รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ได้รับกำรจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม
2547 ตำมพระรำชกฤษฏีกำจัดตั้งสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริม
ให้ป ระชำชนได้มีโอกำสแสวงหำและพั ฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อเพิ่มควำมรู้ส ร้ำงสรรค์และพัฒนำคุณภำพ
ควำมคิ ด ของประชำชนและเยำวชน ให้ เ ป็ น “คนรุ่ นใหม่ ” ที่ พ ร้ อ มรั บ มื อ กั บ สถำนกำรณ์ โ ลก ที่ ก ำลั ง มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และกำลังเกิดกำรแข่งขันทำงด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่สูงขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด โดยผ่ำน
กระบวนกำรเรียนรู้สำธำรณะอันเป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำรสะสมและเสริมสร้ำงปัญญำ ขยำยฐำนควำมรู้
และสร้ำงศักยภำพทำงควำมรู้ให้แก่ตนเอง ซึ่งจะเป็นกำรลงทุนทำงปัญญำและพัฒนำบุคลำกรของประเทศโดยผ่ำน
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำยและกว้ำงขวำง
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1) เป็นองค์กรกำรเรียนรู้ขนำดใหญ่ที่สมบูรณ์ หลำกหลำย และเป็นองค์กรนำทำงด้ำนฐำนควำมรู้
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้ในสำขำต่ำง ๆ เพื่อสะสมควำมรู้และ
พัฒนำภูมิปัญญำของตน
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์บริกำรวิทยำกำรควำมรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำยในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำ
ประวัติศำสตร์ วิทยำศำสตร์แห่งชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่ำนิยม หรือวิถีชีวิตของคน
4) ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และอนำคต
5) ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
6) ส่ งเสริ มให้ ป ระชำชนได้มีโ อกำสพัฒ นำควำมคิดควำมสร้ำงสรรค์ที่ส ำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ผลผลิต หรืองำนจำกกำรผสมผสำนภูมิปัญญำของตนเข้ำกับควำมรู้สมัยใหม่
7) สนับสนุนให้มีศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนและแสดงผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ
ของบุคคลทั่วไปจำกทุกแหล่งอำรยธรรม
8) พัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเขตร้อนที่ทันสมัย เป็นจุดหมำย
ในกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำตะวันออก และ
ควำมรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลำกหลำย
9) ส่งเสริ ม สนั บสนุ น ให้ เกิดกลไกในกำรเสำะหำกำรพัฒ นำและกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญของผู้ มี
ควำมสำมำรถพิเศษสำขำต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ
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1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : (1 ตุลำคม 2555 - 30 กันยำยน 2556)
 รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี (นำงนลินี ทวีสิน) (1 ตุลำคม - 2 พฤศจิกำยน 2555)
 รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศำล)
(2 พฤศจิกำยน 2555 - 2 กรกฎำคม 2556)
 รองนำยกรัฐมนตรี (นำยปลอดประสพ สุรัสวดี) (2 กรกฎำคม - 30 กันยำยน 2556)
1.4 ผู้อานวยการ : (1 ตุลำคม 2555 - 30 กันยำยน 2556)
 นำยปรำโมทย์ วิทยำสุข (1 ตุลำคม 2555 - 1 พฤษภำคม 2556)
 นำยรำเมศ พรหมเย็น (1 พฤษภำคม - 30 กันยำยน 2556) (ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำร สบร.)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลำคม 2555 - 30 กันยำยน 2556)
คณะกรรมการ
1. นำยทรงศักดิ์ เปรมสุข
2. เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
4. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
5. ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
6. นำยปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยำ
7. นำงสิริกร มณีรินทร์
8. นำยไชยยง รัตนอังกูร
9. นำยสมชัย ส่งวัฒนำ
10. นำยอนุพร อรุณรัตน์
11. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลำคม 2555 – 30 กันยำยน 2556)

อัตรากาลัง 227 คน (ผู้บริหำร 23 คน เจ้ำหน้ำที่ 204 คน)
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็ น องค์ กรน ำในกำรพั ฒ นำควำมคิ ด เพิ่ ม ควำมรู้ สร้ ำ งสรรค์ ภู มิ ปัญ ญำของประชำชน โดยผ่ ำ น
กระบวนกำรเรียนรู้สำธำรณะ”
พันธกิจ
1) จัดให้มีระบบกำรเรียนรู้สำธำรณะ และกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำของประชำชนโดยผ่ ำน
กระบวนกำรเรียนรู้สำธำรณะ
2) สร้ำงแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวำ และอุดมด้วยควำมรู้ที่สร้ำงสรรค์
3) สร้ำงนวัตกรรมรูปแบบกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
4) ส่งเสริมเครือข่ำยเพื่อพัฒนำและขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
ประเด็นยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งบริกำรควำมรู้ และรวบรวม พัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อกระตุ้นควำมคิด
สร้ำงสรรค์และสร้ำงทัศนคติกำรเรียนรู้ของประชำชน
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2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงต้นแบบ (Prototype) และพัฒนำภำคีเครือข่ำย (Network) เพื่อกำรขยำยผล
3) ยุทธศำสตร์กำรบ่มเพำะ (Incubation) ธุรกิจและกำลังคนที่จะเป็นฐำนในกำรสร้ำงเศรษฐกิจ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

2. สรุปผลในภาพรวม
กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน) หรือ สบร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และเป็น
ตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ สบร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ในภำพรวม
ได้คะแนน 4.8626 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก โดยเฉพำะผลกำรปฏิบัติงำนในมิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนซึ่ง
เป็นไปตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของ สบร. ได้คะแนน 5.0000 ในมิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำ
องค์กำร ได้คะแนน 4.9417 และในมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ได้คะแนน 4.6390 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำกทั้ง
3 มิติ สำหรับในมิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน ได้คะแนน 4.1034 อยู่ในระดับดี
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

5.0000

ประสิทธิผลของกำร
มิติที่ 1
ปฏิบัติงำน

60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร

10%

4.6390

มิติที่ 3

ประสิทธิภำพของ
กำรปฏิบัติงำน

10%

4.1034

มิติที่ 4

กำรก้ำกับดูแลกิจกำรและ
กำรพัฒนำองค์กำร

20%

4.9417

100%

4.8626

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน

4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

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

มิติที่ 1
4.8000
5.0000
4.3333
4.2706
4.3125
4.7145
4.7856
4.8545
5.0000

มิติที่ 2
5.0000
4.9600
3.6960
4.5200
4.1380
5.0000
5.0000
4.6000
4.6390

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
3.9263
4.5000
4.8806
3.5943
4.0573
4.1034

มิติที่ 4
5.0000
3.7542
2.0182
3.8620
3.4647
4.1820
4.1083
4.7000
4.9417

รวม
4.8889
4.7468
3.8732
4.1452
4.2478
4.7210
4.5391
4.7057
4.8626

2548

5

2549

4

2550

3

2551

2

2552
2553

1

2554

0

2555
มิติท ี่ 1

มิติท ี่ 2

มิติท ี่ 3

มิติท ี่ 4

รวม

2556
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ
ส้ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบตั ิงำน

หน่วยวัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้ำนประสิทธิผลตำมแผนปฏิบตั ิงำน
1.1 การสร้างนวัตกรรมองค์ความรูข้ อง สบร.

1

2

เกณฑ์กำรให้คะแนน
3
4

5

60

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ทีไ่ ด้ ถ่วงน้ำหนัก
5.0000

1.1.1 จานวนสื่อการเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
Application ทีจ่ ดั ส่งให้แก่หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
นาไปใช้ประโยชน์ในโครงการแท็บเล็ตเพือ่ การศึกษา

รายการ

7

4

6

8

10

12

20

5.0000

0.3500

1.1.2 จานวนรูปแบบของร้านค้าต้นแบบ OTOP Concept
Store ทีส่ ามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ด้

รูปแบบ

3

-

-

1

2

3

3

5.0000

0.1500

1.1.3 จานวนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมทัง้ บรรจุ
ภัณฑ์ OTOP ทีส่ ามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรูไ้ ด้
1.1.4 จานวนหน่วยงานและธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องทีไ่ ด้นาแนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไปใช้
ประโยชน์
1.2 ระดับการดาเนินงานขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรูส้ ู่
ภูมิภาค

รูปแบบ

4

-

-

1

2

3

5

5.0000

0.2000

ราย

6

2

3

4

5

6

6

5.0000

0.3000

1.2.1 แหล่งเรียนรูต้ ามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต : การขยาย
ผลอุทยานการเรียนรูใ้ นพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

