รายงานการวิเคราะห์
ภารกิจหลักขององค์กร ด้านการเงิน และความเสี่ยง
1.

การดาเนินงานตามภารกิจทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2557

1.1 ผลการด าเนิ น งาน ของปี งบประมาณ สบร. และหน่ ว ยงานภายในทั้ ง 3 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์
สร้ างสรรค์ง านออกแบบ ส านั ก งานอุท ยานการเรี ยนรู้ และสถาบันพิ พิธ ภัณฑ์ การเรียนรู้ แห่ งชาติ มี ผ ลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์ การดาเนินงานเพื่อสนั บสนุนนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ การดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
องค์กร โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่
และสร้างเครือข่ายให้เป็นระบบและเชื่อมโยงกัน ได้แก่
 การสนับสนุนองค์ความรู้ในด้าน “ห้องสมุดมีชีวิต” เพื่อจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ระดับ
ภูมิภ าค โดย ร่ วมมือกับศูน ย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เทศบาลเมืองปัตตานี และ
เทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้งนี้ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ทั้ ง 2 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง รวมทั้งได้มีการประชุมหารือกับปราชญ์ท้องถิ่น นักวิจัย ครูอาจารย์ด้านการเขียนและการจัดทาสื่อ เพื่อ
ระดมความคิดและนาผลการจากประชุมดังกล่าวไปจัดทาต้นฉบับหนังสือสื่อสาระท้องถิ่นของ 2 จังหวัด โดยจัดทา
เป็น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และมลายู) ที่จะนาไปให้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้ของ 2 จังหวัด และเผยแพร่
ให้ความรู้กับ สังคมในวงกว้างต่อไป และร่ วมมือกับเทศบาลนครราชสีมาในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ระดับ
ภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานปรับปรุงอาคารเพื่อเตรียมเปิด ให้บริการใน
รูปแบบห้องสมุดมีชีวิต
 การสนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง/พัฒนาห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ในระดับจังหวัดภายใต้แนวคิด “ห้องสมุด
มีชีวิต” จานวน 26 แห่ง ครอบคลุมความรู้รอบด้าน อาทิ การจัดวางวัสดุครุภัณฑ์และสื่อทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้บริการ การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น นาไปสู่ผลงาน
สาคัญๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น “อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร” (SK Park) “อุทยานการเรียนรู้ TK park สตูล”
“ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)” โดยคาดว่า ในปลายปี พ.ศ. 2557 จะมีศูนย์การเรียนรู้ระดับ
จังหวัดในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัษฎา
และอุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต และอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง และอยู่ระหว่างร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น
ดาเนินการพัฒนาสถานที่เพื่อจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ
อุทยานการเรียนรู้พิจิตร และศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต
 สนั บ สนุ น “อุ ท ยานการเรี ยนรู้ ยะลา”เครื อข่ า ยระดั บภู มิ ภ าคอย่า งต่อ เนื่ อง ทั้ง ด้ า น
วิชาการและการพัฒนาบุ คลากร โดยในปัจจุบันสามารถเป็นต้นแบบอุทยานการเรียนรู้แม่ข่าย เชื่อมโยงการ
ดาเนินงานไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้กับหน่วยงานต่า งๆ นาไปขยายผลต่อ
ยอด ผ่านกระบวนการอบรม โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
รวมถึงครูและนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อนาเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาห้องสมุดในพื้นที่ให้เป็นห้องสมุดมี
ชีวิตได้อย่างยั่งยืน
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 การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Web TV) ดาเนินการจัดหาและบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและจัดทาระบบเว็บทีวี ประกอบด้วย การดาเนินการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นใหม่ให้
สามารถรองรับการแสดงผลวิดีทัศน์บนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ได้อย่าง
เหมาะสม การดาเนินการจดโดเมนเนมเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อ www.okmd.tv และการดาเนินการออกแบบเว็บไซต์
ให้สามารถแบ่งปันเนื้อหาผ่านโซเชียลมีเดียได้ง่ายและรวดเร็ว สาหรับด้านการพัฒนาเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บ
ทีวี ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ OKMD Corporate Infographic ความยาวไม่เกิน 10 นาที จานวน 1 เรื่อง
จัดทา Infographic ของศูนย์ความรู้กินได้ จานวน 10 เรื่อง ตัดต่อไฮไลท์รายการของ TK TV จานวน 20 ตอน
ตัดต่อวีดิทัศน์งานสัมมนามหกรรมความรู้ (Knowledge Festival 2013) ให้มีเนื้อหา รูปแบบ และความยาว ที่
เหมาะสมต่อการเผยแพร่บนเว็บทีวี จานวน 10 ตอน รวมถึงการพัฒนารายการใหม่ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกและกาหนดแนวคิดของรายการสาหรับ 2 กลุ่มอายุเป้าหมาย ได้แก่ รายการสาหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-22
ปี เพื่อเสริมสร้างทักษะและการประกอบอาชีพ และรายการสาหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 22-28 ปี เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
2) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายรั ฐ บาล เน้ น การติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา และประสานกับหน่วยงานหลักเพื่อนาองค์ความรู้ของ สบร. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาล โดยมีงานและโครงการที่สาคัญ ได้แก่
 การศึกษาแนวโน้มความต้องการผลิตภัณ ฑ์ OTOP
ของตลาดในประเทศและ
ต่า งประเทศ เพื่ อเป็ น ข้ อมู ล สนับ สนุ น ในเชิ งนโยบายให้ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนในการผลั ก ดั นเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เป้ า หมาย และชี้ แ นะโอกาสให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ
OTOP/SMEs ได้เห็นช่องทางการพัฒนาในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการใช้ประโยชน์จาก
