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พฒันาตน้แบบแหลง่เรยีนรู ้
และขยายเครอืขา่ย

ผลการด าเนนิงานส าคญั
(ต.ค. 61- ก.ย. 62)

ยกระดบัและพฒันาการ
จดัการองคค์วามรูข้อง
แหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ย

ยทุธศาสตร์

สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม
การเรยีนรูต้ามแนวโนม้โลก

พฒันาศกัยภาพและ
ประสทิธภิาพภายในองคก์ร

จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ถงึและ
ไดร้บัการถา่ยทอดนวตักรรมและ
องคค์วามรูผ้า่นสือ่

• สือ่ออนไลน ์(post reach/ 
page view/Engagement) 

และออฟไลนก์วา่ 80 ลา้น
คร ัง้/คน

จ านวนประชาชนทีใ่ชบ้รกิาร

จากแหลง่เรยีนรูก้วา่ 300,000
คน 
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พฒันาตน้แบบแหลง่เรยีนรู ้
และขยายเครอืขา่ย

1) งานพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติอทุยานการเรยีนรูต้น้แบบ

2) งานการบรหิารจดัการและพฒันาพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้

3) งานสรา้งสรรคน์ทิรรศการหมนุเวยีน

4) งานกจิกรรมตอ่ยอดองคค์วามรูส้รา้งสรรค์

5) งานเทศกาล Night at the Museum

6) การพฒันาองคค์วามรูแ้ละสรา้งสรรคน์ทิรรศการ
ภายในบรเิวณสถานรีถไฟฟ้าสนามไชย (site museum)
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1) งานพฒันาหอ้งสมุดมชีวีติ
อทุยานการเรยีนรูต้น้แบบ
พัฒนาตน้แบบแหล่งเรียนรู ้ใน
รูปแบบหอ้งสมุดมีชวีติ และการ
สร า้ งสรรค์น วั ตก รรมในกา ร
สง่เสรมิการอา่นการเรยีนรูร้ปูแบบ
ใหม่ๆ เพือ่จุดประกายและขยาย
แนวคิดใหก้ับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการ
เรยีนรูต้ลอดจนเพือ่ใหน้สิยัรักการ
อา่น กจิกรรมส าคญั ไดแ้ก่
• พัฒนาแหล่ง เ รียนรู ต้ น้แบบ
แ ล ะ มี ผู ้ม า ใ ช ้บ ริ ก า ร ก ว่ า 
138,404 คน

• จัดหาสื่อการเรียนรู แ้ละสื่อ
มัลตมิเีดยี  9,466 เล่ม 5,073 
รายการ และจัดหาวารสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กวา่ 160 รายการ

2) งานการบรหิารจดัการและพฒันา
พพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้
พัฒนาตน้แบบพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรู ้ “มวิ
เซยีมสยาม” ทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ขยายผล
แนวคดิใหก้ับเครอืข่ายพพิธิภัณฑใ์นทุก
ภูมภิาคของประเทศไทยใหเ้ป็นสังคม
แห่งการเรยีนรู ้ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้กดิ
วัฒนธรรมการเรียนรูแ้ละการท่องเที่ยว
ผ่ านพิพิธภัณฑ์  (Museum Culture)
อยา่งยั่งยนื กจิกรรมส าคญั ไดแ้ก่
• ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สิน้เดอืน ก.ย 62
จ านวน 305,246 คน

• ผู เ้ ข า้ชมนิทร รศกา รและ เข า้ ร่ ว ม
กจิกรรมต่างๆ มคีวามพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิาร รอ้ยละ 87

3) งานสรา้งสรรคน์ทิรรศการหมนุเวยีน
เพื่อสรา้งและพัฒนาองคค์วามรูเ้ชงิลกึที่ต่อยอดมาจากการ
รวบรวมองคค์วามรูท้างประวัตศิาสตรส์งัคมทีส่ าคัญ เพือ่ขยาย
ความเขา้ใจภายใต ้3 ประเด็นหลัก ไดแ้ก่ 1) การเรียนรู ้
รากเหงา้ความเป็นไทย 2) การน าเสนอใหเ้ห็นมุมมองการ
เรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมต่างชาตอิืน่ๆ และ 3) การหยบิยกประเด็นปัจจุบัน
ร่ วมสมัยมาน า เสนอ เพื่อ เผยแพร่ความรู เ้หล่า นั้นแก่
สาธารณชนในวงกวา้งตอ่ไป กจิกรรมส าคญั ไดแ้ก่
• นิทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดงจ านวน 2 เรื่องมวิเซยีม
สยาม ร่วมกับ พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตฟิิลปิปินสแ์ละ สถานทูต
ฟิลปิปินสป์ระจ าประเทศไทย จัดแสดงนทิรรศการ “ปิญญ่า 
- เซดา ผา้ใยสบัปะรดและใยไหมจากเขตรอ้น“ และร่วมกับ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไตห้วัน นิทรรศการพิเศษ จัด
นทิรรศการเรือ่ง “สกัส ี สกัศร”ี 

• ผูเ้ขา้ชมนทิรรศการ ณ สิน้เดอืน ก.ย 62 รวมทัง้ส ิน้จ านวน 
64,100 คน โดยผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 90.85
และมคีวามเขา้ใจเนือ้หา รอ้ยละ 80.80
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4) งานกจิกรรมตอ่ยอดองคค์วามรูส้รา้งสรรค์
มวิเซยีมสยามมแีนวคดิที่จะหยบิยกขอ้มูลที่น่า สนใจของ
พืน้ทีว่ัฒนธรรมต่างๆ มาน าเสนอต่อนักท่องเทีย่วชาวไทย
และชาวต่างชาตใินเกาะรัตนโกสนิทร โดยมมีวิเซยีมสยาม
เป็นเสมือนประตูเชื่อมต่อวัฒนธรรมและวิถีชีว ิตในพื้นที่
ใกลเ้คยีงในรูปแบบการจัดกจิกรรม Voice of Heritage เพือ่
เชือ่มโยงกับประเด็นต่างๆ ในพืน้ที่โดยรอบ รวมทัง้เสน้ทาง
การทอ่งเทีย่ว กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่

• กจิกรรมวันเด็กจัดขึน้เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 62 มีผูเ้ขา้ร่วม
ทัง้ส ิน้ 3,150 คน

• กจิกรรม Noise Market 8 ร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก
เพือ่สบืสานวัฒนธรรมดนตรแีละศลิป์ การแสดงดนตรเีชงิ
สรา้งสรรค์และตลาดสินคา้ไอเดีย  โดยงานจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที ่20 –21 เม.ย. 62  มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้ส ิน้ 
7,619 คน

• กจิกรรมวันพิพธิภัณฑ์สากล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท างานของ มวิเซยีมสยาม จัดขึน้ระหว่าง
วันที ่17 - 31 พ.ค. 62 มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทัง้ส ิน้ 378 คน  

• กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมีแนวคิด “กระจกเงา 
(Mirror) ในการท ากิจกรรมในเรื่องของพิพิธภัณฑ์จริง
ระหว่างวันที ่19-22 ก.ย. 62 มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้ส ิน้ 
4,937 คน 

• กจิกรรม Voice of Heritage ด าเนนิการจัดท าขอ้มลูและ
ออกแบบคู่มอืเสน้ทางท่องเทีย่ว แผนทีจั่กรยาน และแผน
ทีเ่ดนิเทา้ 

5) งานเทศกาล Night at the 
Museum
จัดกิจกร รมส่ง เสริมกา ร เ รียนรู ใ้ น
พพิธิภัณฑผ์่านงานเทศกาล Night at
the Museum ไดด้ าเนนิการตอ่เนื่องมา
เป็นเวลา 8 ปี ซึง่ไดร้ับความสนใจจาก
ผู ้ช ม จ า น ว น ม า ก  แ ล ะ ท า ใ ห ้
กลุ่มเป้าหมายหลักรูจั้กมวิเซยีมสยาม
เพิม่ขึน้ โดยไดพ้ัฒนาความร่วมมอืกับ
พพิิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ และ
ขอรับการสนับสนุนจากทัง้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผนกึก าลังใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริม ก า ร เ รี ย น รู ้แ ล ะ ก า ร
ทอ่งเทีย่ว กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่

• จัดงานเทศกาล Night at the 
Museum ครั ้งที่ 8 เมื่อวันที่ 14-16 
ธ.ค. 61 มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและผูเ้ขา้
ชมพิพิธภัณฑ์จ านวน 22,324 คน 
และผู เ้ขา้ร่วมงานมีความพึงพอใจ 
รอ้ยละ 85 ทั ้งนี้มีทั ้งนี้มีเครือข่าย
พพิธิภัณฑ ์เขา้ร่วมจัดงานอกีจ านวน 
8 แหง่

6)  การพ ัฒนาองค์ความรู ้และ
สร้างสรรค์นิทรรศการภายใน
บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย 
(site museum)
มิวเซียมสยามร่วมกับการรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยมแีผนที่
จะจัดท านิทรรศการภายในสถานี
รถไฟฟ้าสนามไชย เพื่อเผยแพร่องค์
ความรูท้างสังคม ประวัตศิาสตร ์อกีทัง้
ยังเป็นการเชือ่มโยงผูเ้ขา้ชมทีม่ายังมวิ
เซียมสยามโดยใชบ้ริการรถไฟฟ้า 
กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• จั ดท า นิท ร รศกา รภ าย ในสถานี
รถไฟฟ้าสนามไชย แต่ยังไม่สามารถ
ตดิตัง้ได ้เพราะเกดิปัญหาความล่าชา้
ในการติดตั ้ง  นิทรรศการภายใน
บรเิวณสถานรีถไฟฟ้าสนามไชย (Site 
Museum) เนื่องจาก บรษัิททางด่วน
แ ล ะ ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ก รุ ง เ ท พ  จ า กั ด 
(มหาชน) (BEM) ด าเนินการส่งมอบ
พืน้ทีล่า่ชา้กวา่แผนทีก่ าหนดไว ้
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ยกระดบัและพฒันาการจดัการองคค์วามรู ้
ของแหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ย

1) โครงการ TK แจง้เกดิ

2) การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการบรหิารจดัการหอ้งสมดุมชีวีติ

3) การจดุประกายการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน

8) งานพฒันาแหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ย

7) ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งประเทศ

6) การพฒันาศนูยเ์รยีนรูร้ะดบัต าบล

5) การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูกลางพพิธิภณัฑแ์ละแหลง่
เรยีนรูข้องประเทศ (Museumthailand)

4) มวิเซยีมตดิลอ้และรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ (Muse Mobile)

9) งานขยายผลพฒันาพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้
ภมูภิาค

10) งานพฒันาความรว่มมอืเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูก้บัเครอืขา่ยพพิธิภณัฑ์

11) การพฒันาพพิธิภณัฑภ์มูภิาคเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภาคตะวนัออก
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1) โครงการ TK แจง้เกดิ
เพื่อเป็นการบ่มเพาะเยาวชนและผู เ้ร ิ่มเขา้สู่วัย
ท างานใหม้ศีักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน จงึไดจ้ัดท าโครงการบ่มเพาะเยาวชน TK
แจง้เกดิ เพือ่มุ่งเนน้การพัฒนาเยาวชนตามความ
ถนัดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นวรรณกรรมและสื่อ
สรา้งสรรค ์ โดยเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะผา่น
กระบวนการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร พัฒนาทักษะและ
ปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้สู่

ตลาดแรงงานตอ่ไปกจิกรรมส าคญั ไดแ้ก่
• จัดอบรมเยาวชนนักเขยีน จ านวน 2 ครัง้ 4 หวัขอ้ 
ไดแ้ก่ “การตลาดกับงานเขยีน" "การท าหนังสอื
โดยไม่ผ่านส านักพมิพ์" “การท าคอนเทนต์ใน
โลกออนไลน”์ และ “การเขยีนบทสมัภาษณ์” 

• จัดค่ายนักเขียนส าหรับเยาวชนที่ผ่ านการ
คัดเลอืกจ านวน 30 คน ระหว่างวันที ่6 –9 ม.ิย. 
62

• จัดอบรมเยาวชนคนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน 36 คน 6 ครัง้ จนไดเ้ยาวชนคนดนตร ี
จ านวน 12 วง ร่วมกันจัดท าผลงานเพลงจ านวน
12 ผลงาน ในชือ่อลับัม้ TK Band 10 

• จัดท าหนังสอืรวมผลงานเยาวชน 3 เล่ม ไดแ้ก่
อยุธยาโภชนา, เสน้ทางสายไหม และ กาลเวลา
ทีห่วนกลบั

• ถอดบทเรียนและจัดพมิพ์ท าเนียบเยาวชนแจง้
เกดิ จ านวน 200 เลม่

2) การพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรดา้นการ
บรหิารจดัการ
หอ้งสมดุมชีวีติ

ภารกิจที่ส าคัญไดแ้ก่ การ
ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู ้
หอ้งสมุดมีชีว ิตใหก้ับผู ท้ี่
เกี่ยวขอ้งและผูท้ี่ตอ้งการ
ด าเนินงานหอ้ง สมุดมชีวีติ 
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร ้า ง ค ว า ม รู ้
ความสามารถเทคนิคการ
ท างาน การพัฒนาแนวคิด 
เพื่อ เ ป็นแรงกระตุ น้และ
ผลักดันการเสริมสรา้งและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู อ้ย่า ง
ยั่งยืนไปอย่างแพร่หลาย
อนัจะยังประโยชน์ใหก้ับเด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
เพิม่มากขึน้ กจิกรรมส าคัญ
ไดแ้ก่
• ผู ้เ ข ้า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 