1.2.2 TCDC สาขาเชียงใหม่
1.3 ระดับความสาเร็จการเผยแพร่องค์ความรูข้ อง สบร.

ระดับ
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1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

1.3.1 จานวนชุดความรูท้ ไี่ ด้จากการจัด Creative
Workshop สามารถใช้เผยแพร่ได้
1.3.2 Creativity Unfolds
1.3.3 จานวนโรงเรียนเทศบาลเข้าร่วมนาหลักการ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย BBL ไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นระดับอนุบาลและชั้น
ประถม 1 เพิม่ ขึ้น (ไม่นับสะสม)

ชุดความรู้

5

-

-

5

15

25

26

5.0000

0.2500

ระดับ
โรงเรียน

5
3

1
30

2
40

3
50

4
60

5
70

5
113

5.0000
5.0000

0.2500
0.1500

1.3.4 จานวนศูนย์หรือโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น และหรือ
กทม. และหรือ สพฐ. ทีเ่ ข้าร่วมนาหลักการ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย BBL ไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นระดับศูนย์เด็กเล็ก และ
หรือ ระดับอนุบาล และหรือ ชั้นประถม 1 เพิม่ ขึ้น

ศูนย์/
โรงเรียน

3

-

-

2

12

22

71

5.0000

0.1500

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1500

ระดับ
แห่ง

3
4
10
5

1
50

2
100

3
150

4
200

5
250

5
354

0.1500
0.2000

1

2

3

4

5

5

5.0000
5.0000
4.6390
5.0000

5
10
5

70

75

80

85

90

86.39

0.2139

80

85

90

95

100

92.92

4.2780
4.1034
3.5846

152.39
667.79
125.64
648.74

146.75
643.06
120.99
624.71

141.11
618.33
116.34
600.68

135.47
593.6
111.69
576.65

129.83
568.87
107.04
552.63

134.64
560.22
103.83
567.26

1
1

2
-

3
2

4
-

5
3

4.8833
3

4.1472
5.0000
5.0000
4.3909
4.9417
4.8833
5.0000

0.0622
0.0750
0.0500
0.0439

ระดับ
ระบบ

1.5
1.5
1
1
20
10
10

น้ำหนักรวม

100

1.4 ระดับการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการร่วมกับเครือข่าย
1.4.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ ครือข่ายจังหวัด (ตามแนวคิด
อุทยานการเรียนรู้)
1.4.2 พิพธิ ภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile)
1.4.3 จานวนเครือข่ายทีน่ าองค์ความรูไ้ ปขยายผล
มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึง
พอใจเพือ่ พัฒนาการให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
มิติที่ 3 มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั ิงำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
3.2 อัตราส่วนต้นทุนต่อหน่วยของการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม/นิทรรศการ/สื่อเผยแพร่
องค์ความรู้
3.2.1 NDMI
3.2.2 TK Park
3.2.3 TCDC - นิทรรศการ
3.2.4 TCDC - อบรม
มิติที่ 4 มิติด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.2 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการทีส่ าคัญของ สบร.

ระดับ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท/หน่วย

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

0.2500

0.1792

0.4883
0.5000

ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 4.8626
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สบร. กำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศำสตร์ ผลกำรดำเนินงำนโดย
สรุป มีดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล: นโยบำยที่ 1 นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินกำรในปีแรก ข้อ
1.15 จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ควบคู่กับกำรเร่ งพัฒนำเนื้อหำที่เหมำะสมตำมหลักสูตรบรรจุ
ลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และนโยบำยที่ 4 นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต ข้อ 4.1.1 เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โดยกำรปฏิรูประบบควำมรู้ของสังคมไทย
สบร. ได้มีกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินผล ดังนี้
1) การจัดทาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบApplication
ส ำนั กงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) คัดเลื อกเนื้อหำสำระที่เป็นประโยชน์มำพัฒ นำเป็ น
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (On-line) และออฟ์ไลน์ (Off-Line) เพื่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1 และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำน
อุปกรณ์แท็บเล็ต ภำยใต้โครงกำรแท็บเล็ตพีซีเพื่อกำรศึกษำไทย ของกระทรวงศึกษำธิกำร
แอพพลิ เ คชั่ น ของ สอร.ประกอบด้ ว ย แอพพลิ เ คชั่ น หนั ง สื อ เสี ย ง กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำไทย สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จำนวน 2 รำยกำร และแอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย สองภำษำ
(ไทย-อังกฤษ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จำนวน 18 รำยกำร
สอร. ได้ส่งมอบแอพพลิเคชั่นจำนวน 20 รำยกำรดังกล่ำว เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นำไปใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้บนอุปกรณ์แท็บเล็ตภำยใต้โครงกำร OTPC โดยมีรำยละเอียดตำม
หนังสือที่ สอร. 02/380 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2556
ผลกำรดำเนิ นงำนครบถ้ว นสู งกว่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้ คะแนนตำมที่กำหนดไว้ใน
คำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
2) การจัดทารูปแบบของร้านค้าต้นแบบ OTOP Concept Store ที่สามารถเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
สบร. โดยศู น ย์ ส ร้ ำ งสรรค์ ง ำนออกแบบ ได้ จั ด ท ำรู ป แบบของร้ ำ นค้ ำ ต้ น แบบ OTOP
Concept Store ที่สำมำรถเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ได้ จำนวน 3 รูปแบบ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนสูง
กว่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้
5.0000
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้จัดทำ “โครงกำรพัฒนำภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงสู่สำกล” ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อแสดงให้เห็นศักยภำพของกลุ่มผู้ประกอบกำรสินค้ำ OTOP ผ่ำน
กำรจัดทำร้ำนค้ำต้นแบบเพื่อแสดงและจำหน่ำยสินค้ำของขวัญ OTOP ในงำนมหกรรมแสดงสินค้ำ OTOP City ณ
เมืองทองธำนี ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 15-25 ธันวำคม 2555

8
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้มีกำรนำเสนอศักยภำพของสินค้ำ OTOP ให้เชื่อมโยงกับ
โอกำสกำรสร้ำงรำยได้ใหม่ในอนำคต จำกกำรเปิดประตูสู่ประชำคมอำเซียน และกำรลงทุนโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง
ของประเทศไทยในระยะต่อไป
ทั้งนี้ ในกำรจัดแสดงร้ำนค้ำต้นแบบ OTOP Concept Store ดังกล่ำว เป็นกำรจัดแสดง
แนวนโยบำยในกำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำ OTOP ให้เชื่อมโยงกับองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดแบบสำกล จึงได้มีกำร
เผยแพร่รูปแบบตัวอย่ำงร้ำนค้ำต้นแบบจำนวน 3 รูปแบบ ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3) การจัดทารูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ OTOP ที่สามารถเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
สบร. โดย ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้มี กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์
สินค้ำ ประกอบด้วย ชุดอำหำร Thai Pinto 4 ภำค และชุดของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรพัฒนำศักยภำพ
ของสินค้ำ OTOP ให้เชื่อมโยงกับโอกำสกำรสร้ำงรำยได้ใหม่ในอนำคต โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก และได้รับ
กำรพัฒนำให้เป็นชุดของขวัญปีใหม่ จำนวน 5 รูปแบบ ได้แก่
1. ชุดน้าผึ้ง