AEC เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและการส่งออก โดยร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการดาเนินการศึกษา
ดังกล่าว
 การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไหมไทยร่วมสมัย ในงานแสดงสินค้าด้านสิ่งทอหรือ
แฟชั่น ระดับ โลกในต่างประเทศ โดยได้ดาเนินการจัดงานเผยแพร่ผ ลงานต้นแบบไหมไทยร่ว มสมัยเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ณ งาน Premiere Vision 2014 กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประเภท
สิ่งทอและเครื่องแต่งกายที่มีชื่อเสียงระดับสากล ภายในงานได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลฉบับภาอังกฤษจานวน 300
ชุด และผ้าไหมไทยร่วมสมัยต้นแบบจานวน มากกว่า 50 แบบ เพื่อแสดงในงาน ผลลัพธ์ที่ได้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยม
ชมบูธไหมไทยร่วมสมัยมากกว่า 300 คน ทาให้ต่างชาติรู้จักและบริโภคผ้าไหมไทยเพิ่มมากขึ้น มีผู้ประกอบการที่มี
ชื่อเสียงระดับสากลให้ความสนใจที่จะซื้อผ้าไหมต้นแบบนาไปตัดเย็บเป็นชุดเสื้อผ้าแฟชั่น นอกจากนั้นสื่ อสิ่งพิมพ์
นิตยสารสิ่งทอของต่างประเทศได้มาสัมภาษณ์เพื่อลงบทความผ้าไหมไทยร่วมสมัยในนิตยสารอีกด้วย สืบเนื่องจาก
การจัดงานดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัยได้พบปะ
เจรจากับนักธุรกิจต่างชาติและมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไหมไทยในเวลาต่อมา
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสาหรับโครงการแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อการศึกษา ขณะนี้
สอร. ได้จัดทาแอพพลิเคชั่นจานวน 32 รายการ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นหนังสือสาระท้องถิ่น 2 รายการ แอพพลิเคชั่น
หนั งสื อเสีย ง 15 รายการ แอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 15 รายการ รวมทั้งสิ้ น 32
รายการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้วิเครา ะห์
เนื้ อหาและประเมิน แล้ ว ว่า สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ มนั ก เรี ยนช่ ว งชั้น ที่ 1 (ประถมศึ กษาปีที่ 1 -3 ) และช่ ว งชั้ นที่ 3
(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับแจกอุปกรณ์แท็บเล็ต ตลอดจนสอดคล้องกับกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ (ดนตรีไทย) และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ สอร. จะ
ได้ส่งมอบสื่อดังกล่าว พร้อมคู่มือการใช้งาน ให้กับ สพฐ. นาไปใช้ขยายผลต่อไป
3) ยุทธศาสตร์การดาเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร ประกอบด้วยงานสาคัญ ได้แก่ การ
สร้าง Knowledge Community โดยศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและ
เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก การขยายผลองค์ความรู้และ
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ โดยส่งเสริมให้เครือข่ายมีความพร้อมนาไปขยายผล และร่วมมือกับภาคีใ นการต่อยอดขยาย
ผลองค์ความรู้ของ สบร. ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการที่มีศักยภาพโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และ การพัฒนา Digital Communication โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความน่าสนใจและขยายผลโดย
ใช้สื่อออนไลน์ โดยมีงานสาคัญ ได้แก่
 โครงการสัมมนาประจาปี Creativity Unfold 2014 จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ในหัวข้อ “IF…
Defining the Future” หรือ “IF… ถ้าอนาคตกาหนดได้” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากนักออกแบบและนักคิด
นักวิเคราะห์ผู้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง และนักทดลองแห่งอนาคต ที่จะมานาเสนอข้อมูลและกรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นและกาลังจะเกิดผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อกระตุ้นให้ตั้งคาถาม เรีย นรู้การวิเคราะห์ข้อมูล
เตรียมตัวที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
 โครงการสัปดาห์การประชุมเชิงปฎิบัติการด้ว ยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 -29 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs โดยเน้นการ
เรียนรู้ด้านกระบวนการทางธุรกิจ (Business) กระบวนการผลิต (Manufacturing) และกระบวนการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบ (Design Research) จากการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่มีร่วมกันในอุตสาหกรรม
 การจัดสัมมนา บรรยาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ หรือ นาไปพัฒนาต่อยอด จานวน 38 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 3,463 คน อาทิ
- บรรยาย “แนวโน้ ม ความต้ อ งการของตลาดแฟชั่ น สหรั ฐ อเมริ ก า โดย Professor
Sherry Schofield, President of the International Textile and Apparel Association (ITAA) for 2013
- เสวนา “Frankly Speaking : สนทนากับ Frank Gehry” โดย Frank Gehry เป็นหนึ่ง
ในสถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ในระยะเวลาห้าศตวรรษที่ผ่านมา
- บรรยาย “Jaguar and Trends in Luxury Design” โดย Mr. Julian Thomson,
Director of Advanced Design for Jaguar ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
- บรรยาย “ออกแบบอย่างไรให้โดนใจประเทศเพื่อนบ้านAEC” ณ ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบเชียงใหม่
- สัมมนา “ทรัพย์สินทางปัญญา: เมื่องานออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง”
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ
- เสวนา “หนังสือ Made in Chiang Mai” ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
เพื่อนาเสนอ 6 ธุรกิจสร้างสรรค์ ที่สะท้อนภาพของธุรกิจที่กาลังเติบโตในเชียงใหม่
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- เทศกาลแสดงความคิดสร้างสรรค์ TCDC Social Club เป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของสมาชิก ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “Love Your Local”, Tasty Innovation
- บรรยาย “การออกแบบเสื้ อผ้ าเพื่อความยั่งยืน แนวโน้มทิศทางแฟชั่นรักษ์โ ลกจาก
สหรัฐฯ” ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จัดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจา
ประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