Librarian Space ตัง้แต่
เดอืน ม.ค. – ก.ย. 62
จ านวน 767 คน

3) การจดุประกายการเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน

ร่วมมอืกับกรมโยธาธกิารและผังเมือง
ในการจัดท าหอ้งสมุดรูปแบบตูค้อน
เทนเนอร ์เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558 มอบใหก้ับ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจังหวัดละ 1 
แห่ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ใหค้ าปรึกษาแนะน าในการจัดวาง
พืน้ทีภ่ายใน สนับสนุนหนังสอืและสือ่
การเรยีนรูอ้เิล็คทรอนกิสท์ีเ่ป็นลขิสทิธิ์
ของ สอร. เชน่   e-book เกมส ์และ
สื่อมัลติมีเดียต่างๆ กิจกรรมส าคัญ
ไดแ้ก่
• จั ดอบ รม เ ชิง ปฏิบั ติก า ร ผู ดู้ แ ล
หอ้งสมุดรูปแบบตูค้อนเทนเนอรใ์น
โรงเรยีนหา่งไกล 76 จังหวัด รว่มกบั
กรมโยธาธกิารและผังเมอืง ในเดอืน
มี.ค.  62 จ านวน 137 คน จาก
โรงเรยีน 70 แหง่

• พัฒนาต น้แบบห อ้ งสมุ ดมีชีว ิต
รูปแบบตูค้อนเทนเนอร์ในโรงเรียน
13 แหง่ ระหว่างเดอืน เม.ย. – ส.ค. 
62

4) มวิเซยีมตดิลอ้และรวบรวม
ขอ้มลูประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่
(Muse Mobile)
เพื่อน าร่องการสัญจรของพื้นที่ใหม่
แห่งการเรียนรู สู้่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ดว้ยหวังวา่การสญัจรของมวิ
เซยีมตดิลอ้ดังกล่าว จะเป็นตน้แบบ
ของการสรา้งพื้นที่แห่งการเรียนรู ้
ใ ห ม่ ที่ เ ค ลื่ อ น ที่ ใ ห ้เ กิ ด ขึ้ น ใ น
สังคมไทย บ่มเพาะเด็กและเยาวชน
ไทยใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู ้อันจะน าไปสู่การ
สร า้งสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู ้
กจิกรรมส าคญั ไดแ้ก่
• ขยายโอกาสกา ร เ รียน รู ผ้่ า น
รูปแบบพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ สู่

ภมูภิาค กบั 7 หน่วยงานในจังหวัด
อตุรดติถ์

• บริการความรูผ้่านชุดนิทรรศการ
เคลือ่นที ่โดยเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่
วันที ่1 ธ.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 ซึง่
มจี านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 
30,699 คน

• แผนการขยายผลผ่านการพัฒนา
เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ใ้น
พืน้ที ่อกี 4 หน่วยงาน 6
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5) การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูกลาง
พพิธิภณัฑแ์ละแหลง่เรยีนรูข้องประเทศ
(Museumthailand)
เพือ่เป็นศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกับพพิธิภัณฑ์
และแหล่ง เ รียนรู ท้ั่ วประเทศไทยในรูปแบบ
ออนไลน์ เป็นเครื่องมือหลักในการคน้หาขอ้มูล
ของพพิธิภัณฑแ์ละแหล่งเรียนรู ้ตดิตามข่าวสาร 
สาระความรู ้และเขา้ร่วมกจิกรรมของประชาชนทัง้
ไทยและต่างประเทศ รวมทัง้เพือ่กระตุน้การสรา้ง
วัฒนธรรมการท่องเทีย่วดา้นพพิธิภัณฑ ์(Museum 
Culture) กจิกรรมส าคญั ไดแ้ก่
• สถาบันพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาต ิจัดงาน

ประกาศผลและมอบรางวัล “พพิธิภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรูด้เีด่น ประจ าปี 2562”(Museum 
Thailand Awards 2019) ใหก้ับพพิธิภัณฑ์
และแหลง่เรยีนรูด้เีดน่ทั่วประเทศ

• งานพัฒนาเนื้อหาฐานขอ้มลูกลางของประเทศ
ด าเนินการพัฒนาขอ้มูลพพิธิภัณฑแ์ละแหล่ง
เรียนรูต้ามหมวดหมู่ รองรับภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ครบทัง้ 1,579 แหง่

• จัดท า Content และเผยแพร่ในสือ่ออนไลน์
กวา่ 300 เรือ่ง โดยมยีอดผูเ้ขา้ชมในการมสีว่ม
ร่วมในการท ากจิกรรมในเว็บไซต์ รวมทัง้ส ิน้ 
จ านวน 58,572 คน/ครัง้ มยีอด Impression 
รวม 1,202,273 ครัง้ 

6) การพฒันาศนูยเ์รยีนรูร้ะดบัต าบล
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั ้งในระดับ
สว่นกลางและระดับทอ้งถิน่ทีใ่นการพัฒนา
ศนูยก์ารเรยีนรู/้แหล่งเรยีนรูช้มุชนในสังกัด
หน่วยงานตา่งๆ ใหม้สีือ่การเรยีนรูท้ีท่ันสมัย
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชน
ทุกช่ ว ง วั ย ในพื้ นที่  ร ว มทั ้ง สื่อที่ เ ป็ น 
ออนไลน ์และออฟไลน ์ใหบ้รกิารประชาชน
ในพื้นที่ จ านวน 200 แห่ง กจิกรรมส าคัญ
ไดแ้ก่
• จัดสัมมนาในระหว่างวันที ่27-29 ม.ีค.62 
มีผู เ้ขา้ร่วมสัมมนาที่เป็นหน่วยงานตน้
สงักัด 7 หน่วยงาน และผูดู้แลศูนยฯ์ 131 
แหง่ รวมจ านวน 248 คน

• พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ป็นตน้แบบเพิม่เตมิ 
10 แหง่ และจัดอบรมฝึกปฏบิัตงิานใหแ้ก่
ผูด้แูลศนูยเ์รยีนรูต้น้แบบ 10 แหง่ระหว่าง  
12-14 ม.ิย. 62 มผีูเ้ขา้รับการอบรมรวม
40 คน

• จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูดู้แลศูนย์ 4 
ภมูภิาค ระหวา่งเดอืน ก.ค. – ส.ค. 62 มผีู ้
เขา้อบรม 129 แหง่ รวม 236 คน

• ด าเนินการจัดหาและจัดส่งหนังสอืพรอ้ม
สือ่การเรียนรูใ้หแ้ก่ศูนย์เรียนรูท้ี่เขา้ร่วม
โครงการทัง้ 200 แหง่
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7) ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งประเทศ
มีความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร/สถานฑูตของประเทศ
ต่างๆ ในการร่วมกันสรา้งสรรคส์ังคมไทยเป็นสังคมแห่งการ
เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องรวมทัง้ไดเ้ขา้ร่วมประชมุสภาหนังสอืเด็ก
และเยาวชนนานาชาต ิกจิกรรมส าคญั ไดแ้ก่
• เขา้รว่มการประชมุ World Library and Information 