4. ชุดผ้าไหม

2. ชุดสปา

3. ชุดธัญพืช

5. ชุดเซรามิก

ผลกำรด ำเนิ น งำนครบถ้ ว นสู ง กว่ ำ เป้ ำ หมำยตำมเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น
คำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
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4) การจัดทาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อให้หน่วยงานและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์
สบร. จัดทำแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมแฟชั่น โดยมีหน่วยงำนและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 6 รำย ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนสูงกว่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
(1) พัฒนำนโยบำยอุตสำหกรรมแฟชั่น โดยจัดทำยุทธศำสตร์ร่วมกับองค์กรรั ฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย คือ กระทรวงอุตสำหกรรม และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
รวมทั้งศึกษำวิเครำะห์และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทีม่ ีควำมเป็นไปได้จำนวน 4 แนวทำงได้แก่
- กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology Solution)
- กำรเป็นแหล่งผลิตแบบขนำดใหญ่ (Mass Production)
- กำรออกแบบเพื่อกำรตอบโจทย์ควำมต้องกำร (Design Solution) และ
- กำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ (Trading Hub) ตลอดจนวิเครำะห์ปัจจัยควำมสำเร็จของแต่ละ
แนวทำง
นอกจำกนี้ ไ ด้ ศึ ก ษำทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพอุ ต สำหกรรมแฟชั่ น ไทยและส ำรวจข้ อ มู ล
ควำมเห็นจำกหน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมแฟชั่น
(2) ประมวลผลและสังเครำะห์ข้อมูล จัดทำแนวทำงกำรพัฒนำนโยบำยอุตสำหกรรมแฟชั่นไทย
(3) จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำนโยบำย แผนงำน
และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่ควำมร่วมมือผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำในอุตสำหกรรมแฟชั่นต่อไป ได้แก่
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สำนักพัฒนำผู้ประกอบกำร กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่ งทอ และมูลนิธิ
พัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
(4) จัดกิจกรรมนำเสนอผลกำรวิจัยและรับฟังข้อคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 การดาเนินงานขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาค
สบร. ดำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำน
ในระดับดีมำก
- ส ำนั กงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) ได้ดำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งและพัฒ นำ
อุทยำนกำรเรียนรู้ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “ห้องสมุดมีชีวิต”
ให้กับศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เทศบำลเมืองนรำธิวำส เทศบำลนครปัตตำนีและเทศบำลนคร
ยะลำ เพื่อจัดตั้งอุทยำนกำรเรียนรู้นรำธิวำสและปัตตำนีให้เกิดขึ้น ตลอดจนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อุทยำนกำร
เรียนรู้ยะลำให้มีควำมเป็นแม่ข่ำยขยำยผลกำรทำงำนไปสู่หน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่อ ย่ำงต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรม
ร่วมกันและให้กำรสนับสนุนมุมสื่อสร้ำงสรรค์ทีเคพำร์คให้แก่อุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำ เทศบำลนครยะลำ จำนวน 496
เล่ม เพื่อให้ บริกำรภำยในอุทยำนกำรเรีย นรู้และเผยแพร่ขยำยผลไปยังหน่วยงำนเครือข่ำย และสนับสนุนมุม
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สื่อสร้ำงสรรค์ทีเคพำร์คให้แก่ เทศบำลเมืองนรำธิวำสและเทศบำลเมืองปัตตำนี จำนวนแห่งละ 496 เล่ม เพื่อจัดตั้ง
เป็นมุมควำมรู้ให้บริกำรภำยในเทศบำลและเป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดตั้งอุทยำนกำรเรียนรู้นรำธิวำสและปัตตำนี
ให้แก่เด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไป
นอกจำกนี้ได้จัดทำรำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้เยี่ยมชมดูงำนอุทยำน
กำรเรียนรู้ยะลำ ซึ่งครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำ
คะแนนที่ได้ 5.0000
- ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้ดำเนินกำรวำงแผนกำรเตรียมควำมพร้อมเปิด ให้บริกำรศูนย์
สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ สำขำเชียงใหม่ ทั้งในเรื่องรูปแบบกำรให้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย อัตรำค่ำสมำชิก กำรวำงแผน
ประชำสัมพันธ์ และกำรจัดกิจกรรมในปี 2556
นอกจำกนี้ได้วำงระบบงำนทั้งหมดให้เชื่อมโยงกับศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบที่กรุงเทพฯ โดย
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ เชียงใหม่ ได้เปิดให้บริกำรแก่ประชำชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษำยน 2556 เป็นต้นมำ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่
กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 โ
ผลกำรดำเนินงำนของศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ สำขำเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้
 จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรทั้งในส่วนของ One-day Pass สมำชิก และ Tourist Pass 18,155
ครั้ง/คน
 จ ำนวนสมำชิก 1,374 คน ร้อ ยละ 84.79 ของสมำชิ ก สมั ครเป็ น สมำชิก Premium
เชียงใหม่ เนื่องจำกต้องกำรใช้งำน TCDC เชียงใหม่เป็นหลัก และผู้ใช้บริกำรจะให้ควำมสำคัญกับรำคำค่ำสมำชิก โดย
ร้อยละ 44.98 สมัครสมำชิกแบบ 2 ปี เนื่องจำกรำคำถูกกว่ำ ร้อยละ 45.78 เป็นนักเรียนนักศึกษำ
 รำยงำนกำรสำรวจข้อมูลผู้ใช้บริกำรเป้ำหมำย ควำมต้องกำรใช้บริกำร และขอบข่ำย/พื้นที่ใน
รัศมีให้กำรรองรับกำรให้บริกำรของ TCDC สำขำเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรให้บริกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ
 รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร TCDC เชียงใหม่
3.1.3 การเผยแพร่องค์ความรู้ ของ สบร.
สบร. ดำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำน
ในระดับดีมำก
1) ชุดความรู้ที่ได้จากการจัด Creative Workshop ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้จัดทำ
โครงกำรสัป ดำห์เชิงสั ม มนำเชิงปฏิบั ติกำร ทั้งที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยร่ว มกับวงกำรออกแบบและธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ จำนวน 44 แห่ง มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 2,562 คน
นอกจำกนี้ ได้นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเผยแพร่ในรูปของบทควำม จำนวน
26 บทควำม รวมทั้งผ่ำนช่องทำง Socail Media ด้วย ซึง่ มีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนสูงกว่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำร
ให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
บทควำม CREATIVE SPACE WORKSHOP จำนวน 26 บทควำม มีดังนี้
(1) Creative Art Workshop โดย WORKPOINT
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Decoding the Customer’s DNA โดย Sansiri DSD
Crafts Innovation โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (SACICT)
HAND HEAD HEART โดย Propaganda
Stylist Class โดย นิตยสำร Madame Figaro
Korakot Open House โดย กรกต อำรมย์ดี
The Making of Thai Souvenir โดย HARNN
Design is not a Common Sense (Business Opportunity by Design) โดย FIF

