำรออกแบบ กำรจัดสัมมนำประจำปีของบรรดำ
นักออกแบบและธุรกิจแนวสร้ำงสรรค์ ผลกำรดำเนินงำนในรอบ 12 เดือน มีจำนวนผู้เข้ำอบรมสัมมนำ 10,020 คน มี
ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ทั้งสิ้น 5,606,274 บำท ดังนั้น ต้นทุนกำรจัดอบรม บรรยำย/สัมมนำให้ควำมรู้ เฉลี่ย
559.51 บำทต่อครั้ง หรือคน
สรุปผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรต้นทุนต่อหน่วยของกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม/นิทรรศกำร ฯ
ต้นทุนต่อหน่วยของกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม/
นิทรรศกำรฯ*
 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (NDMI)
 สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK park)
 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC)
กำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนกำรออกแบบ
กำรอบรมสัมมนำให้ควำมรู้

ค่ำเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
(ที่เกณฑ์ระดับ 3) (บำทต่อครั้งหรือคน)
(บำทต่อครั้งหรือคน)
135
126.53
539.00
505.62
106.00
580.00

ค่ำคะแนน
ที่ได้

96.46
559.51

5.0000
5.0000
5.0000
4.1777

* หมำยเหตุ ต้นทุนต่อหน่วยของกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม/นิทรรศกำร ฯ มีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
ต้นทุนต่อหน่วย = ต้นทุนกำรดำเนินงำนฯ หรือค่ำใช้จ่ำยจริงในกำรดำเนินงำน ฯ ของ TCDC
จำนวนผู้เข้ำร่วมงำน
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 16) ค่าคะแนนที่ได้
4.6458
3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงมำกของ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำ
องค์กำรสำมำรถเติบ โตอย่ ำงยั่งยืน ได้รั บกำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อ งภำยใต้กำร
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เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะ
สั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำ
จำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรสนับ สนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรด ำเนิ น งำนของ สบร. ประจำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2557 อยู่ ที่ ค่ ำคะแนน 4.8333
จำแนกตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
2.2 มีการจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก
2

ผลประเมิน
4.5000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
4.3333
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