Congress, 85th IFLA General Conference and 
Assembly 2019 ณ กรงุเอเธนส ์ประเทศกรซี ระหวา่งวันที่
24-29 สงิหาคม 2562

8) งานพฒันาแหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ย
พัฒนาอุทยานการเรยีนรูต้น้แบบแม่ข่ายและเครอืข่ายจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนับสนุนการจัดตัง้ ส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรยีนรูข้องหน่วยงานเครอืข่ายใหก้ระจายทั่วทุกภูมภิาค 
ทัง้ในระดับอุทยานการเรยีนรูต้น้แบบแม่ข่าย และอุทยานการ
เรยีนรูร้ะดับจังหวัดทีม่ศีักยภาพเพือ่กระจายโอกาสการเขา้ถงึ
ความรู ้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนในส่วนภูมิภาคและ
จังหวัดอยา่งทั่วถงึ กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• จัดกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านการเรียนรูใ้นพื้นที่เครือข่ายที่มี
ความพรอ้ม ระหวา่งเดอืนพ.ค. - ส.ค. 62

• สนับสนุนหนังสอืและสือ่ตัวอย่างทีเ่ป็นปัจจุบัน ระหว่างเดอืน 
เม.ย. - ม.ิย. 62

• จัดกจิกรรมหนังสอืหมุนเวยีนระหว่างเครอืข่าย ระหว่างเดอืน 
ม.ค.-ม.ีค. 62

• จัดสัมมนาเมือ่ 4-7 ม.ิย. 62 มผีูบ้รหิารและผูป้ฏบิัตงิานของ
หน่วยงานเครอืขา่ยเขา้รว่ม จาก 50 แหง่ รวมจ านวน 147 คน



9) งานขยายผลพฒันาพพิธิภณัฑก์าร
เรยีนรูภ้มูภิาค

สง่เสรมิและพัฒนาพพิธิภัณฑร์ะดบัภมูภิาค
และทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูข้องสังคม
อย่างแทจ้รงิ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูอ้ย่าง
สรา้งสรรคแ์ละยั่งยืนขึน้ รวมทัง้การสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมอืกับพพิธิภัณฑ์อืน่ๆ 
กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• สพร. ร่วมกับ เทศบาลนครล าปาง 
ด าเนินโครงการมวิเซยีมล าปาง เพือ่ให ้
เป็นแหลง่เรยีนรูร้ปูแบบใหมอ่นัจะน าไปสู่

การสรา้งสรรคส์ังคมแห่งการเรียนรู ้ซ ึง่
เปิดใหบ้รกิาร จนถงึเดอืน ก.ย. 62 มผีู ้
เขา้ใชบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 40,070 คน

• จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นงานตรุษจนียอ้น
อดตีเมอืงภเูก็ต ในวันที ่10 - 12 ก.พ.62 
ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกวา่ 1,000 คน

• กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานพิพธิภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้
จ านวน 4 แหง่ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑบ์า้นดง
โ ฮ จิ มิ น ห์  จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร  ศู น ย์
วิท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ
การศึกษารอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
พิพิธภัณฑ์ทอ้งถิ่นขุนละหาร จังหวัด
นราธวิาส และเทศบาลนครภเูก็ต จังหวัด
ภเูก็ต 

11) การพฒันาพพิธิภณัฑภ์มูภิาคเพือ่
เสรมิสรา้งศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภาค
ตะวนัออก
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ใ น
พิพิธภัณฑ์ให เ้ ป็นแหล่ง เ รียนรู อ้ ย่ า ง
สรา้งสรรคต์ามแนว Discovery Museum 
และส่งเสริมและพัฒนาพพิิธภัณฑ์ระดับ
ภมูภิาคและทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละ
แหล่งท่องเทีย่วเชงิพพิธิภัณฑ ์ซึง่จะเป็น
การเพิม่ศักยภาพของการท่องเทีย่ว และ
ยังเป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่จังหวัดและ
ภมูภิาค กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• ลงนามบันทกึความร่วมมอื (MOU) ใน
การพัฒนาตน้แบบระหว่าง สพร. และ
พพิธิภัณฑเ์ป้าหมาย

• ประชมุคณะท างานเพือ่สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจและแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน
กับพพิธิภัณฑแ์ละหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
ทัง้ในระดับพืน้ทีแ่ละระดับชมุชน จ านวน 
6 ครัง้ ตัง้แตเ่ดอืน ธ.ค.61 –ม.ีค. 62

• ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและศึกษาขอ้มูล
พิพิธภัณฑ์เป้าหมาย และพัฒนาและ
อบรมบคุลากรพพิธิภัณฑ ์และด าเนนิการ
พัฒนาตน้แบบตามแผนทีว่างไว ้

10) งานพฒันาความรว่มมอืเพือ่ถา่ยทอดองค์
ความรูก้บัเครอืขา่ยพพิธิภณัฑ์

พัฒนาความร่วมมอืดา้นงานเครือข่ายพพิธิภัณฑ ์
โดยการแสวงหาความร่วมมอื การแลกเปลีย่นองค์
ความรู  ้ และการสร า้ งความสัมพันธ์ในด า้น
พพิธิภัณฑว์ทิยา (Museology) กับองคก์รดา้น
พพิธิภัณฑท์ัง้ในและต่างประเทศ กจิกรรมส าคัญ
ไดแ้ก่
• เขา้รว่มงานน าเสนอผลงานวชิาการ ในงาน

ประชมุนานาชาต ิICOM Kyoto 2019 ประเทศ
ญีปุ่่ น 2 เรือ่ง ระหวา่งวันที ่1 – 8 ก.ย. 62

• เขา้รว่มงานน าเสนอผลงานวชิาการ ในงาน
ประชมุนานาชาต ิThe 3rd SEAMEO SPAFA 
International Conference on Southeast 
Asian archaeology จัดโดย SEAMEO 
SPAFA ระหวา่งวันที ่17-19 ม.ิย. 62

• เขา้รว่มอบรมดา้นการอนุรักษ์โบราณวตัถแุละ
บรหิารคลงัโบราณวตัถใุนโครงการ RE-ORG 
China 2019 International Workshop จัด
โดย ICCROM ระหวา่งวันที ่15 - 27 ก.ย. 62

• รว่มอบรมหลกัสตูร ICCROM - CollASIA
ดา้นการบรหิารจัดการโบราณวัตถ ุและการจัด
นทิรรศการเชงิอนุรักษ์  “Planning New 
Exhibitions: conservation, 
communication, community” 
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สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมการเรยีนรู ้
ตามแนวโนม้โลก

1) โครงการ TK Public Online Library

2) งานจดัท าและพฒันาดจิทิลัคอนเทนตผ์า่น New Media (Digital TK)

3) โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูส้รา้งสรรค์

7) งานปลกูฝงัวฒันธรรมการเรยีนรูผ้า่นพพิธิภณัฑ์

8) โครงการศกึษาและพฒันาแนวทางการเพิม่ศกัยภาพคนรองรบัการ
พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกผา่นการจดัการเรยีนรูต้าม
หลกัการพฒันาสมอง (EEC)

6) งานเผยแพรแ่ละจดัการองคค์วามรูด้า้นพพิธิภณัฑ์

5) งานสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นพพิธิภณัฑ์

4) งานเผยแพรแ่นวคดิและองคค์วามรูด้า้นหอ้งสมดุมชีวีติ

3
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4) งานเผยแพรแ่นวคดิและองคค์วามรูด้า้นหอ้งสมดุมชีวีติ
เพือ่มุง่น าเสนอผลงานของ สอร. ในรูปแบบจัดนทิรรศการและการจัดแสดงผลงานในรูปแบบ
ตา่งๆ เพือ่สือ่สารและสรา้งทศันคตกิารเรยีนรู ้นับเป็นอกีชอ่งทางหนึง่ทีส่ าคญัในการสรา้งภาคี
เครอืข่ายการเรียนรู ้ผ่านความร่วมมอืกับองคก์รและหน่วยงานภายนอกภาครัฐและเอกชน
กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• ร่วมจัดนิทรรศการ ดนิแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ2562 กบั อพวช. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทัง้ส ิน้ 6,748 คน 
• รว่มจัดนทิรรศการ TK Book Rally รูจ้ักกันผ่านหนังสอืในงานเทศกาลลขิสทิธิแ์ละเนื้อหา

ส าหรับเด็กและเยาวชน (ICCRF) ครัง้ที ่2 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทัง้ส ิน้ 2,200 คน

ผลการด าเนนิงาน

3) โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูส้รา้งสรรค์

จัดท าแอปพลเิคชันการเรียนรู ้เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู ้ที่
สามารถกระตุน้ สง่เสรมิ สรา้งฐานความรูใ้หแ้กเ่ด็ก เยาวชน และ
ผูส้นใจ ใหม้ชีอ่งทางในการเขา้ถงึความรูเ้พิม่มากขึน้ สามารถน า
ความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ตลอดจนสามารถต่อยอดใน
การพัฒนาตนเอง  กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่

• เปิดใหบ้รกิารแอปพลเิคชนัการเรยีนรู ้TK IQ360 องศา เพือ่
สง่เสรมิ สรา้งฐานความรูใ้หแ้กเ่ด็ก เยาวชนและผูท้ีส่นใจ 
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2) งานจดัท าและพฒันาดจิทิลัคอนเทนตผ์า่น New Media (Digital TK)

เพือ่เผยแพร่และกระจายองคค์วามรูท้ีจ่ะเปิดโอกาสใหก้ลุม่เป้าหมายเขา้ถงึไดทุ้กที ่ทุกเวลา 
ผ่านสือ่ใหม ่(New Media) ประเภทเว็บไซตแ์ละสือ่สงัคมออนไลน์ มุ่งเนน้การสรา้งเนื้อหา
ภายใตแ้นวความคดิเปลีย่นโลกการเรยีนรูข้องไทยใหท้ันโลก กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• การจัดท าและพัฒนาองคค์วามรูใ้นรปูแบบดจิทิัลคอนเทนตท์ีเ่ผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์ตัง้แต ่

1 ต.ค 61 – 30 ก.ย 62 จ านวน 469 ชิน้งาน 
• การพัฒนาระบบเว็บไซตด์จิทิัลทเีค 1 เว็บไซต์
• บ ารุงรักษาระบบ Cloud Server ระบบฐานขอ้มลู (Database) ระบบแอพพลเิคชัน่ ของ

เว็บไซตแ์ละสือ่อเิล็กทรอนกิส์

• การจัดท านติยสารออนไลน์ Read Me Egazine ออนไลน์ดว้ยโปรแกรมภาษา HTML 
จ านวน 6 เลม่

• จ านวน Unique IP ของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเว็บไซต ์ตัง้แต ่1 ต.ค 61 – 30 ก.ย 62 จ านวน
ทัง้ส ิน้ 777,406 คน

• จ านวน Page views ของผูใ้ชบ้รกิารเว็บไซต ์ตัง้แต ่1 ต.ค 61 – 30 ก.ย 62 จ านวน
ทัง้ส ิน้ 1,786,193 คน/ครัง้

1) โครงการ TK Public Online Library

เป็นการพัฒนาการใหบ้รกิารใหต้รงตามความตอ้งการและของ
ผูใ้ชบ้รกิาร และเพิม่ศักยภาพในการใหบ้รกิารดา้นการอ่านและ
การเรียนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นการกระจาย
โอกาสการเขา้ถงึหนังสอืใหก้ับเยาวชนและประชาชนทีอ่ยู่ในที่
ตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศไดอ้ย่างทั่วถงึ โดยพัฒนา
ฟังคช์ัน่การท างานตา่งๆ ใหท้ันสมยั รองรับและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทั่วถงึ กจิกรรม
ส าคญัไดแ้ก่
• หอ้งสมุดออนไลน์ เพือ่รวบรวมขอ้มูลและองคค์วามรูต้่างๆ 

จ านวน 1 ระบบ สามารถเปิดใหใ้ชบ้รกิารได ้
• มสีือ่การเรยีนรูแ้ละสือ่ดจิติลัใหบ้รกิาร 24,800 รายการ
• ณ สิน้เดอืน ก.ย. 62 จ านวนสมาชกิ/ผูใ้ชบ้รกิาร จ านวน

23,911 คน



8) โครงการศกึษาและพฒันาแนวทางการเพิม่ศกัยภาพคนรองรบัการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออกผา่นการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการพฒันาสมอง (EEC)

สบร. จงึไดเ้ล็งเห็นว่าการเตรียมความพรอ้มเด็กเยาวชนและคนวัยท างานเป็นสิง่ส าคัญ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงานในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวันออก เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้กป่ระเทศจงึเป็นสิง่ส าคัญ โดยมเีป้าหมาย
ในการพัฒนาเด็กเยาวชนและคนวัยท างาน ใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ต็มศักยภาพ มทีักษะการ
เรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและมทีักษะชวีติทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 มคีณุธรรม
จรยิธรรม และสามารถปรับตัวใหเ้ท่าทันกับการเปลีย่นแปลงรอบตัวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่

•ค่ายเยาวชนเพื่อเพิม่ความรูแ้ละทักษะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาในพืน้ที ่EEC ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 601 คน
•พนักงานภาคการผลติไดรั้บการพัฒนาศกัยภาพ จ านวน 1,620 คน
•อบรมบุคลากรทางการศกึษาเพือ่เพิม่ความรูแ้ละทักษะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนพืน้ที ่
EEC จ านวน 305 คน
•อบรมเชงิปฏิบัติการโครงการสอนงานใหไ้ดผ้ล คนมีความสุข ตามหลัก Brain-based 
Learning จ านวน 267 คน