Design Studio
(9) From Concept to Reality โดย Wallpaper* Thai Edition
(10) Cinematic Sound Design โดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์
(11) 1984 - 2012 Strolling in the fast lane : How we create (attractive) simple
thing from (extraordinary) world โดย Viera by Ragazze
(12) No Artificial Added โดย TNOP
(13) Kraft Werk โดย Mass Universe และ Int2 Studio
(14) Illustration Workshop - Drawing for communication by Precise Monkey Studio
(15) Window Display - The Eyes of Brand โดย Greyhound
(16) Bangkok Street Photography โดย วินัย ดิษฐจร
(17) The Shadow 9 โดย Flynow III
(18) Open FARM โดย FARMGROUP
(19) Design Usability for Digital Consumer Behavior โดย Brand Baker
(20) The City Hacker (เกรียนเมือง) โดย Apostrophy’s
(21) Missing Piece of Love โดย ๑4๑ Social Enterprise
(22) “Making Friend” Workshop สำหรับคนอยำกมีเพื่อน (แปลกๆ) โดย be>our>friend
(23) If I’m not a Photographer โดย Chamni’s Eye
(24) Design is not a Common Sense (Business Opportunity by Design) โดย FIF
DesignStudio
(25) Illustration Workshop – กำรวำดภำพเพื่อกำรสื่อสำร โดย Precise Monkey Studio
(26) Re-Inventing the Vernacular #2 : domestic-meet-public scape โดย all(zone)
2) Creativity Unfolds ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้มีกำรจัดสัมมนำ ชุมนุมนักคิด นัก
สร้ำงสรรค์ เป็นประจำทุกปี ซึง่ มีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
(1) เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรจัดงำนสัมมนำประจำปี มีกำรวำงแผนงำน กำรกำหนดรูปแบบ
และเนื้อหำกำรจัดงำน จองสถำนที่กำรจัดงำน เชิญวิทยำกรทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศมำบรรยำย พร้อมทั้งมีกำร
เผยแพร่งำนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนสนใจและเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว
(2) จัดกิจกรรมสัมมนำประจำปี Creativities Unfold 2013 ที่ ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ
กรุงเทพฯ ณ โรงภำพยนตร์สกำล่ำ ในวันที่ 7- 8 กันยำยน 2556 ทั้งนี้มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ จำนวน 1,301 คน
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(3) จัด International Workshop ในช่วงวันที่ 9 และ11 กันยำยน 2556 โดยมีผู้เข้ำร่วม
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร จำนวน 60 คน
(4) เผยแพร่ ควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยสำมำรถนำบท
สัมภำษณ์เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ ทั้งในส่วนของหนังสือ ดีวีดีและ ผ่ำนสื่อ Social Network
(5) ประเมินผลกำรสำรวจระดับควำมสนใจและควำมตั้งใจของผู้เข้ำร่วมสัมมนำ International
Symposium และอบรมเชิงปฏิบัติกำร International Workshop ที่จะนำควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์
3) โรงเรียนเทศบาลเข้าร่วมนาหลักการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย (Brain Based
Learning-BBL) ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สบร. ได้ดำเนินกำรโครงกำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมองในโรงเรียน
เทศบำล โดยมีโรงเรียนเทศบำลเข้ำร่วมนำหลักกำรพัฒนำกำรของสมองแต่ละช่วงวัย ไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ในระดับอนุบำลและชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เพิ่มขึ้น 113 โรงเรียน ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนสูงกว่ำ
เป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
โดยมีผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
(1) จัดจ้ำงสถำบันกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เพื่อทำหน้ำที่บริ หำร
จัดกำรอบรมขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง
(2) วำงแผนกำรดำเนิ นงำนร่ว มกับคณะทำงำน จำก 3 หน่ว ยงำน ประกอบด้ว ย ส ำนักงำน
บริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
(3) เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ในพื้นที่ และนำข้อมูลมำประกอบกำรจัดทำหลักสูตร จำนวน 6
หลักสูตร
(4) จัดกำรอบรมขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง ทั้ง 6 หลักสูตร ในโรงเรียน
จำนวน 113 แห่ง มีผู้เข้ำรับกำรอบรมซึ่งเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ที่รับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล ครูระดับ
อนุบำล และประถมศึกษำ ซึ่งกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเน้นให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเกิดกำร
เรียนรู้ จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง กำรอภิปรำย กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้มีส่วนร่วมใน
กำรอบรม รวมทั้งเน้นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นให้เกิดควำมตระหนัก ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของโลก และสิ่งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้ครูรู้เท่ำทันศิษย์และสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ
(5) กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรน ำไปใช้ เ มื่ อ กำรอบรมแต่ ล ะหลั ก สู ต รเสร็ จ สิ้ น ลง จะ
ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำควำมรู้จำกกำรอบรมของผู้เข้ำร่วมอบรมไปใช้ โดยกำรลงพื้นที่สำรวจและ
เก็บข้อมูลกำรนำหลักกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำกำรสมองไปใช้ในโรงเรียน แล้วนำผลข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และ
ทำกำรประเมิน ผลควำมส ำเร็จ ของโครงกำร โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำกกำรสังเกต (Observation) โดยร่ว ม
สังเกตกำรณ์ในชั้นเรียน และกำรสัมภำษณ์ครู นักเรียน และผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำของครูที่ได้เข้ำอบรม
4) ศู น ย์ ห รื อ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ท้ อ งถิ่ น และหรื อ กรุ ง เทพมหานคร และหรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้าร่วมนาหลักการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย ไปใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในระดับศูนย์เด็กเล็กและหรือระดับอนุบาลและหรือชั้นประถมปีที่ 1
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สบร. ได้ ท ำควำมร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ ป ฐมวั ย ต้ น แบบเข้ ม แข็ ง ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 กระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำร
พัฒนำสมองของเด็กช่วงอำยุ 0-9 ปี ให้กับครูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษำปีที่
1-3 ในพื้นที่ขยำยผล จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถนำหลักกำรแนวคิดไปปรับใช้ได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมกับบริบทในพื้นที่ โดยจัดอบรม 2 กลุ่มเป้ำหมำย คือ กลุ่มผู้ขับเคลื่อนเชิงนโยบำยในพื้นที่ขยำยผล
จำนวน 60 คน และครูผู้สอนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและครูปฐมวัย จำนวน 71 แห่ง ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนสูง
กว่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้
5.0000
3.1.4 การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการร่วมกับเครือข่าย
สบร. ดำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำน
ในระดับดีมำก โดยสรุปผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจังหวัด (ตามแนวคิดอุทยานการเรียนรู้)
สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) ได้พัฒนำแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยจังหวัด โดยได้ให้กำร
พัฒ นำ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ห้ อ งสมุด/แหล่ ง เรีย นรู้ ระดั บจั งหวัดที่ เปิ ดให้ บริ กำรแล้ ว 8 แห่ ง ได้แก่ 1) ห้ องสมุ ด
ประชำชนเทศบำลนครระยอง 2) ศูนย์ขุมทรัพย์ควำมรู้จังหวัดอ่ำงทอง 3) ห้องสมุดประชำชนเทศบำลนครหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ 4) หอสมุดประชำชนเทศบำลนครลำปำง 5) ศูนย์กำรเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดลำปำง 6) อุทยำนกำร
เรียนรู้สมุทรสำคร 7) อุทยำนกำรเรียนรู้เทศบำลเมืองสตูล 8) อุทยำนกำรเรียนรู้พะเยำ
รวมทั้งได้มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยของ สอร. ที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ด้ำนห้องสมุดมีชีวิต ตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ จนสำมำรถเปิดให้บริกำรได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมเพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยำนกำรเรียนรู้ระยอง และ 2) อุทยำนกำรเรียนรู้ตรำด
ผลกำรด 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.) มีผลกำรดำเนินงำนครบถ้วนตำม
เกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลกำร
ดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
(1) การเตรี ยมการ ดำเนินกำรคัดเลือกท้องถิ่นที่พร้อมในกำรสนับสนุนด้ำนสถำนที่และ
สำธำรณูโภค ด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ กำรจัดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประวั ติศำสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ
ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดใน 2 ภูมิภำค ได้แก่
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดมุกดำหำร จังหวัดกำฬสินธุ์ 2 แห่ง
 ภำคใต้ 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล และจังหวัดระนอง
(2) การจั ด ท าเนื้ อหาองค์ ค วามรู้ สัญ จร ดำเนินกำรจั ดทำเนื้อหำนิท รรศกำร ส่ ว นที่ 1
เรียงควำมประเทศไทย และ ส่วนที่ 2 วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรม/ประเพณี ของท้องถิ่นที่จัดแสดงนิทรรศกำร
หรือรูปแบบกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกวิถีชีวิต และภูมิปัญญำของท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 จังหวัด
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(3) การสัญจร “พิพิธภัณฑ์ติดล้อ” (Muse Mobile) จัดนิทรรศกำรเคลื่อนที่สัญจร
พิพิธภัณฑ์ติดล้อ และกิจกรรมประกอบนิทรรศกำร จำนวน 6 แห่ง โดยได้รับควำมร่วมมือจำกเทศบำลและองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดในพื้นที่ และเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) ร่ ว มกั บ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดำหำร เทศบำลเมื อ งมุ ก ดำหำร สมำคม
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจังหวัดมุกดำหำรและสมำคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดำหำร จัดงำนพิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ
บริเวณลำนสนำมกีฬำกลำงจังหวัดมุกดำหำร ระหว่ำงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556
(2) ร่วมกับเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยี ร ำชมงคลอี ส ำน วิ ท ยำเขตกำฬสิ น ธุ์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ กำฬสิ น ธุ์ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ และ
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดงำนพิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ หน้ำศำลำกลำง อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ ระหว่ำงวันที่ 26 มีนำคม
–30 มิถุนำยน 2556
(3) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกำฬสินธุ์ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดงำน
พิพิธภัณฑ์ติดล้อ ระหว่ำงวันที่ 12 สิงหำคม – 31 ตุลำคม 2556
 ภาคใต้
(1) ร่วมกับเทศบำลเมืองกระบี่ และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงำนกระบี่ จัด
งำนพิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ ลำนจอดรถสำธำรณะเขำขนำบน้ำ ระหว่ำงวันที่ 12 ธันวำคม 2555 – 28 กุมภำพันธ์ 2556
(2) ร่วมกับเทศบำลเมืองสตูล จัดงำนพิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ บริเวณอุทยำนกำรเรียนรู้
จังหวัดสตูล ระหว่ำงวันที่ 2 เมษำยน – 30 มิถุนำยน 2556
(3) ร่ วมกับเทศบำลเมืองระนอง จัดงำนพิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ ลำนอนุสำวรีย์คอซู้เจียง
ระหว่ำงวันที่ 8 สิงหำคม – 31 ตุลำคม 2556
(4) การติดตามการดาเนินงาน ดำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชมนิทรรศกำร
พิพิธภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile) ทั้ง 6 แห่ง
(5) จัดทารายงานการพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดนิทรรศการ“พิพิธภัณฑ์ติดล้อ”
3) เครือข่ายที่นาองค์ความรู้ของ สบร. ไปขยายผล
มีหน่วยงำน/สถำบัน/องค์กรที่เป็นเครือข่ำยจำนวน 354 แห่ง นำองค์ควำมรู้ของ สบร.ไปใช้
ขยำยผล ได้แก่ องค์ควำมรู้ด้ำนห้องสมุดมีชีวิต ด้ำนพิพิธภัณฑ์ ด้ำนกำรออกแบบ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ และด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (Brain-Based Learning) และศูนย์ควำมรู้กินได้ เป็นต้น
ผลกำรด ำเนิ น งำนครบถ้ ว นสู ง กว่ ำ เป้ ำ หมำยตำมเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น
คำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
รำยละเอียดหน่วยงำนที่มีกำรนำองค์ควำมรู้ไปขยำยผล ดังนี้
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องค์ความรู้