4.8333
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1) คณะกรรมกำรบริหำร สบร. ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำร
ก ำกั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ำรณำจำกกระบวนกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลที่ ดี และกำรสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบอย่ ำ งครบถ้ ว นและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บทบำทของคณะ
กรรมกำรบริหำร สบร. ซึ่งมีผลกำรประเมินในระดับที่ดีมำก ได้แก่
1.1) คณะกรรมกำรบริห ำร สบร. มีส่ ว นร่ว มในกำรก ำหนดแผนยุ ทธศำสตร์ข ององค์กำร
มหำชน โดยคณะกรรมกำรบริ ห ำร สบร. ให้ ควำมเห็นชอบกรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของ สบร. เมื่อ 28 พฤศจิกำยน 2555 และเห็นชอบแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เมื่อ 25 กันยำยน 255 ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติงำนประจำปีและงบประมำณประจำปี ของ สบร. ให้มีควำมสอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
1.2) คณะกรรมกำรมีบทบำทในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ สบร. ทั้ง 5 ระบบเป็นรำย
ไตรมำสครบถ้วนตำมเกณฑ์ รวมทั้งมีกำรดูแลติดตำมผลกำรดำเนินงำนทั้งกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินอย่ำงสม่ำเสมอ
1.3) คณะกรรมกำรบริหำร สบร. กำกับให้มีกำรประเมินผลงำนผู้บริหำรรองจำกผู้อำนวยกำร
สบร. 2 ระดับ คือ มีกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงรองลงมำ 2 ระดับ โดยกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจำปี และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนประจำปีของรองผู้อำนวยกำร สบร. และผู้อำนวยกำร
ฝ่ำย ดำเนินกำร 2 ครั้งต่อปี
1.4) มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญต่อ สบร. อย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้ในรำยงำน
ประจำปี 2555 และในเว็บไซต์ของ สบร. เช่น ประวัติของคณะกรรมกำรบริหำร สบร. กำรเข้ำประชุม โครงสร้ำง
ของคณะกรรมกำรบริหำรและคณะอนุกรรมกำรที่สำคัญ พันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน กลยุทธ์ เป้ำหมำยประจำปี
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
1.5) คณะกรรมกำรบริหำร สบร. มีส่วนร่วมในกำรเข้ำประชุม ซึ่งจำกกำรประชุมทั้งหมด 12
ครั้ง โดย10 ครั้ง ทีม่ ีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงคิดเป็นร้อยละ 83.33
1.6) คณะกรรมกำรบริหำร สบร. ได้เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำร
สบร.ทั้งที่เป็นแบบรำยบุคคล และในภำพรวมทั้งคณะ ซึง่ คณะกรรมกำรบริหำร สบร. มีกำรประเมินตนเองตำมเนื้อหำ
ที่กำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำร สบร. ประจำปีงบประมำณ 2557 ในกำร
ประชุม เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2557 ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร สบร. ได้ร่วมแสดงควำมคิดในผลกำรประเมินดังกล่ำว
นอกจำกนี้ มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนให้คณะกรรมกำรได้เข้ำร่วมโครงกำร
อบรมที่สำคัญ เช่น ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ ณ สำธำรณรัฐอิตำลี ในระหว่ำง วันที่ 14-19 พฤศจิกำยน 2556 โดย
กำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ประโยชน์กับองค์กร ดังนี้
1. เสริมสร้ำงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร ให้ได้เห็นถึงแนวทำงกำร
จัดงำนระดับโลกทีส่ ำมำรถดึงดูดผู้คนจำกทั่วโลกให้สนใจและอยำกเข้ำร่วมงำน
2. คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเกิดแรงบันดำลใจในกำรจัดงำนมหกรรมขนำดใหญ่ ที่
เกิดจำกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั่วประเทศ
3. ได้ศึกษำแนวทำงกำรจัด Exhibition และ Display ผลงำนศิลปะ ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล
4. ได้ศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวของศิลปิน หรือผลงำนศิลปะอันทรงคุณค่ำให้มี
ควำมน่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็นวิธีกำรเล่ำเรื่อง เทคนิคกำรถ่ำยทอดผลงำน กำรจัดแสง สี เป็นต้น
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2) อย่ำงไรก็ดียังมีบำงประเด็นที่คณะกรรมกำรบริหำร สบร. ควรให้ควำมสำคัญในกำรกำกับ
ติดตำมกำรดำเนินงำน ได้แก่
2.1) เร่งรัดกำรอนุมัติแผนงบประมำณรำยจ่ำยและแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.4.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง ได้คะแนนที่ 5.0000
โดยศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์
สบร.ดำเนินกำรประเมินตำมกรอบประเด็น และระยะเวลำที่กำหนด ซึ่งได้รำยงำนผลกำร
ประเมินและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผล รวมทั้งนำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรวิเครำะห์ เพื่อจัดทำ
แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำนของสถำบันฯ ในด้ำนต่ำงๆ และเสนอคณะกรรมกำรสถำบันฯ เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ในกำรประชุม เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2557 ซึ่งคณะกรรมกำรสถำบันฯ มีมติเห็นชอบ
ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมที่เสนอ
ทั้งนี้ สบร.ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประเมินกำหนดเป็นสำมำรถนำมำกำหนดกลยุทธ์
เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำองค์กรต่อไปในอนำคตได้ดังต่อไปนี้ กลยุทธ์เพิ่มศักยภำพ (กำรพิจำรณำ
ร่วมกับระหว่ำงจุดแข็งและโอกำส) กลยุทธ์สร้ำงภูมิคุ้มกัน (กำรพิจำรณำร่วมกับระหว่ำงจุดแข็งและอุปสรรค) กล
ยุทธ์เร่งพัฒนำ (กำรพิจำรณำร่วมกับระหว่ำงจุดอ่อนและโอกำส) และ กลยุทธ์แก้วิกฤต (กำรพิจำรณำร่วมกับ
ระหว่ำงจุดอ่อนและอุปสรรค)
ซึ่งผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีมำก สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำน ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4.3 การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับที่มีการปรับปรุงแก้ไขเสร็จ
สบร.กำหนดแผนในกำรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆที่
ออกใช้บั ง คั บ โดย คณะกรรมกำรบริ ห ำร สบร. ในเรื่ อ ง 1.กำรบริ ห ำรงำนบุค คล 2.กำรเงิ น และกำรบั ญ ชี 3.
งบประมำณ และ 4.กำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำร กำรมอบให้รักษำกำรแทน หรือปฏิบัติกำรแทนผู้อำนวยกำร
และกำรมอบอำนำจให้ปฏิบัติเฉพำะอย่ำงแทนผู้อำนวยกำร โดย สบร.สำมำรถดำเนินกำรได้จำนวน 3 เรื่องจำก
ทั้งหมด 4 เรื่อง มีเพียงเรื่องกำรเงินและบัญชีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ทันตำมกำหนดเวลำ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำน
ที่ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดี ค่ำคะแนนที่ได้ 4.0000

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
- สบร. มีกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรสนับสนุนและผลักดันภำรกิจของ
สบร.ทำให้กำรขยำยผลต้นแบบองค์ควำมรู้ เป็นไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิผล ได้รับควำมยอมรับและควำมร่วมมือ
ที่ดี
- กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ สบร. มีกำรจัดเก็บข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ กำรจัดทำข้อมูลหลักฐำนมีควำมครบถ้วนถูกต้องดีมำก โดยมีกำรบันทึกกำรรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ( e-SAR) ได้อย่ำงครบถ้วนตำมแนวทำงที่ สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
ทำให้สำมำรถค้นหำได้สะดวกรวดเร็ว นอกจำกนี้กำรจัดทำรำยละเอียดกำรประเมินผลมีควำมครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
และครบทุกหัวข้อในแบบประเมินผล 6 เดือนและ 12 เดือน
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5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
ในกำรกำหนดตัวชี้วัดของ สบร. ควรพิจำรณำควำมเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งมำกยิ่งขึ้น
และ เปลี่ยนจำกตัวชี้วัดเชิงกระบวนกำร ขั้นตอน และผลผลิต ให้เป็นตัวชี้วัดที่ส ะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ หรือ
ผลกระทบ ต่อกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งสบร.อำจกำหนดเป็น Road Map เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนและแสดงถึง
ผลที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
.....................................