7) งานปลกูฝงัวฒันธรรมการเรยีนรูผ้า่นพพิธิภณัฑ์
มุ่งเนน้พัฒนาการสือ่สารใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึกจิกรรม ข่าวสาร 
และขอ้มูลองคค์วามรูต้่างๆไดม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะสือ่ออนไลน์ทีนั่บวัน
จะยิง่มอีทิธพิลต่อการใชช้วีติและการตัดสนิใจของประชาชน เพือ่สรา้ง
การรับรูท้ีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างด ีสรา้งภาพลักษณ์และทัศนคติ
ใหมใ่หเ้กดิความอยากเขา้มาท่องเทีย่วพพิธิภัณฑม์ากยิง่ขึน้ ผลักดันให ้
เกดิวัฒนธรรมการท่องเทีย่วพพิธิภัณฑ ์(Museum Culture) ในประเทศ
ไทย กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• เผยแพรแ่ละประชาสมัพันธอ์งคค์วามรูผ้่าน “สือ่ออนไลน์” ณ สิน้เดอืน 
ก.ย.62 มผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารออนไลนจ์ านวนทัง้ส ิน้ 51,145,566 คน/ครัง้

5) งานสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้น
พพิธิภณัฑ์

เพือ่บรูณาการและสรา้งองคค์วามรูใ้นลกัษณะทีเ่ป็นองคค์วามรูใ้หม ่และมี
แนวคดิในการต่อยอดจากองค์ความรูเ้ดมิใหม้ีการศกึษาคน้ควา้อย่าง
กวา้งขวาง โดยมขีอบขา่ยของเนื้อหาทีเ่นน้เฉพาะงานดา้นประวัตศิาสตร์
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์วิทยา เพื่อต่อยอดขยายใน
ประเด็นเชงิลึกส าหรับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และนิทรรศการ
หมนุเวยีนตอ่ไป กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• รวบรวมองค์ความรูท้ี่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยา จ านวน 2 เรื่อง 
(พพิธิภัณฑก์ับสังคมสูงวัย และพพิธิภัณฑบ์ันดาลใจ : ถอดบทเรียน
พพิธิภัณฑก์ารเรยีนรู)้ ในเดอืน ต.ค. 61 -ก.ย. 62

• งานรวบรวมองค์ความรูเ้พื่อเป็นฐานขอ้มูลในการจัดท านิทรรศการ
"ถอดรหสัไทยในวัฒนธรรมวัยรุน่" 

• การจัดท าขอ้มูลและองค์ความรูส้ าหรับการเผยแพร่ในเว็บไซต์และ
สือ่อนไลน์

6) งานเผยแพรแ่ละจดัการองคค์วามรูด้า้นพพิธิภณัฑ์
จัดฝึกอบรมดา้นพพิธิภัณฑ ์เพือ่ใหค้วามรูด้า้นงานพพิธิภัณฑ ์อาท ิบทบาทและแนวคดิของ
พพิธิภัณฑ ์การจัดการและการอนุรักษ์วัตถุพพิธิภัณฑ ์การวางแผนและออกแบบนิทรรศการ 
การสือ่สาร การศกึษา และกจิกรรมในพพิธิภัณฑ ์พพิธิภัณฑก์ับชมุชน การตลาด การสือ่สาร 
ฯลฯ เพื่อสรา้งองคค์วามรูด้า้นพพิธิภัณฑ์ผ่านประสบการณ์ของผูป้ฏบิัตงิานในวิชาชพีและ
นักวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งในมมุมองทีเ่ป็นสหวทิยาการ กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่
• บรรยายทางวชิาการดา้นพพิธิภัณฑ ์Museum Focus จัดในระหว่างเดอืน ธ.ค. 2561 – ก.ย.
62 จ านวน 11 ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มอบรมทัง้ส ิน้ 1,049 คน

• ฝึกอบรมดา้นพพิธิภัณฑ ์ (Museum Academy 2019) ผูเ้ขา้รว่มทัง้ส ิน้ 228 คน 
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พฒันาศกัยภาพ
และประสทิธภิาพภายในองคก์ร

2) โครงการพฒันาธุรกจิและการตลาดพพิธิภณัฑ์

3) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการจดัการและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้

4) งานพฒันาบคุลากร

5) งานประเมนิผลการด าเนนิงาน สบร.

4
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1) โครงการนกัศกึษาฝึกปฏบิตักิาร



1) โครงการนกัศกึษาฝึกปฏบิตักิาร
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหนั้กเรียน 
นักศกึษาทีป่ระสบปัญหาดา้นทุนทรัพย ์ 
หรือนักเรียน นักศกึษาที่มีความตัง้ใจ 
และตอ้งการหาประสบการณ์ในการ
เรียนรู ใ้หม่ๆ ไดร้ับโอกาสในการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานที่จริง  และเ ป็น
แนวทางหนึ่งในการเตรียมความพรอ้ม
ของทรัพยากรบุคคลของประเทศสู่

ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต กจิกรรม
ส าคญัไดแ้ก่

• นักศึกษาใหค้วามสนใจเข า้ ร่ วม
โครงการจ านวน  30 คน แต่ไม่
สามารถด าเนินการได ้เนื่องจาก
อุทยานการเรยีนรูต้น้แบบและบรกิาร 
(ที เคพาร์ค )  ชั ้น  8  ศูนย์การค า้
เซน็ทรัลเวลิด ์ตอ้งปิดใหบ้รกิารตัง้แต่
วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นตน้มา 
เนือ่งจากเหตเุพลงิไหม ้

2) โครงการพฒันาธุรกจิและการตลาด
พพิธิภณัฑ์
การด าเนินตามภารกจิแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได แ้ก่  1 )  กิจ ก ร รมกา รบ ริห า ร จั ดก า ร
ผ ลิต ภั ณฑ์ส า ห รั บ ร ้า น  Muse Shop 2)
กจิกรรมการจ าหน่ายบัตรและบรหิารพืน้ที่เชา่
ภายในพิพิธภัณฑ์ และ 3) กิจกรรมการ
ประเมนิพฤตกิรรมผูเ้ขา้ชม เพือ่สรา้งความพงึ
พอใจแก่ผูเ้ขา้ชมมวิเซยีมสยาม และกระตุน้
ใหเ้กดิการกลับมาใชบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ 
เพือ่ตอบสนองการใหบ้รกิารในเชงิรุกทีจ่ะเป็น
น ารายไดก้ลับมาบริหารงานพิพิธภัณฑ์ได ้
ตอ่ไป กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่

• ยอดจ าหน่ายสนิคา้ในรา้น Muse shop
ตัง้แต่เดอืน 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62 รวม
เป็นเงนิ 4,704,437.21 บาท 

• ร่วมมอืกับพันธมติรเพือ่สนับสนุนงานตาม
ภารกิจของ สพร. และมิวเซียมสยาม 
จ านวน 5 ราย