เครือข่ายที่นาองค์ความรู้ของ สบร. ไปขยายผล

 องค์ ควำมรู้ ด้ำ นกำรจั ดกำรเรี ย นรู้ ต ำมหลั ก กำร  โรงเรียนนำร่องต้นแบบ โรงเรียนเทศบำล โรงเรียน
พัฒนำสมอง (Brain-Based Learning)
เอกชน และโรงเรียนในจังหวัดนครสรรค์ จำนวน
313 โรงเรียน
 องค์ควำมรู้ของศูนย์ควำมรู้กินได้
 หน่วยงำน จำนวน 18 แห่ง
- ศูน ย์ควำมรู้ กินได้ : มีพื้นที่ให้บ ริกำรควำมรู้
พื้นที่จัดกิจกรรม ชั้นหนังสือทำมำหำกิน กล่อง
ควำมรู้กินได้ และนักจัดกำรควำมรู้
- มุมควำมรู้กินได้ : ชั้นหนังสือทำมำหำกิน กล่อง
ควำมรู้กินได้ และนักจัดกำรควำมรู้
- นักจัดกำรควำมรู้ : กล่องควำมรู้กินได้ และนัก
จัดกำรควำมรู้
 องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำร  ภำครั ฐ และภำคเอกชนในส่ ว นกลำงและส่ ว น
อุท ยำนกำรเรี ย นรู้ ภำยใต้แ นวคิด “ห้ องสมุ ด มี ภูมิภำค จำนวน 7 หน่วยงำน ได้แก่ กระทรวง
ชีวิต ” รวมทั้งกำรสนับ สนุ นและให้คำปรึกษำ วัฒนธรรม สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
แนะนำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรคัดเลือกสื่อ พื้นฐำน ส ำนักงำนส่ ง เสริ มกำรศึกษำนอกระบบ
หนังสือสำระกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทุกช่วงวัย และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กระทรวงศึกษำธิกำร
ด้ ำ นระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ด้ ำ นกำรจั ด ศู น ย์ อ ำนวยกำรบริ ห ำรจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรอ่ ำ นกำรเรี ย นรู้ และกำร กรุงเทพมหำนคร เทศบำลนครยะลำ และบริษัท
เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรของหน่วยงำนภำคี แอล. พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เครือข่ำย
 องค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรออกแบบ และควำมคิ ด  หน่ ว ยงำนภำยนอกภำครั ฐ และเอกชน /องค์ก ร
สร้ำงสรรค์ ภำยใต้โครงกำร mini TCDC
ต่ำงๆ ทั่วประเทศ จำนวน 13 แห่ง
 ต้ น แบบกำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ เครื อ ข่ ำ ย (Discovery  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ครื อ ข่ ำ ยจ ำนวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่
Museum Knowledge Model (DMKM)
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ มล งส ยำ ม จั งห วั ด เชี ยง ให ม่
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภู เ ก็ ต ไทยหั ว จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และ
พิพิธภัณฑ์เข้ำใจขอบเขตของกิจกรรมต่ำงๆ ที่อยู่
พิพิธภัณฑ์ซับจำปำ จังหวัดลพบุรี
ภำยใต้กรอบ คำจำกัดควำมของพิพิธภัณฑ์ (ICOM)
รวมทั้งมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะเกี่ยวกับงำน
พิพิธภัณฑ์ เช่น กำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร กำร
จั ดกำรคอล-เลคชั่ น กำรอนุ รั กษ์ คอลเลคชั่ น กำร
ออกแบบและพัฒนำนิทรรศกำร กิจกรรมกำรศึกษำ
ควำมต้องกำรของผู้เข้ำชม กำรสร้ำงสรรค์กิจกรรม
ต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บชุ มชน และกำรเ พิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์และกำร
สร้ำงเครือข่ำย
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3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6390
3.2.1 กำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนในกำรเรียนรู้และเข้ำใจผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มี
คุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร สบร. ได้ดำเนินกำรดังนี้
1) วิเครำะห์ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 เพื่อวิเครำะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง และข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำรในแต่ละประเด็นในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
2) จัดทำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำนบริกำร โดยใช้ข้อมูลผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 เสนอคณะกรรมกำรบริหำร สบร.เพื่อพิจำรณำ เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556
3) ดำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
4) ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
 สานักงานอุทยานการเรียนรู้

1) เพิ่มจำนวนหนังสือและ e-Book
- จัดหำหนังสือและสื่อกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีก 10,931 เล่ม และนิตยสำร 200 ชื่อเรื่อง โดยกำร
แนะนำจำกผู้ใช้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ และทีมบรรณำรักษ์
- จัดทำ e-Book ภำยใต้โครงกำร TK Public Online Library ซึ่งเป็นกำรจัดทำและพัฒนำ
ระบบห้องสมุดออนไลน์ ให้บริกำรยืม-คืน หนังสือผ่ำนเว็บไซต์ www.tkpark.or.th และแอพพลิเคชั่น TK Public
Online Library
2) ศึกษำควำมเป็ น ไปได้ในกำรจั ดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ส ร้ ำงสรรค์ของประเทศเบื้องต้น โดย
ดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้สร้ ำงสรรค์ของ
ประเทศ (National Knowledge Center) รองรับควำมต้องกำรใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

1) จัดเจ้ำหน้ำที่พำชมนิทรรศกำรถำวรและนิทรรศกำรชั่วครำว เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และ
กำรบริกำรเพิ่มเติมให้กับเจ้ำหน้ำที่ ให้สำมำรถสื่อสำรและเผยแพร่ควำมรู้กับผู้เข้ำมำใช้บริกำรได้อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น
และกำหนดเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรพำเข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรในแต่ละวันให้มีควำมเหมำะสม
2) ศึกษำควำมเป็นไปได้ของพื้นที่ถำวรของศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ โดยจัดทำแนวคิดกำร
พัฒนำกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ถนนเจริญกรุง ในส่วนอำคำรไปรษณีย์กลำง บำงรัก มีเป้ำหมำยเป็นต้นแบบอำคำรเพื่อ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีพื้นที่กำรเรียนรู้แนวใหม่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งสร้ำงสรรค์โอกำสใหม่ ๆ ให้กับ
ประชำชน และผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ ด้วยกำรพัฒนำสินทรัพย์เก่ำของประเทศ รวมทั้ งวิเครำะห์ควำมต้องกำรใน
กำรใช้พื้นที่ของ TCDC คำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์สูงสุด ศึกษำถึงรูปแบบกำรให้บริกำร และกำรจัด Programming
บนพื้นที่ใหม่ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนไปและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยหลักมำกขึ้น
 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