- บรรยาย “รู้เขารู้เรา: วัสดุไทยตอบโจทย์สถาปนิกได้อย่างไร” เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
วัสดุไทยค้นหาคาตอบว่า จะทาอย่างไรให้สามารถผลิตวัสดุที่ตรงตามความต้องการและการใช้งานของสถาปนิก ซึ่ง
เป็นบุคคลสาคัญในการออกแบบ
- บรรยาย “คุ้มครองความคิดด้ว ยลิขสิทธิ์ปัญญา” ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการจดสิทธิบัตรและวิธี
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสร้างโอกาสรายได้ทางธุรกิจ
 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ งานออกแบบและการ
พัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ให้ กับหน่ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน จานวน 22 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมรับฟัง จานวน 932 คน อาทิ เรื่อง “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์” “แนวโน้มของวัสดุในอนาคต และการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล” “Innovative Material And 3D Printing” “ความคิดสร้างสรรค์กับโลกยุคปัจจุบัน ”
“Design Thinking และ Service Design”
 การประชุมวิชาการประจาปี 2557 (TK Forum 2014) หัวข้อ “Learning in the
Digital Era” เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์
ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างและระบบการเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ และเพื่อให้ผู้กาหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนัก
กิจกรรมทางสังคม สามารถนาความรู้ แนวคิดและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาไปเผยแพร่ต่อยอดขยายผล
และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มีวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มาบรรยายใน
หัวข้อต่างๆ อาทิ “Understanding the Digital Generation: Strategies for Teaching Digital Learners in
Today’s Classrooms” โดย Mr. Ian Jukes นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จากประเทศแคนาดา
“New Paradigm for Taiwan's Public Libraries and National Library in Digital Era” โดย ดร.เจิ้ง ฉู่ เสียน
(Tseng Shu-hsien) ผู้อานวยการหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน “ทักษะจาเป็นของเด็กไทยยุคดิจิทัล คืออะไร? สร้างได้
อย่างไร?” โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ eduzones.com “เรียน/รู้/รอบ/โลก: แหล่งความรู้และ
รูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อคนทุกวัยโดนใจกันทุกคน” โดย อ.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อานวยการสานักการจัด
การศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “ครูนอกกรอบค้นพบอะไรในโรงเรียนนอกกะลา?” โดย นายวิเชียร ไชย
บัง ผู้อานวยการโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น
 โครงการ TK แจ้งเกิด เพื่ออบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านวรรณกรรม ด้านดนตรี ด้าน Digital Content และด้านการตลาด เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อ
ยอดพัฒนาทักษะและความถนัดของตนเองสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต โดยในด้าน Digital Content ได้ร่วมกับ
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) และสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ไทย TACGA จัดอบรมการใช้โปรแกรม Blender ซึ่งเป็น Software Open source ในการสร้าง
Animation โดยวิทยากรมืออาชีพมาถ่ายทอดและบ่มเพาะนักพัฒนา ให้รู้จักเครื่องมือทางเลือกเพื่อสร้างสรรค์
ผลงาน ด้านวรรณกรรม ได้จัดอบรมเยาวชนนักเขียน TK Young Writer 2014 เพื่อบ่มเพาะเยาวชนที่มีความ
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สนใจและมีทักษะด้านการเขียน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่เยาวชน
ได้แก่ นักเขียนรางวัลซีไรท์ บรรณาธิการนิตยสาร บรรณาธิการสานักพิมพ์ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนิตยสารออนไลน์ของตนเอง และในขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานการอบรม
เยาวชนด้านดนตรี และดาเนินงานถอดบทเรียนเยาวชน
 งานห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ เพื่อจัดเก็บ อนุรักษ์ ซ่อมแซมโบราณวัตถุที่
ชารุดเสื่อมสภาพอย่างเป็น ระบบ และเป็นคลังข้อมูลสื่ อหายากด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสาหรับใช้ในการ
ค้นคว้าทางวิชาการ รวมทั้งให้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ/การอนุรักษ์เชิงป้องกันอย่างถูกวิธีตามหลัก
สากล โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการที่เป็นระบบ แสวงหาความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
เฉพาะทางและทาการวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาห้องคลังฯ ให้เป็นกรณีศึกษาสาหรับ
พิพิธภัณฑ์เครือข่ายในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลงานสาคัญๆ เช่น รวบรวมองค์ความรู้ด้านโบราณวัตถุ วัตถุ
จัดแสดง เพื่อจัดทาเป็นชุดองค์ความรู้เฉพาะด้าน จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบน
เส้นทางการค้าทางทะเล" จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.
ลาพูน
 งานห้องสมุดเฉพาะด้าน เป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย ที่เป็นสิ่ง
สาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้า และสามารถเป็นฐานองค์ความรู้ อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับบุคคล
ทั่วไปได้สืบค้น ทั้งในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ นอกจากนี้
ยังได้ขยายมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น DVD ภาพยนตร์
รายงานวิจัย บทความวารสาร ฯลฯ ที่อาจกระตุ้นการเรียนรู้ให้เห็นและเข้าใจในความสาคัญของพิพิธภัณฑ์มากขึ้น
 การวิจัยองค์ความรู้ด้านอัจฉริยภาพท้องถิ่น อัจฉริยภาพท้องถิ่นเป็นเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของกลุ่มคนไม่มากนัก แต่ทว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ในประเทศไทยเราก็มีความ
โดดเด่นทางวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านแนวคิดที่เรียกว่า “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” (“Genius Loci” หรือ
“Talent of the Place”) อันเกิดจากการหล่อหลอมของพลังต่างๆ ตั้งแต่ทางกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณอยู่