• ผลิตสินคา้ตราสัญลักษณ์และสินคา้ที่
เกีย่วขอ้งกับนทิรรศการถาวร จ านวน  32 
รายการ 

3) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพือ่รองรบัการ จดัการและเผยแพร่
องคค์วามรู ้
พัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุน
ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการด าเนินการ เพื่อให ้
โครงการต่างๆ ที่ไดพ้ัฒนาไวส้ามารถ
บรรลุวัตถุประสงคท์ีว่างไว ้เนน้ใหบ้รกิาร
คว าม รู ้แ ก่ ป ร ะช าชนได แ้พ ร่ หล า ย
ครอบคลุม มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับ
สากล  โดยจั ดท า ร ะบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูองคค์วามรู ้
ใหส้ามารถเขา้ถึง  แลกเปลี่ยน และ
สนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมาก
ขึน้อยา่งยั่งยนื กจิกรรมส าคญัไดแ้ก่

• ปรับปรุงระบบและน าเขา้ขอ้มูล Digital 
Archive และเก็บรวบรวมวัตถโุบราณทั่ว
ประเทศในรูปแบบ 3 มติ ิในรูปแบบ 3 
มติ ิและรูปภาพจ านวน 100 ชิน้ (รวม
เครือ่งสแกน 3D และอปุกรณ์) 
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4) งานพฒันาบคุลากร
จัดท าแผนพัฒนาบคุลากร ในปี 2562 ใหร้องรับกบัการปรับโครงสรา้งองคก์ร โดยจะ
ปรับแผนงานพัฒนาบุคลากรใหเ้กิดการบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อเสริมสรา้ง
สมรรถนะใหแ้กเ่จา้หนา้ทีใ่หม้ทีักษะความสามารถในการบรหิารจัดการไดส้งูขึน้ ให ้
สามารถปฏบิัตงิานไดห้ลากหลายทักษะ และใหส้อดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรข์อง
ชาต ินโยบายภาครัฐ รวมทัง้สามารถปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ 
ของหน่วยงานราชการ เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานไดอ้ย่างเป็นระบบมาก
ยิง่ขึน้ กจิกรรมส าคญั ไดแ้ก่

• กจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการพัฒนากลยทุธ ์สรา้งองคก์รสูค่วามส าเร็จ จ านวน 
2 ครัง้ 

• กจิกรรมฝึกอบรมเสรมิสรา้งทักษะพืน้ฐานในการท างาน เชน่ การพัฒนาดจิติัลคอน
เทนส ์/ ระบบเทคโนโลยสีมัยใหม่ / การบรหิารจัดการงานอย่างมปีระสทิธภิาพ / 
การยกระดับองคก์รสูไ่ทยแลนด ์4.0 / การพัฒนาบคุลากรสูยุ่คดจิติัล / การใชส้ือ่
อยา่งสรา้งสรรค ์/ การศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอก อยา่งนอ้ย 10 ครัง้

• กจิกรรมฝึกอบรม / ซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบขอ้บังคับของ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง / รับทราบทศิทางนโยบายการท างานของรัฐบาลใน
ดา้นตา่งๆ การควบคมุภายใน ความเสีย่ง เป็นตน้ อยา่งนอ้ย 5 ครัง้

• กจิกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูน้ า กลยุทธอ์งคก์ร เทคนิคการบรหิารขั ้นสูง 
อยา่งนอ้ย 3 ครัง้

• กจิกรรมเสรมิสรา้งทักษะการท างานเป็นทมี จ านวน 1 กจิกรรม
• กจิกรรมฝึกอบรมหลกัสตูรตามความตอ้งการเฉพาะดา้น อยา่งนอ้ย 8 หลกัสตูร

5) งานประเมนิผลการด าเนนิงาน สบร.
เพือ่ประเมนิผลส ารวจความพงึพอใจและการใชป้ระโยชน์จากการ
ใหบ้รกิารและการใชบ้รกิารเว็บไซตข์อง สบร. วเิคราะหจ์ดุออ่นจุด
แข็ง ปัญหาและอปุสรรค รวมทัง้ขอ้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุงบรกิารของ สบร.อกีทัง้ด าเนินการประเมนิแหล่งเรียนรู ้
เครือข่ายที่ไดร้ับการพัฒนาจาก สบร. ประเมนิความคุม้ค่าของ
โครงการ และประเมนิมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและมูลค่าสังคม
จากการด าเนนิงานของ สบร. รวมทัง้ประเมนิผลสมัฤทธิข์องการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิานประจ าปีที่ผ่านมา กจิกรรม
ส าคญัไดแ้ก่

• ประเมนิผลการด าเนินงานของ สบร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 88.42 
และไดร้ับประโยชนร์อ้ยละ 88.56  โดยสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้
ไปใชป้ระโยชน์ในการเรียน การด าเนินชีวิต การต่อยอด
พัฒนาอาชพี รวมทัง้กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละตระหนักถงึ
ความเป็นไทย 

• การด าเนินงานของ OKMD ในปี 2562 สามารถสรา้ง
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ ในดา้นการเขา้ถงึขอ้มูลองคค์วามรู ้
การใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ การประหยัดค่าใชจ้่าย และ
สรา้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
5,000 ลา้นบาท
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ขอ้สรปุจากการด าเนนิงาน
ปญัหา –อปุสรรค

ปจัจยัสนบัสนนุความส าเร็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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มติทิ ี ่1 ความพรอ้มของ
หนว่ยงานตน้แบบ

มติทิ ี ่2 ความรว่มมอื
และความพรอ้มของ
หนว่ยงานเครอืขา่ย

สรปุปญัหา-อปุสรรคจากการด าเนนิงาน

มติทิ ี ่3 กระบวนการ
ด าเนนิงานภายใน

มติทิ ี ่4 การพฒันา
ศกัยภาพบคุลากร
ในพืน้ทีเ่ครอืขา่ย
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มติคิวามพรอ้มของหนว่ยงานตน้แบบ1

17

ความพรอ้มของหน่วยงานภายใน เชน่ ผลกระทบจากเหตไุฟไหมศ้นูยก์ารคา้
เซน็ทรัลเวลิด ์เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2562 ท าใหพ้ืน้ทีเ่กดิความเสยีหาย สง่ผล
กระทบใหพ้ืน้ทีอ่ทุยานการเรยีนรู ้ชัน้ 8 ไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดต้ามปกต ิ
และสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานบางสว่น

ความลา่ชา้ในการด าเนนิการเรือ่งการขอสนิไหมทดแทน สง่ผลตอ่ระยะเวลาใน
การสง่มอบพืน้ทีแ่ละการปรับปรงุ ซอ่มแซม และฟ้ืนฟใูนสว่นพืน้ทีท่ีเ่กดิความ
เสยีหายของผูด้ าเนนิการปรับปรงุพืน้ทีอ่ทุยานการเรยีนรูต้น้แบบและการ
ใหบ้รกิาร 