1) ศึกษำผั งแม่บ ทเพื่อใช้พื้นที่ของมิว เซียมสยำมให้ เหมำะสม โดยจัดทำกรอบแนวทำงกำร
ดำเนินงำน กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรศึกษำผังแม่บทกำรใช้พื้นที่อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ได้ ผลกำรศึกษำที่มี
คุณภำพและสำมำรถนำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรจัดพื้นที่ให้เหมำะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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2) ปรับปรุงนิทรรศกำรของมิวเซียมสยำม โดยกำหนดกลไกกำรทำงำน แต่งตั้งคณะทำงำนด้ำน
กำยภำพและวิชำกำรเพื่อดำเนินกำรวำงแผนควบคุมกำรปรับปรุงนิทรรศกำรมิวเซียมสยำม และนำเสนอแนวทำง
ควบคุมกำกับกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่มพื้นที่ภำยในอำคำรให้มีพื้น ที่สำหรับนิทรรศกำรหมุนเวียน
เพิ่ ม มำกขึ้ น และปรั บ ปรุ งชุ ด นิ ทรรศกำรหลั ก รวมทั้ง ด ำเนิ น งำนในส่ ว นของกำรวิ จัย เนื้อ หำและกำรเขีย นบท
นิทรรศกำร
สบร. ได้ ร ำยงำนผลกำรปรั บ ปรุ ง งำนตำมผลกำรส ำรวจ ควำมพึ ง พอใจดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น
ต่อคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของปีงบประมำณ พ.ศ.
2555 เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินผลนั้น
ควรมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในช่วงสำมไตรมำสแรก เนื่องจำกจะเกิดผลจำกกำรปรับปรุงงำนที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรครั้งต่อไปของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
3.2.2 สบร. ได้จั ดจ้ ำงกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ผู้รับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ตำมลักษณะงำนบริกำรของหน่วยงำนภำยใน 3 หน่วยงำน ดังนี้
1) ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ ดิเอ็มโพเรียม สำรวจทั้งสมำชิก
และผู้ใช้บริกำรทั่วไป
2) สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK park) ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเวิร์ลด์ ชั้น 8 สำรวจทั้ง
สมำชิกและผู้ใช้บริกำรทั่วไป
3) สถำบั น พิพิธ ภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่ งชำติ (NDMI) ณ มิว เซียมสยำม อำคำรเดิมส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ถ.สนำมไชย พระนคร สำรวจผู้ใช้บริกำรทั่วไป
กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง คื อ ผู้ รั บ บริ ก ำรของทั้ ง 3 หน่ ว ยงำน ๆ ละไม่ น้ อ ยกว่ ำ 400 คน โดยมี ก ำร
ประเมินสถำนภำพงำนบริกำรครอบคลุมประเด็นสำคัญคือ
(1) ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร (Customer Expectations) ที่เกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์ใน
กำรใช้บริกำรประเภทต่ำงๆ ของแหล่งเรียนรู้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่ำนสื่อโฆษณำ และกำรประชำสัมพันธ์อื่น ๆ
(2) คุณภำพในสำยตำของผู้รับบริกำร (Perceived Quality) โดยประเมินควำมพึงพอใจจำก
องค์ประกอบที่สำคัญ 3 ด้ำน คือ กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก รวมทั้งควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรโดยภำพรวม
(3) ควำมคุ้มค่ำของบริกำร (Perceived Value) ประเมินด้วยคำถำม 2 กลุ่ม คือ ควำมพอใจ
ต่อรำคำค่ำใช้จ่ำยของบริกำรประเภทต่ำงๆ ณ ระดับคุณภำพในปัจจุบัน และควำมพอใจต่อคุณภำพ ณ ระดับรำคำใน
ปัจจุบัน
คณะกรรมกำรบริ ห ำร สบร. ได้พิจำรณำเห็ นชอบกรอบกำรสำรวจควำมพึงพอใจ วิธีกำร
สำรวจ/แบบสอบถำมด้วยแล้ว
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ผลกำรสำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก เฉลี่ยร้อยละ
86.39 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.2780 ซึ่งมีควำมครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำน โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
หน่วยงานให้บริการ
1) สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park)
2) ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC)
3) สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (มิวเซียมสยำม)
ภาพรวม 3 หน่วยงาน

ผลการสารวจในภาพรวม (ร้อยละ)
84.38
84.96
89.84
86.39

1) TK park ผู้รับบริกำรร้อยละ 88.30 มีควำมพึงพอใจระดับมำกถึงมำกที่สุด มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมเฉลี่ยร้อยละ 84.38 ด้ำนที่มีคะแนนควำมพึงพอใจสูงสุดคือ ด้ำนคุณภำพ/ประโยชน์/คุณค่ำที่ได้รับจำก
กำรบริกำร (4.28) ในส่วนของด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ ผู้ใช้บริกำร ด้ำน
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรมีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกัน ทั้งสำมด้ำน (4.12)
สำหรับควำมต้องกำรในกำรที่จะมำใช้บริกำร TK PARK อีกในอนำคต จำกกำรสำรวจพบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่คิดว่ำจะมำใช้บริกำรต่อแน่นอนร้อยละ 58.25 รองลงมำ คิดว่ำจะมำใช้บริกำรต่อ ร้อยละ 37.03
และไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.72
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ จำนวนของผู้ที่บอกว่ำจะมำใช้บริกำรต่อแน่นอน มีจำนวนน้อยกว่ำสมำชิก
ของ TK park (ร้อยละ 73.47) ซึ่งควรมีกำรศึกษำต่อไปถึงพฤติกรรมกำรมำใช้บริกำรของกลุ่มสมำชิก
2) TCDC ผู้รับบริกำรร้อยละ 90.30 มีควำมพึงพอใจระดับมำกถึงมำกที่สุด มีควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมเฉลี่ยร้อยละ 84.96 และด้ำนที่มีคะแนนควำมพึงพอใจสูงสุดคือ ด้ ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
(4.28) รองลงไปคือ ด้ำนคุณภำพ/ประโยชน์/คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรบริกำร (4.18) ด้ำนบุคลำกรและ เจ้ำหน้ำที่
ผู้ใช้บริกำร (4.14) ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำร (4.12)
สำหรับควำมต้องกำรในกำรที่จะมำใช้บริกำร TCDC อีกในอนำคต จำกกำรสำรวจพบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่คิดว่ำจะมำใช้บริกำรต่อ ร้อยละ 49.88 อันดับ 2 คือ คิดว่ ำจะมำใช้บริกำรต่อแน่นอน ร้อยละ
44.17 อันดับ 3 คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.96 ซึ่งโดยภำพรวมในปีหน้ำ จะยังคงมีผู้ใช้บริกำรที่มำใช้บริกำร TCDC ต่อ
ประมำณร้อยละ 94.04 นับว่ำสูงมำก และครอบคลุมทั้งจำนวนผู้ที่เป็นสมำชิกและไม่ได้เป็นสมำชิก
3) NDMI เฉพำะในส่วนของ Museum Siam ผู้รับบริกำรร้อยละ 92.70 มีควำมพึงพอใจระดับ
มำกถึงมำกที่สุด มีควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉลี่ยร้อยละ 89.84 และด้ำนที่มีคะแนนควำมพึงพอใจสูงสุดคือ ด้ำน
สถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก (4.44) รองลงไปคือ ด้ำนคุณภำพ/ประโยชน์/คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรบริกำร
(4.43) ด้ำนกระบวนกำรและขัน้ ตอนให้บริกำร (4.40) ด้ำนบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ ผู้ใช้บริกำร (4.39)
สำหรับควำมต้องกำรใช้บริกำรมิวเซียมสยำมอีกในอนำคต จำกกำรสำรวจพบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
ส่วนใหญ่คิดว่ำจะมำใช้บริกำรต่อ ร้อยละ 50.50 อันดับ 2 คือ คิดว่ ำจะมำใช้บริกำรต่อแน่นอน ร้อยละ 32.00 และ
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อันดับ 3 คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.50 โดยรวมแล้วมีถึงร้อ ยละ 82.50 ที่ต้องกำรใช้บริกำรต่อในอนำคต แม้จะยังไม่
ทรำบว่ำจะได้มำ อีกเมื่อไรก็ตำม
นอกจำกนี้ ผลกำรสำรวจมี ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2556 โดยสรุปดังนี้
TK park 1) กำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรหนังสือ ให้มีระบบกำรวำงหนังสือที่ไม่ใช้ กำรให้
เจ้ำหน้ำที่คอยจัดหนังสือเข้ำที่เพื่อให้หนังสือมีกำรหมุนเวียนเร็วขึ้น 2) กำรเพิ่มระบบ review หรือ comment
หนังสือในระบบกำรยืมคืน 3) กำรแนะนำกฎ กติกำ แก่ผู้ใช้บริกำร ควรจัดเป็นรอบแนะนำกำรใช้ตั้งแต่แรกเข้ำ 4)
กำรจัดนิทรรศกำรและ กิจกรรมต่ำงๆ ให้เชื่อมโยงกับหนังสือที่มีอยู่โดยอำจจัดเป็นธีมเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้จำกสื่อ
ต่ำงๆ ที่มีอยู่ใน TK park ให้เชื่อมโยงกัน 5) กำรปรับปรุงสถำนที่ให้สะดวกต่อกำรปรับเปลี่ยน บริหำรพื้นที่ระหว่ำง
วันที่มีผู้ใช้บริกำรมำกและช่วงที่ไม่ค่อยมีผู้ใช้บริก ำร ด้วยกำรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ำยได้ง่ำยและก่อให้เกิดเสียง
รบกวนน้อย 6) กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์และ TK app รวมทั้งกำรสอนกำรใช้อย่ำง
จริงจัง
TCDC 1) กำรใช้ระบบ database ของสมำชิกในกำรปรับปรุงระบบ e-mail แจ้งข่ำวสำรแก่
สมำชิกที่ตรงกับควำมสนใจของสมำชิกมำกขึ้น 2) ปรับปรุงหนังสือในจุดที่มีควำมต้องกำรของใหม่ให้อัพเดตอยู่เสมอ
3) กำรจัดกิจกรรมที่เป็นกำรเชื่อมโยง ผู้ประกอบกำร-นักออกแบบ-แหล่งเงินทุน ให้เพิ่มขึ้น ปรับปรุง TCDCconnect
ให้มีกำรใช้งำนเพิ่มขึ้น
NDMI เฉพำะในส่วนของ MUSE ควร 1) กำหนดตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ให้ชัดเจนในใจผู้มำรับ
บริกำร ควรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ให้ชัดเจน 2) จัดสรรและคัดสรรหัวเรื่องในกำรจัดนิทรรศกำรให้
สื่อสำรว่ำเป็นพื้นที่สำหรับ share idea และทดลองกำรจัดนิทรรศกำรใหม่ๆ ลดสัดส่วนเนื้อหำเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ทีซ่ ำกั
้ บพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นลง 3) เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์โดยใช้จุดแข็งของพิพิธภัณฑ์ ด้วยกำรกระตุ้นให้ผู้ที่มำเยี่ยม
ชม เพิ่มกำรใส่ #museumsiam หรือ #museum ไว้ในกำรโพสต์รูปภำพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 4) เพิ่มช่องทำง
เผยแพร่ผ่ำน youtube โดยกำรอัดรำยกำรแสดงที่น่ำสนใจไว้แล้วอัพโหลดขึ้นบน youtube เพื่อเก็บไว้ศึกษำและ
อ้ำงอิงได้ในกรณีนิทรรศกำรที่ต้องลงทุนสูงและจัดค่อนข้ำงยำก 5) ปรับปรุงวิธีกำรนำเสนอเรื่องรำวในนิทรรศกำรให้
ชัดเจนมำกขึ้น
รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ของ สบร. จัดทำ
ได้ละเอียดครบถ้วนดีมำกทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ มีกำรนำเสนอข้อมูลสถิติ ทั้งรูปแบบตำรำงและกรำฟ ซึ่ง สบร.
ควรใช้ประโยชน์จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจดังกล่ำว โดยเฉพำะควำมเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ำง
เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนบริกำรของ สบร. ให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้นต่อไป
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.1034
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สบร. โดยงบประมำณที่ใช้จ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำร สบร. จำนวน 821,076,000 บำท จำกผลกำรเบิก
จ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในรอบ 12 เดือนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ซึ่งดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว มีกำร
เบิ กจ่ ำยตำมแผนและผู กพัน สั ญญำ จ ำนวน 762,967,000 บำท คิดเป็นร้ อยละ 92.92 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.5846
คะแนน
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3.3.2