หลายเรื่อง การได้นาเรื่องราวความรู้ ความสามารถของผู้คนที่มีการค้นคว้า ค้นพบ จัดทา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ให้ได้ขยายมาสู่ความรับรู้ของผู้คน จะเป็นการสืบทอดคุณค่าและประกาศการยอมรับให้คนทั่ วไปได้รู้จัก
โดยสถาบันฯ ได้ทาวิจัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ภูมิปัญญาการนวดไทยบนหนทางสู่อนาคต ชุมชนและความสาคัญของ
พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ บ นเส้ น ทางรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น สายสี น้ าเงิ น ส่ ว นต่ อ ขยาย (หั ว ล าโพง -ท่ า พระ) ภู มิ ปั ญ ญา
สถาปัตยกรรมอาเซียน ของเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาไทย วิถีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมปากคลองตลาด และอาหาร
สุขภาพ : มรดกภูมิปัญญาด้านวัตถุดิบและเครื่องปรุงของอาหารไทยภาคกลาง
 พั ฒ นาแหล่ ง ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ด้ า นการออกแบบและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ มี เ นื้ อ หา
หลากหลาย ทันสมัย และครบวงจร 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุ งเทพฯ มีจานวนสมาชิก
(สะสม) 36,204 คน มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ 89,206 ครั้ง เข้าใช้บริการทางเว็บไซต์
ห้องสมุดฯ จานวน 36,037 ครั้ง และมีการใช้หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล จานวน 56,069 ครั้ง ตลอดจน
มีผู้ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศของ
ห้องสมุดแก่นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประเภทต่างๆ
จานวน 161 คณะ 3,359 คน และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ มีจานวนสมาชิก (สะสม) 2,069 คน มี
ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จานวน17,503 คน/ครั้ง และเยี่ยมชมศูนย์ฯ จานวน 40 คณะ จานวน 1,211 คน
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 พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK park) ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้า
เซ็น ทรั ล เวิล ด์ ทั้งในด้านกายภาพ หนั งสื อ สื่ อการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีและกิจกรรมส่งเสริมกา รอ่านใน
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ทันสมัย เช่น มุมอาเซียน ฯลฯ จนสามารถกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปเกิดนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีผู้เข้ามาใช้บริการถึง 218,665 คน/ครั้ง
(One-Day-Pass 39,384 ครั้ง/คน และสมาชิก 179,281 ครั้ง/คน) จานวนสมาชิก (Active Member) 43,283คน
และมีจานวนคณะที่เข้าเยี่ยมชม 69 คณะ 3,060 คน
 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไป อาทิ
นิทรรศการและกิจกรรมบูรณาการ โดยความร่วมมือทางวิชาการ กับสานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.)
และ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้แก่ นิทรรศการ NO WASTE ขยะเท่ากับศูนย์ นิทรรศการเรื่องกล้วย กล้วย
นิทรรศการพิพิธอาเซียน 4 AEC Express 2015 สูตรลัดเออีซี เรื่องนี้...ต้องรู้ กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ ได้แก่
นิทรรศการราชาสานศิลป์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ
นิทรรศการยุคทองวรรณคดีไทยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นิทรรศการและกิจกรรม Let’s Read
Let’s Travel : อ่านไป เที่ยวไป เนื่องในวันรักการอ่านและวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี งานวัฒนธรรมอิหร่าน ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ประจาประเทศไทย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ Inspire by Idol กิจกรรมแนะให้แนว ตกผลึกความคิดกับ
6 ตัวจริงในสายอาชีพ กิจกรรม Reading Group ร่วมกับกลุ่มวรรณกรรมไม่จากัด นิทรรศการ วิทยาศาสตร์/
จินตนาการ : การเดินทางสู่ใจกลางของชีวิต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย เทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อบรบการปรับแต่ง
เว็บไซต์ให้ติดอันดับในผลการค้นหา (SEO) อบรมท่องโลกกว้างกับ Google อบรมการสร้างสื่อดิจิทัลและการ
ประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท Stop Motion ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
ได้แก่ นิทรรศการและกิจกรรม SEX วัยรุ่นเลือกได้ ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่ลงทะเบียน จานวน 21,674 คน
 พัฒ นาต้ น แบบพิ พิธ ภั ณ ฑ์ มีชี วิ ต แห่ง แรกที่รู้ จั ก กั น ดี ใ นนามของ “มิ ว เซี ยมสยาม”
(Museum Siam) ในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์เดิม ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการเล่น
การสัมผัส การตั้งคาถามในเรื่องราวที่เข้ากับสมัยนิยม จนได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประทับใจและอยาก
กลับมาเยี่ยมชมซ้าอีก ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดขยายการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และเข้าใจกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ในการนาเสนอเนื้อหาผ่านชุดนิทรรศการถาวรเรื่อง
“เรียงความประเทศไทย” มียอดผู้เข้าชม/ ใช้บริการตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2551 ถึงปี 2556 มีถึง 908,688
คน/ครั้ง
 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ผ่านนิทรรศการ และกิ จกรรม นาเรื่องราวที่
สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยมาสังเคราะห์ และร้อยเรียงเพื่อจัดเป็นนิทรรศการ โดยใช้สื่อที่ทันสมัย สร้างความ
เพลิดเพลินให้แก่ผู้รับชม เช่น นิทรรศการ “ค้าของป่า” ระบบคิดที่นาอดีตมารับใช้ปัจจุบัน เพื่อสร้างอนาคต มอง
ย้อนไปยังสมัยอยุธยา เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยของป่า สะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร จนกระทั่ง
ปัจจุบั น ของป่าถูกนามาต่อยอดในรูปแบบของยา อาหาร เสื้ อผ้า เครื่องหอมสู่โลกการค้าเสรี และยังร่วมกับ
เครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น
กิจกรรม เสน่ห์โขน จากสานักการสังคีต กรมศิลปากร กิจกรรมปีกจิ๋วจาอวด จากพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม จ.