ผลกระทบจากเหตไุฟไหมต้อ่โครงการ/กจิกรรมทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่รยีนรูข้อง TK Park  
ชัน้ 8 ในบางกจิกรรมสามารถปรับเปลีย่นรปูแบบกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ได ้ในขณะทีบ่างกจิกรรมไมส่ามารถด าเนนิการ



มติคิวามรว่มมอืและความพรอ้มของหนว่ยงานเครอืขา่ย2
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ความพรอ้มของหน่วยงานเครอืขา่ยทัง้ในระดบัพืน้ที ่สว่นกลาง สว่นภมูภิาค และ
ทอ้งถิน่ ทัง้ในเชงิการสนับสนุนขอ้มลู และเสยีสละเวลาในการใหข้อ้มลู 
การประสานงาน การรวมทัง้บรหิารจัดการองคค์วามรูใ้นพืน้ที ่เป็นตน้

ความไมพ่รอ้มในการด าเนนิงานรว่มกนั ซึง่กอ่ใหเ้กดิความลา่ชา้ในการด าเนนิงาน 
เชน่ ความลา่ชา้ในการสง่มอบพืน้ทีก่วา่แผนทีก่ าหนดไว ้ซึง่สง่ผลท าใหก้าร
ด าเนนิงานประชาสมัพันธล์า่ชา้ไปดว้ย

ศนูยเ์รยีนรูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการมาจากตน้สงักดัทีม่ภีารกจิและความพรอ้มแตกตา่งกนั 
การใหค้วามส าคญักบัโครงการจงึแตกตา่งกนั นอกจากนี ้ศนูยเ์รยีนรูห้ลายแหง่ 
ด าเนนิการโดยชมุชนท าใหม้ขีอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณ และบคุลากร ซึง่มผีลทีม่ี
นัยส าคญัตอ่ความส าเร็จของโครงการ

การเปลีย่นแปลงบคุลากรของศนูยเ์รยีนรู ้ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานมผีล
ตอ่การรับรูแ้ละใหค้วามส าคญักบัการด าเนนิโครงการ และความส าเร็จของศนูย์
เรยีนรู ้



มติกิระบวนการด าเนนิงานภายใน3
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ความลา่ชา้ของกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งของโครงการ สง่ผลตอ่ความ
ลา่ชา้ของแผนงานโครงการในหลายโครงการ



มติกิารพฒันาศกัยภาพบคุลากรในพืน้ทีเ่ครอืขา่ย4
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แหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ยในภมูภิาค ยังขาดประสบการณ์และความ
เชีย่วชาญในการจัดวางหลกัสตูรทีเ่ป็นมาตรฐาน เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนา
แหลง่เรยีนรูใ้นการอบรมเฉพาะทางได ้



มติทิ ี ่1 ศกัยภาพ
หนว่ยงานตน้แบบ

มติทิ ี ่2 ศกัยภาพและ
ความรว่มมอืของ
หนว่ยงานเครอืขา่ย

สรปุปจัจยัสนบัสนนุความส าเร็จจากการด าเนนิงาน

มติทิ ี ่3 การพฒันาระบบ
และชอ่งทางการ
ประชาสมัพนัธ์
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มติศิกัยภาพหนว่ยงานตน้แบบ1
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ความรว่มมอืของหน่วยงานภายใน ในดา้นการระดมสมอง สนับสนุนขอ้มลู และ
เสยีสละเวลาในการด าเนนิงานรว่มกนั มสีว่นชว่ยใหง้านภารกจิและงานโครงการ
ตา่งๆ ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี

นโยบายในการใหค้วามส าคญักบัการเปลีย่นแปลงบทบาทของแหลง่เรยีนรู ้
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยดีจิทิัลมากยิง่ขึน้

นโยบายดา้นการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศจะเป็นสว่นหนึง่ของการ
สนับสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ ซึง่จะน ามาสูก่ารพัฒนา
ทีเ่ตบิโตอยา่งยั่งยนื 

การปรับเปลีย่นแผนการด าเนนิงานภายใตข้อ้จ ากดัในเชงิพืน้ทีก่จิกรรมทีไ่ม่
สามารถเปิดบรกิารได ้กอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในเชงิการบรหิารจัดการของ
หน่วยงานภายในและเครอืขา่ย เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการตามแผนงานได ้



มติศิกัยภาพและความรว่มมอืของหนว่ยงานเครอืขา่ย2
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ไดรั้บความรว่มมอืจากหน่วยงานเครอืขา่ย ชมุชน ทัง้ภาครัฐและเอกชนใน
สว่นกลาง และระดบัพืน้ทีท่กุระดบั ตัง้แตจั่งหวดั อ าเภอ และต าบล ในการรว่ม
จัดกจิกรรม และค าแนะน าจากผูบ้รหิารอยา่งสม ่าเสมอ ท างานรว่มกนัอย่างเป็น
บรูณาการมากขึน้ 

การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งศนูยเ์รยีนรูร้ะดบัชมุชน กบัหน่วยงานภาคี
ในพืน้ที ่และบทบาทของผูน้ าของศนูยฯ์ เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งและความ
ยั่งยนืในการด าเนนิงานภายหลงัการสนับสนุนจากหน่วยงานตน้แบบสิน้สดุลง

บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ าคญั เกดิความสะดวก 
รวดเร็ว คลอ่งตวั และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานรว่มกนั 

การพัฒนาความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยพพิธิภณัฑใ์นตา่งประเทศ ท าใหส้ามารถ
ประหยัดงบประมาณในการด าเนนิงานบางสว่นและสามารถน าองคค์วามรูม้า
พัฒนาและเตรยีมงานภายในไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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การจัดท าเนือ้หา และรปูแบบการน าเสนอทีต่รงกบัความสนใจของ
กลุม่เป้าหมายและมกีารเผยแพรผ่า่นทาง Social Media ในชอ่งทางตา่งๆ ท า
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึเนือ้หาสาระไดม้ากยิง่ขึน้ 

การเตรยีมความพรอ้มของระบบเว็บไซตท์ีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาระบบใหม้ี
ประสทิธภิาพและพรอ้มในการใหบ้รกิารอยูต่ลอดเวลา

สือ่มวลชนใหก้ารสนับสนุนภารกจิของหน่วยงานเป็นอยา่งด ีทัง้ในมติขิอง
พพิธิภณัฑแ์ละการอา่น

กระแสการทอ่งเทีย่วแหลง่เรยีนรู ้ไดรั้บความนยิมในหมูค่นรุน่ใหมม่ากขึน้ ท าให ้
กจิกรรมและงานภารกจิของหน่วยงาน ไดรั้บการสนับสนุนและเป็นทีแ่พรห่ลาย
ยิง่ขึน้
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http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2563/pdf/Q4_2019-update.pdf

โปรดคลกิอา่นรายละเอยีดดา้นลา่ง

http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2563/pdf/Q4_2019-update.pdf
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