อัต ราส่วนต้ น ทุน ต่อ หน่วยของการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการ/สื่อเผยแพร่

องค์ความรู้
 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)
ดำเนินกำรออกแบบและจัดทำนิทรรศกำร “ไฉไลไปไหน” เรียบร้อยแล้ว (เดิมโครงกำรมีชื่อว่ำ
สังคมรักสวย รักงำม แต่ได้ขออนุ มัติเปลี่ยนเพื่อควำมเหมำะสม) เปิดให้เข้ำชมในช่วงระหว่ำงเดือนมิถุนำยน –
กันยำยน 2556 ณ บริเวณอำคำรอเนกประสงค์ โดยนำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรือนร่ำงมนุษย์เพื่อให้เกิด
ควำมงำม ผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมต่ำงก็มีมำตรฐำนควำมงำมที่แตกต่ำงกันไป ควำมงำมเหล่ำนี้ใช่จะเป็นควำมสวยที่
ไร้เหตุผล แต่ล้วนมีบริบททำงสังคม เช่น ศำสนำ พิธีกรรม ชนชั้น หรือสื่อมวลชน เป็นตัวกำหนดและให้คุณค่ำ
นิทรรศกำรมุ่งค้นหำปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของมำตรฐำนควำมงำมต่ำงๆ เหล่ำนี้ และท้ำทำยผู้ชม
ว่ำเรำจะหลุดพ้นจำกมันได้หรือไม่ มีผู้เข้ำชมทั้งสิ้น 49,255 คน ใช้งบประมำณรวมทั้งสิ้น 6,631,579.50 บำท ดังนั้น
ต้นทุนกำรจัดแสดงนิทรรศกำร เฉลี่ย 134.64 บำทต่อครั้งหรือคน
 สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
ดำเนินงำนร่วมกับสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เพื่อคัดสรรหัวข้องำนวิจัยของ
สกว. มำจัดทำเป็นนิทรรศกำรและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่เยำวชนและประชำชนทั่วไปในอุทยำนกำร
เรียนรู้ต้นแบบและบริกำร ชั้น 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์
นอกจำกนี้ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร โดยมีกิจกรรมเด่น เช่น มะพร้ำว 360 องศำ
เรียนรู้จำก “มะพร้ำว” ผ่ำนมุมมองทำงวิทยำศำสตร์ พฤกษศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและภูมิปัญญำไทย ช้ำง ช้ำง
ช้ำง…น้ องเคยเห็ นช้ำงหรือเปล่ ำ รู้ จั กช้ำงในมิติวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์และวัฒ นธรรม เรื่องขี้ขี้ เพื่อเรียนรู้
เรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในมิติวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ในช่วง 12 เดือน มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร จำนวน 4,407 คน และมีกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อนำมำใช้ดำเนินกำรจัดกิจกรรม จำนวน 2,468,926.45 บำท ดังนั้น ต้นทุนกำรจัดแสดง
นิทรรศกำรและกิจกรรม เฉลี่ย 560.22 บำทต่อครั้งหรือคน
 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
1) จัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนกำรออกแบบ ที่เต็มไปด้วยเนื้อหำและเรื่องรำวที่หลำกหลำย ทั้ง
ด้ำนสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและกำรเมือง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์และงำนกำร
ออกแบบทุกยุคทุกสมัย โดยนำเสนอเนื้อหำที่เข้ำใจง่ำย เพื่อให้ผู้ประกอบกำรและประชำชนสำมำรถนำควำมรู้ใหม่ไป
ใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ผลกำรดำเนินงำนในรอบ 12 เดือน มีผู้เข้ำชมนิทรรศกำรและเข้ำฟังกำรบรรยำยและสัมมนำ
194,679 คน มีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ทั้งสิ้น 20,214,351 บำท ดังนั้น ต้นทุนกำรจัดแสดงนิทรรศกำร เฉลี่ย
103.83 บำทต่อครั้งหรือคน
2) จั ด กำรอบรมสั ม มนำให้ ค วำมรู้ โ ดยนั ก ออกแบบและผู้ เ ชี่ ย วชำญที่ ไ ด้ รั บ กำรยอมรั บ
ระดั บ ประเทศทั้ ง ที่เ ป็ น คนไทยและต่ ำงประเทศ บรรยำยให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรออกแบบ และศำสตร์ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำแนวคิดและทักษะด้ำนกำรออกแบบ กำรจัดสัมมนำประจำปีของบรรดำ
นักออกแบบและธุรกิจแนวสร้ำงสรรค์
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ผลกำรดำเนินงำนในรอบ 12 เดือน มีจำนวนผู้เข้ำอบรมสัมมนำ 9,909 คน มีผลกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ ทั้งสิ้น 5,620,997 บำท ดังนั้น ต้นทุนกำรจัดอบรม บรรยำย/สัมมนำให้ควำมรู้ เฉลี่ย 567.26
บำทต่อครั้ง หรือคน
สรุปผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนต่อหน่วยของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการ ฯ
ต้นทุนต่อหน่วยของการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม/นิทรรศการ ฯ*
 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (NDMI)
 สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK park)
 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC)
กำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนกำรออกแบบ
กำรอบรมสัมมนำให้ควำมรู้

ค่าเป้าหมาย
(ทีเ่ กณฑ์ระดับ 3)
(บาทต่อครั้งหรือ
คน)
141.11
618.33
116.34
600.68

ผลการดาเนินงาน
(บาทต่อครั้งหรือ
คน)

ค่าคะแนน
ที่ได้

134.64
560.22

4.1472
5.0000

103.83
567.26

5.0000
4.3909

* หมำยเหตุ ต้นทุนต่อหน่วยของกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม/นิทรรศกำร ฯ มีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
ต้นทุนต่อหน่วย = ต้นทุนกำรดำเนินงำนฯ หรือค่ำใช้จ่ำยจริงในกำรดำเนินงำน ฯ ของ TCDC
จำนวนผู้เข้ำร่วมงำน
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้
4.9417
3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงมำกของ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำ
องค์ กำรสำมำรถเติบ โตอย่ ำงยั่ งยื น ได้รั บ กำรวำงรำกฐำนให้ มี ศักยภำพในกำรพั ฒ นำอย่ำ งต่อ เนื่อ งภำยใต้ กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้น
เท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำจำก
กระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนของ สบร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 อยู่ที่ค่ำคะแนน 4.8833 จำแนก
ตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นกำรประเมิน
1. บทบาทและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 70)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ภายในเวลา
ที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 30)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก ผลประเมิน
20