เชียงใหม่ กิจกรรมมาเล่นกันเถอะ จากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี เป็นต้น กิจกรรม Night at the Museum ตอน
“มิวเซียมกินได้” ตื่นตาตื่นใจกับการเปิดเผยสูตรและสาธิตการปรุงอาหารตารับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสว
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ลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 สาธิตโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เช่น น้าพริกลูกหนาเลี้ยบ
น้าพริกลงเรือ น้าพริกตะไคร้ ข้าวในกะหล่าปลี ข้าวงบไก่ ข้าวบายศรีปากชาม แกงเลียง เป็นต้น พร้อมเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการปรุงอาหารตารับห้องเครื่องต้นรัชกาลที่ 5 นี้ด้วย
 การปั้นกลุ่มเยาวชนให้เป็น “นักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม” (Young Muse Project)
โดยอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการทางานของพิพิธภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “Discovery Museum” และ
มีส่วนร่วมในการจัดทานิทรรศการเลขไทย ซึ่งนาเสนอเรื่องราวของตัวเลขไทยที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต นิทรรศการ Please Mind The Gap ซึ่งนา
ประสบการณ์ของคนต่างวัยในด้านต่างๆ มาถอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจระหว่างวัยมากขึ้น
นิทรรศการมา แล สาบ มองแมลงสาบ แล้วย้อนมองตัวเอง นาเสนอรูปแบบการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันที่
กาลังอยู่ยากขึ้นทุกวันเปรียบเทียบกับการดาเนินชีวิตของแมลงสาบซึ่งสามารถปรับตัวเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์
ความเลวร้ายต่างๆ มาได้จนถึงปัจจุบัน เป็นการต่อยอดสร้างคนรุ่นใหม่ให้ผลิตผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
นิทรรศการอย่าลืมฉัน ท้าให้ค้นหาคาตอบ เมื่อ “ความภูมิใจ-ภูมิปัญญาไทย-เอกลักษณ์ไทย” กาลังถูกละเลยจน
อาจไม่เหลื อความทรงจาให้คนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจอีกต่อไป โดยมี สมุนไพรไทย ช้างไทย และ มวยไทย เป็น
ตัวอย่างบางส่วนของภูมิปัญญาไทยที่กาลังจะถูกลืม
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทากิจกรรม
ร่วมกัน อาทิ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Thai-Korea Service Design Pilot Project: Design Convergence
Workshop” โดย TCDC และ Korean Institute of Design of Design Promotion (KIDP), เวิร์กช็อป
“ขับ เคลื่ อนธุร กิจด้ว ยการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ”, “Creative Business Clup โครงการประกวด
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (World Championship for Creative Entrepreneurs) จากประเทศเดนมาร์ก
โครงการ “สร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทย กับนักออกแบบ ปีที่ 2” เพื่อนาเสนอและทาความรู้จักกันระหว่าง
ผู้ประกอบการและนักออกแบบ
 โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภุมิภาค (mini TCDC)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการ
mini TCDC จานวน 13 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบไปสู่
นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคมากขึ้น นอกเหนือจากการสรรหาหนังสือด้าน
การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน การอบรมสัมมนาและบรรยาย
ให้ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษา
 โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนร่วมกับ สสส. เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อพัฒนาแนวคิดและศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาในสถาบันเครือข่ายโครงการ miniTCDC ในเรื่องการพัฒนา
พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ด้านการออกแบบบริการ (Service Design) ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการ
ประมาณ 10 เดือน (พฤษภาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558) โดยจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“Workshop Design Process เพื่อพัฒนาพื้นที่” โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ สถานที่จ ริ งโดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อจากโรงพยาบาลบารุง ราษฎร์ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นนักศึกษาทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการ
จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนไปสู่การสร้างโครงการที่เป็นรูปธรรม ต่อยอดและลงมือทา พร้อม
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เชิญชวนให้หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุน และจะมีการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดเพื่อมอบทุนให้ไป
ดาเนินการจริงต่อไป
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Material ConneXion เพื่อจัดทาฐานข้อมูลวัสดุ
เพื่อการออกแบบ โดยมีเป้าหมายในการสร้า งโอกาสผู้ประกอบการไทยและเครือข่ายวัสดุไทยให้เป็นที่รู้จัก และ
ยอมรับในตลาดโลก จนนาไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีวัสดุไทยเพิ่มขึ้นจาก
318 ชิ้น 179 บริษัท เป็น 334 ชิ้น 187 บริษัท ได้รับการคัดเลือกไปไว้ในฐานข้อมูลของห้องสมุด Material
ConneXion ทุกสาขาทั่วโลก ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลผลิตของผู้ประกอบการไทยและ
ชุมชนไทยสู่ตลาดโลก ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ยังมีตัวอย่างวัสดุจากทั่วโลกถึง 3,703 ชิ้น จากเริ่มแรกมี
เพียง 620 ชิ้น ให้สมาชิก จานวน 1,911 คน ได้ค้นคว้า และศึกษาข้อมูลสาหรับการสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบของตน หรือนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2557 มีผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้งานห้องสมุด
วัสดุเพื่อการออกแบบในส่วนที่ไม่ใช่สมาชิก จานวน 9,335 ครั้ง/คน และเป็นสมาชิก จานวน 68,390 ครั้ง/คน มีผู้
เข้าสืบค้นข้อมูลวัสดุผ่านฐานข้อมูล Material ConneXion จานวน 12,032 ครั้ง
 สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนชุมชนนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ผ่านเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และนักออกแบบ ร่วมมือกันใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลของผู้ประกอบการ และโรงงานผลิตสินค้า
และบริการต่างๆ รวมทั้งข้อมูลของนักออกแบบ เพื่อการสืบค้นและเป็นฐานข้อมูลสาหรับการต่อยอดพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัด เจนขึ้น อันนาไปสู่การสร้างแหล่งชุมนุมของนักออกแบบ ซึ่งเป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้นอกระบบ ที่มีทั้งผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ และผู้ที่คิดจะประกอบธุรกิจของตัวเอง ตลอดจนเป็น
แหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษา และผู้สนใจงานด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้พัฒนาไป สู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคต
 การจัดกิจกรรมเชื่อมเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking) อาทิ การจัดงาน
International Innovative Craft Fair 2014 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมงานฝีมือให้จาหน่ายสินค้า
ในงาน TCDC Social Club ในหัวข้อ “Love Your Local” ซึ่งเปิดโอกาสให้สาหรับสมาชิก TCDC นาเสนอ
ผลงาน แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่รวมถึงความเป็นไทย ผสมผสานผ่าน
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สาขาเดียวกัน ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
อ่ า น การเรี ย นรู้ ข องคนในสั ง คม อาทิ
ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จากัด มูลนิธิคุณแม่ลิ้มกิมเกียว เป็นต้น ดาเนินโครงการ Read
Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัยรัก
การอ่านและการเรียนรู้ สาหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการดังกล่ าว คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น กองบัญชาการตารวจตระเวณชายแดน ฯลฯ โดย
แบ่งเป็น 3 ขนาด (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว จานวน 3,932 โรงเรียน จาก 76 จังหวัด ซึ่งได้ดาเนินการจัดการประกวดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่
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7 เมษายน 2557 และจะมีการจัดอบรมด้านการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก
ระดับเขตตรวจราชการ จานวน 37 โรงเรียน ในเดือนกันยายน 2557
 การขยายผลต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนว Discovery Museum Knowledge
Model : DKM โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปั ญญาท้องถิ่น การบริ ห ารจั ดการพิพิธ ภัณฑ์ พร้อมทั้งสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่กระจายสู่ พิพิธ ภัณฑ์
เครือข่ายในท้องถิ่นทั้ง 4 ภูมิภาค โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม
จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จนแล้วเสร็จ และเกิด “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้”
ตามแนวทาง Discovery Museum
 การนา “พิพิธภัณฑ์ติดล้อ” (Muse Mobile) เคลื่อนที่สัญจรไปยัง 2 ภูมิภาค รวม 6
แห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร กาฬสินธ์ (พิพิธภัณฑ์สิรินธร) มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และร้อยเอ็ด เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้และคุณค่าของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ในท้องถิ่นของตนเองและของชาติ โดยมีคนเข้าชมประมาณ 68,000 คน
 จัดนิทรรศการร่วมกับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์เครือข่ายที่มีความพร้อมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัตถุจัด
แสดง การจัดกิจกรรมร่วมกันทุกรูปแบบ ทั้งบนพื้นที่ของมิวเซียมสยาม หรือพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เครือข่าย จึงเกิด
โครงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Family) ขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์ ร่วมดาเนินกิจกรรมในเชิงบู รณาการ และต่อยอดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สาขาต่างๆ
ในทุกรูปแบบ ตามพันธกิจและนโยบายขององค์กร โดยให้ สพร. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดย
ในปี 2557 ได้จัดนิทรรศการร่วมกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ายแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวจะนามาซึ่งการสร้าง
สังคมการเรียนรู้อย่างแพร่หลายและรู้จักในวงกว้าง รวมถึงเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้เพิ่ม
มากขึ้นต่อไป
 ดาเนินการพัฒนาต้นแบบและขยายผลการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาของสมอง
(Brain-based Learning) โดยร่วมมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
จัดอบรมผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้และนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักการพัฒนาสมองไปใช้ปฏิบัติ และจัดกิจกรรมความร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาสมองแก่บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 1
กรมอนามัยนาไปใช้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กต่อไป
 ขยายผลแนวคิด ศูนย์ความรู้กิน ได้ ทาการศึกษาศักยภาพของพื้ นที่ที่เชื่อมต่อกับกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน และคัดเลือกแหล่งเรียนรู้จานวน 2 แห่งเพื่อขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ เพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ นอกจากนั้นยังดาเนินการวิจัยความต้องการอาชีพและความรู้เพื่อการ
ทามาหากิน ทั้งนี้ สบร. จะทาความร่วมมือกับเครือข่าย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัย
ชุมชนน่านให้เป็น“อุทยานความรู้กินได้น่าน” และ “อุทยานการเรียนรู้กินได้แม่ฮ่องสอน และได้เปิดให้บริการ มุม
ความรู้กินได้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด น่าน และสมุทรสาคร พร้อมทั้งจัดเสวนา “ความรู้ที่สร้างสรรค์ สร้าง
งาน สร้างอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 214 คน รวมถึงได้ทาการ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ประจาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นนักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ณ จังหวัดน่าน โดยมีบุคลากรจากแหล่ง
เรียนรู้ในจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และสมุทรสาคร จานวนรวมทั้งสิ้น 74 คน ในส่วนของการขยายผล
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ความรู้กินได้ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จัดนิทรรศการหมุนเวียน “(อี)สาน จัก ถัก ทอ” ณ ศูนย์ความรู้กินได้
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับจัดเสวนา หัวข้อ “ไอเดียเพิ่มคุณค่าเครื่องจักสาน โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 435 คน และจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “คุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบลฯ”พร้อมทั้งจัดให้มีการ
เสวนาในหัวข้อ “เพิ่มคุณค่าผ้าทอเมืองอุบลฯ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 257 คน และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ” ณ จังหวัด
เชียงใหม่ พร้ อมเสวนาหัว ข้อ “สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสื บสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น”
 จัดทานิตยสารคิด รายเดือน ภายใต้โครงการ Creative Thailand เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปยังนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่สนใจ โดยสามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือ ห้องสมุด อาคาร
สานักงาน และร้านกาแฟใกล้บ้าน สถาบันการศึกษา ทั้งในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 271 จุด จังหวัดเชียงใหม่
และหัวหิน 72 จุด และโครงการ mini TCDC ทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ และสามารถดาวน์โหลดนิตยสารทาง
เว็บไซต์ www.creativethailand.org อ่านออนไลน์ทาง ipad Twitter @Creative_TH และ Facebook fan
page “Creative Thailand” โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีผู้อ่านทางออนไลน์ จานวน 252,404 ครั้ง และผู้
ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ จานวน 9,091 ครั้ง, มีผู้ติดตามผ่านสื่อสังคมทางทวิตเตอร์ จานวน 90,375 คน ทางเฟ
ชบุ๊ค จานวน 239,972 คน มีสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.creativethailand.org จานวน 103,664 ครั้ง ผู้
เข้าชม (Unique Visitors) จานวน 73,221 คน
 การส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาความรู้ไปผ่านช่องทางสื่อดิจิตอลออนไลน์
- พัฒนา Application “TCDC Digital Resource” บน iPad , iPhone และ Android
เพื่อขยายช่องทางในการเผยแพร่หนังสือเนื้อหาความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และบทบาทของ
TCDC ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายในวงกว้าง ในรูปของ Digital Content (eBook) มียอดดาวน์โหลด จานวน
2,396 ดาวน์โหลด
- เผยแพร่เนื้อหาของ TCDC ในรูปแบบของ eBook และสร้างมูลค่าประชาสัมพันธ์ผ่าน
10 เครือข่ายร้านค้า eBook ชั้นนา ได้แก่ Se-ed, Amarin-Nai-in, Ebook.in.th, Chula eBook, TrueBook,
AIS Bookstore, B2S eBook Store, AsiaBooks eBookstore, OOKBEE และ BookDose มียอดขายหนังสือ
eBook (สะสม) จานวน 3,764 ดาวน์โหลด
- ผลิตและเผยแพร่ eBook 14 รายการ และ eMagazine นิตยสาร “คิด” 57 ฉบับ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Application และเครือข่ายร้านค้า eBook ชั้นนา มียอดการเผยแพร่ฟรี eBook และ
eMagazine 89,919 ดาวน์โหลด และทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าจัดจาหน่าย และการเก็บรักษา
- เผยแพร่เนื้อหา Service Design VDO Series บนเว็บไซต์ พร้อมยกตัวอย่าง
ความสาเร็จที่เกิดจากการออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่สนใจเข้ามารับชม/ดาวน์โหลด
 พัฒนาเว็บไซต์ Digital TK ภายใต้แนวคิด “อุทยานการเรียนรู้เสมือน” ทั้ง 2 ภาษา
(ไทย-อัง กฤษ) เพื่ อเป็ น ช่อ งทางในการขยายโอกาสการเรีย นรู้ และรั บข้ อ มูล ข่า วสารให้ แก่ เ ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น (มี จานวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ 2,776,957 ครั้ง จานวน Unique IP
207,438 IP หรือเฉลี่ย 853 IP/วัน) พร้อมทั้งต่อยอดผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะด้าน
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วรรณกรรมพัฒนาเป็นนิตยสาร On-line ในชื่อว่า Read Me e-gazine เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Digital TK
สามารถอ่านหรือ Download ได้ โดยมีผู้เข้าชมถึง 16,000 คน/ครั้ง/เดือน
 พัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (TK Public Online Library) เพื่อเป็น
ช่องทางในการขยายโอกาสให้ แ ก่เยาวชนและประชาชนทั่ว ไปได้ส ามารถเข้า ถึงหนังสื อ e-book ผ่ านระบบ
ออนไลน์และสามารถยืมหนังสืออ่านบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากสานักพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นานมี แปลนฟอร์คิดส์ เนชั่น มติชน และอมรินทร์ ในเรื่องของลิขสิทธิ์การอนุญาตให้
เผยแพร่เนื้อหาหนังสือผ่านระบบออนไลน์ โดยในขณะนี้ สอร. อยู่ระหว่างการทดสอบระบบก่อนเปิดให้บริการจริง
1.2 สรุปปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
ก. อุปสรรคสาคัญ ได้แก่
1) การพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมกระบวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดนิสัย
รักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลา
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงาน จึง ไม่สามารถเห็นผลสาเร็จในเวลาอัน
สั้น อีกทั้งต้องอาศัยงบประมาณลงทุนค่อนข้างสูงในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ทางานทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ประกอบกับสภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งมี
พฤติกรรมในการใช้เวลาว่างไปกับเกมและสื่อ Social Media ต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากต่อ
การควบคุม
2) ความคับแคบของสถานที่ให้บริการแหล่งเรียนรู้และวงเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
ส่งผลให้มีข้อจากัดในการให้บริการประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อาทิ การขยายพื้นที่ให้บริการในจุด
บริการต่างๆ การต่อยอดขยายผลต้นแบบองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมา ความถี่ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในภูมิภาค ฯลฯ
3) การชุมนุมทางการเมืองที่มีเป็นระยะ ๆ จากช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงประมาณเดือนมีนาคม
2557 ส่ งผลให้ อุทยานการเรี ยนรู้ ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมนุม ได้รับ
ผลกระทบด้านการเปิดให้บริการและยอดผู้ใช้บริการที่มีจานวนลดลง
4) ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบให้หาผู้ดาเนินการรับจ้างลงไปดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยาก
ตลอดจน ส่งผลกระทบต่อ ขวัญและกาลัง ใจของเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดความไม่
มั่นใจด้านความปลอดภัย
ข. แนวทางแก้ไข
เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดของการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2558 สบร.ได้ปรับ
แนวทางการทางานหลายประการ คือ
1) ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาคุ ณภาพของแหล่ งบริก ารเรี ยนรู้ ห ลั กให้ มีเ นื้อ หาสาระและรูป แบบ
นาเสนอที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนให้กลับมาเยี่ยมชมมากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
สนอง ตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง และขยายช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยการใช้สื่อออนไลน์ สื่อ
ดิจิตอล และ e -Book มากขึ้น พร้อมทั้งนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาใช้ในการ
ดาเนินงานมากขึ้น
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2) จัดประชุมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารใหม่และคณะของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายเดิมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการขยายผลต้นแบบองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ให้
เกิดผลตามภารกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล
3) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของโครงการด้านองค์ความรู้ การบริหารจัดการ
โครงการและประสิทธิภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นความสาเร็จร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2.

ด้านการเงิน

สบร. ได้ด าเนิ น การจั ดท ารายงานการวิ เคราห์ ด้ านการเงิน และได้เ ผยแพร่ใ นรายงานประจาปีข อง
สานักงานฯ
3.