5.0000

17.5

5.0000

5

5.0000

10
17.5

4.3330
4.7143

20

5.0000

10

5.0000

100

4.8833
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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
คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
บทบำทของคณะกรรมกำร บริหำร สบร. ซึ่งมีผลกำรประเมินในระดับที่ดีมำก ได้แก่
1.1) มีส่วนร่วมในกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรมหำชน โดยให้ควำมเห็นชอบกรอบ
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ของ สบร. เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2555 และ
เห็นชอบแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2556 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2555 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติงำนประจำปีและงบประมำณ
ประจำปี ของ สบร. ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
1.2) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ สบร. ทั้ง 5 ระบบเป็นรำยไตรมำสครบถ้วนตำมเกณฑ์
รวมทั้งมีกำรดูแลติดตำมผลกำรดำเนินงำนทั้งกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินอย่ำงสม่ำเสมอ
1.3) กำกับให้มีกำรประเมินผลงำนผู้บริหำรรองจำกผู้อำนวยกำร สบร. 2 ระดับ คือ มีกำร
พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงรองลงมำ 2 ระดับ เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2556 กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจำปีของรองผู้อำนวยกำร สบร. และผู้อำนวยกำรฝ่ำย 2 ครั้งต่อปี
1.4) กำกับให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญ ของ สบร. อย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้ใน
รำยงำนประจำปี 2555 และในเว็บไซต์ของ สบร. เช่น ประวัติของคณะกรรมกำรบริหำร สบร. กำรเข้ำประชุม
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริหำรและคณะอนุกรรมกำรที่สำคัญ พันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน กลยุทธ์ เป้ำหมำย
ประจำปี ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
1.5) มีส่วนร่วมในกำรเข้ำประชุม จำกกำรประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง ในกำรประชุม 10 ครั้งมี
กรรมกำรเข้ำร่วมประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงคิดเป็นร้อยละ 83.33
1.6) เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำร สบร.ทั้งที่เป็นแบบรำยบุคคล และ
ในภำพรวมทั้งคณะ คณะกรรมกำรบริหำร สบร. มีกำรประเมินตนเองตำมเนื้อหำที่กำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยผล
กำรประเมิน ตนเองของคณะกรรมกำรบริ ห ำร สบร. ประจ ำปีง บประมำณ 2556 ในกำรประชุม เมื่ อวั นที่ 25
กันยำยน 2556 ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร สบร. ได้ร่วมแสดงควำมคิดในผลกำรประเมินดังกล่ำว
นอกจำกนี้ มี กำรจั ด โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริห ำร สบร. ได้เข้ำร่ว ม
โครงกำรอบรมที่สำคัญ เช่น ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน6 ธันวำคม 2555 ศึกษำดูงำนภำยใต้โครงกำรพัฒนำหลักสูตร (ขั้นสูง) สำหรับวิชำชีพที่จำเปนตออุตสำหกรรมแฟชั่น
(กำรวิจัยกระบวนกำรพัฒนำทักษะ : เตรียมคนแฟชั่น 2020) ระหว่ำงวันที่ 24-27 มีนำคม 2556 ณ เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง รวมทั้งมีกำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนส่งเสริมองค์ควำมรู้ ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2556
2) อย่ำงไรก็ดี ยังมีบำงประเด็นที่คณะกรรมกำรบริหำร สบร. ควรให้ควำมสำคัญในกำรกำกับ
ติดตำมกำรดำเนินงำน ได้แก่
2.1) รำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน เนื่องจำกไม่ปรำกฏกำรจัดทำรำยงำนด้ำนกำรเงินพร้อม
รำยละเอียดกำรวิเครำะห์รวมทั้งกำรระบุปัญหำอุปสรรค ในรำยงำนประจำปี 2555 หรือในเว็บไซต์ ของ สบร. เพื่อ
เป็นกำรเปิดเผยควำมโปร่งใส ตำมที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ประเมินผล
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3.4.2 สบร.ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3 ระบบได้แก่ ระบบบริหำร
ทรั พยำกรบุ คคล ระบบงบประมำณ และระบบงำนให้ มี กำรบู รณำกำรกำรทำงำนทั่ ว ทั้ง สบร. โดย สบร.และ
หน่วยงำนภำยใน ได้ร่วมกันจัดทำร่ำงแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบงำนและเสนอในกำรประชุมผู้บริหำร สบร.
และคณะกรรมกำรบริห ำร สบร. ซึ่งมีผ ลกำรดำเนินงำนที่ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรให้ คะแนนตำมที่กำหนดไว้ใน
คำรับรองกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 สรุปรำยละเอียดกำรดำเนินงำนดังนี้
1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีกลไกกำรดำเนินงำนในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับนโยบำย โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและระบบบริหำร
จัดกำรองค์กร
- จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรครอบคลุมกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
- มีคณะกรรมกำรสรรหำผู้ปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำน และคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนระดับผู้ปฏิบัติงำน
- กระจำยอำนำจกำรดำเนินกำรทำงวินัยให้ รองผู้ อำนวยกำรและผู้อำนวยกำรหน่ว ยงำน
ภำยใน
2) ระบบงบประมาณ
- แต่งตั้งคณะทำงำนพัฒนำระบบงบประมำณและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรประจำปี เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้
- วำงระบบงบประมำณให้เชื่อมโยงกับระบบกำรเงินบัญชี ทำให้ กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
- จั ดทำรำยละเอีย ดคำของบประมำณครอบคลุ มสำระส ำคัญอย่ำงชัดเจน อำทิ กำหนด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ กลุ่มเป้ำหมำย และรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ทำให้สำมำรถดำเนินกำรได้ทันทีเมื่อได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
3) ระบบงานให้มีการบูรณาการการทางานทั่วทั้ง สบร.
- กำรบูรณำกำรกำรจัดงำนมหกรรมควำมรู้ของ สบร. เป็นกำรดำเนินงำนที่มีควำมเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกันระหว่ำง สบร. ส่วนงำนกลำง และหน่วยงำนภำยใน โดยร่วมกันกำหนดแนวคิด Key Message และ
แนวทำงรูปแบบกำรดำเนินงำน
- กำหนดกลไกกำรดำเนินงำนทั้งระดับนโยบำย ได้แก่ คณะอนุกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
บริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ และระดับปฏิบัติกำร ได้แก่ คณะทำงำนมหกรรมควำมรู้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร่วมกันวำงแผนกำรดำเนินงำน ประสำนงำนและกำกับดูแลกำรจัดงำนดังกล่ำว รวมทั้งรำยงำน
คณะกรรมกำรบริหำร สบร. เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำน
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4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สบร. มีกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรสนับสนุนและผลักดันภำรกิจของ สบร.
ทำให้กำรขยำยผลต้นแบบองค์ควำมรู้เป็นไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิผล ได้รับควำมยอมรับและควำมร่วมมือที่ดี
2) ผู้บริหำรของ สบร. มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรหน่วยงำนและสร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำนเพื่อให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และให้ควำมสำคัญกับกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนให้สูงกว่ำเป้ำหมำย
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ของ สบร. จึงมีแนวโน้มดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ
3) กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ สบร. มีกำรจัดเก็บข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ กำรจัดทำข้อมูลหลักฐำนมีควำมครบถ้วนถูกต้อง ดีมำก มีกำรบันทึกกำรรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ได้อย่ำงครบถ้วนตำมแนวทำงที่ สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
ทำให้สำมำรถค้นหำได้สะดวก รวดเร็ว นอกจำกนี้ กำรจัดทำรำยละเอียดกำรประเมินผลมีควำมครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
และครบทุกหัวข้อในแบบประเมินผล 6 เดือนและ 12 เดือน

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
สบร. ควรพิจำรณำหำมำตรกำร/แนวทำงที่จะช่วยทำให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้งบประมำณให้กระชับขึ้น และคณะกรรมกำร
บริหำร สบร. มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนและกำรเบิกจ่ำยเงินเทียบกับแผนเป็นรำยเดือน เป็นต้น เนื่องจำกกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลกำรเบิกจ่ำยเงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
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