ด้านการบริหารความเสี่ยง

สบร. ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 และเสนอ
คณะกรรมการบริหาร สบร. ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ มี มติ เ ห็ น ชอบแผนการกากั บดู แ ลกิ จ การและระบบงานภายในของ สบร.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่ งประกอบด้ ว ย แผนบริ ห ารความเสี่ ยง แผนควบคุ มภายใน แผนพั ฒ นาบุคลากร
แผนการตรวจสอบ แผนพั ฒ นาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ นอกจากนี้ สบร. ได้ น าเสนอรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร สบร. เป็นรายไตรมาส
จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดาเนินการวิเคราห์ปัจจัยเพื่อกาหนอเป็นแนวทาง และจัดทา
เป็นแผนการดาเนินงาน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ปัจจัยความเสี่ยง
(1) ดานกลยุทธ
การบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดย
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกาหนดกลยุทธ์ที่ขาด
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทาให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือ
เป็นความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
(2) ดานการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรื อ ผลการปฏิบั ติ งาน โดยความเสี่ ย งที่อ าจเกิ ดขึ้ น เป็ น ความเสี่ ยง เนื่ อ งจากระบบงานภายในขององค์ก ร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินโครงการ
(3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) เป็นการบริหารงบประมาณและการเงิน
เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ สบร. เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การดาเนิน การเป็ นต้น เนื่ องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว
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(4) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับต่างๆ (Compliance Risk : C) เป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง คณะทางานฯ จะเป็นผู้กาหนดกรอบแนวคิด วิธีการ และ
หลักเกณฑ์การบริหาความเสี่ยง โดยจะ ระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ กระบวนการทางาน ซึ่งเชื่อมโยงมากจากแผนการควบคุมภายในของ สบร. รวมทั้งมีการบริหาร
และจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
พร้อมกับสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงานของ สบร. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ดังนี้
(1) ด้ า นกลยุ ท ธ์ ลั ก ษณะความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ของ สบร. ได้ แ ก่ ภาพลั ก ษณ์ ข อง
หน่วยงานกลาง (สบร.) ยังไม่เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ซึ่งส่วน
ใหญ่หน่วยงานภายในจะมีหน่วยงานต่าง ๆ รู้จักในวงกว้าง ซึ่งต้องหาจุดเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การ
สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กรที่มีประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านให้เกิดความรักองค์กรและทางาน
ให้กับองค์กรได้นาน และผลกระทบจากการดาเนินงานต่อความยั่งยืนขององค์กร
(2) ด้านการดาเนินงาน ลักษณะความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ของ สบร. ได้แก่ การบูร
ณาการการทางานของหน่วยงานภายในยังไม่เป็นหนึ่งเดียว จานวนเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกยังไม่เพียงพอ รวมทั้งควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ในการ
ทางานเชิงลึกและมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น และกรณีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถใช้งานได้ และเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเกิดภัยพิบัติ เช่น โดน
ไวรัส / จานบันทึกข้อมูล Hard Disk เสียหาย / อุปกรณ์จ่ายไฟเสีย / การเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
(3) ด้านการเงิน ลักษณะความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ของ สบร. ได้แก่ การบริหาร การ
ควบคุม และการใช้งบประมาณมีบางรายการที่ยังไม่เป็นไปตามแผน การดาเนินการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีมีบาง
รายการล่าช้า การเบิกจ่ายบางรายการยังไม่ถูกต้อง มีบางรายการที่มีเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน ยังไม่รวดเร็วเท่าที่ควรทาให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ
(4) ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ของ สบร. ได้แก่
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการดาเนินการ
เกี่ยวกับการทาสัญญา ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างที่ปรึกษาในบางเรื่องยังมีความล่าช้า
3) แผนการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
สบร. ได้รับการนาไปจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน จึงกาหนดแผนปฏิบัติงานที่สาคัญ
(1) แต่งตั้งคณะทางานบริห ารความเสี่ ยงของ สบร.ปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้ว ย
ผู้อานวยการ สบร. เป็น ประธานคณะทางาน รองผอ.สบร. เป็น รองประธานคณะทางาน รองผอ.สบร.และผอ.
ของหน่วยงานภายใน เป็น รองประธานคณะทางาน ผู้อานวยการสานัก/หัวหน้าฝ่าย เป็นคณะทางาน หัวหน้าฝ่าย
อานวยการ เป็น เลขานุการคณะทางาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอานวยการ สบร. เป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
โดยมีกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะทางานไว้อย่างชัดเจน
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(2) จัดประชุมคณะทางานบริหารความเสี่ยงฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อจัดทานโยบายบริหาร
ความเสี่ ย ง และกรอบการบริ ห ารความเสี่ ยง ประเมิ นและอนุ มัติ แ ผนจั ดการความเสี่ ย ง รวมทั้ง รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริหาร สบร. เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ
(3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง/ปี เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยง การขจัดความเสี่ยง
ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้งให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความตระหนักงานด้านความเสี่ยงให้
ความสาคัญเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่ลดลงสามารถควบคุมได้
(4) ติดตามความก้าวหน้าของ หน่ว ยงานกลางและหน่ว ยงานภายใน โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง จัดทาการระบุความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะทางานบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อนาแผนไปสู่
การปฏิบัติ
(5) จัดทารายงานผลการประเมินความเสี่ยง ของหน่วยงานกลางและหน่วยงานภายใน เป็น
รายไตรมาส เสนอต่อคณะทางานบริหารความเสี่ยงฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร สบร.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ซึ่งเป็นหนึ่งในคารับรองการปฏิบัติงานของ สบร.
4) ผลการดาเนินงาน
(1) จัดทาคาสั่งสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่ 62/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ สบร
(2) จัดทาปฏิทินกิจกรรมการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจาปี พ.ศ.
2557 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) กาหนดการประชุมคณะทางานบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในประจาปี
2557 และกาหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การควบคุมภายใน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้บรรยาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2557
(4) จัดให้มีการประชุมคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปี 2557
และอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
(5) ดาเนินการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความเสี่ยง เพื่อนามาประมวลผลเสนอต่อ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงฯ ว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานใดที่เกิดความผิดพลาด
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง โอกาสและความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงว่า
มีมากน้อยเพียงใด รวมถึงพิจารณาผลกระทบและจัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ในส่วนของการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน สาหรับปีงบประมาณประจาปี 2558
(6) จั ด ท าแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 และเสนอ
คณะกรรมการบริหาร สบร. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
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