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เป็นที่ทราบกันดีว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศไทยของ

เราก�าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเตรียม

ความพร้อมของประชาชนไทยให้สามารถพร้อมรับกับ

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่ง

ส�าคัญที่เราไม่อาจจะมองข้าม ดังนั้น การกระตุ ้นให้

ประชาชน รวมถึงเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาส

แสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะให้มีความสามารถที่

หลากหลาย จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนนิการให้เกดิผลสมัฤทธิ์

ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

หรือ สบร. ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาองค์

ความรู้ จึงมีนโยบายการท�างานที่จะมุ่งเน้นการด�าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง

องค์ความรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถน�ามาต่อยอดให้เกดิประโยชน์ใน

การด�ารงชีวิตในประจ�าวัน สร้างธุรกิจ หรือพัฒนาสินค้า

และบรกิารให้มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในตลาดโลก  ซึง่ใน

ปี 2555 สบร. หรือ OKMD ได้เน้นภารกิจหลักทางด้าน

งานวิจัย การให้ความรู้ทั้งในรูปแบบห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 

และสื่อออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการให้ความรู ้ผ ่าน

นิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  มีการ

ท�าเวิร์คช็อปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสและแลก

เปลี่ยนประสบการณ์กับมืออาชีพอย่างใกล้ชิด รวมถึง

การน�าเอาความรู ้จากทั่วโลกเข้ามาจัดประชุมสัมมนา

ระดับนานาชาติในประเทศไทย ซึ่งโจทย์ใหญ่ของเราคือ

การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถน�ามา

ต่อยอดให้สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่ม จนท�าให้ธุรกิจ

เติบโตและตอบโจทย์ในระดับโลกได้ ซึ่งบทบาทอันส�าคัญ

ต่างๆ เหล่านี้ OKMD ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และ

ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายรากฐานความรู้และทักษะให้แก่

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคต่อไปอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ การด�าเนินงานที่เกิดขึ้นคงจะไม่สามารถลุล่วงได้

ด้วยด ีหากไม่ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานเครอืข่าย

ต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือแม้กระทั่ง

เจ้าของธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่ให้ความ

อนเุคราะห์สละเวลามาร่วมมอืกนัสร้างองค์ความรูอ้นัมี

ค่าให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงคณะกรรมการบริหาร 

สบร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่อุทิศแรงกาย

แรงใจที่จะผลักดันให้การด�าเนินงานต่างๆ ของ OKMD 

ประสบผลส�าเร็จสมดังตั้งใจ และร่วมกันฝ่าฟันปัญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์

โดยรวมให้แก่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการบริหาร

(นายทรงศักดิ์  เปรมสุข)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดภาวะการ

แข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้การปรบัตวัให้รูเ้ท่าทนั

สถานการณ์การเปลีย่นแปลง จงึเป็นสิง่จ�าเป็นทีเ่ราไม่อาจ

จะมองข้าม ประกอบกบัในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า ประเทศไทย

ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

ส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องเร่งพฒันาตนเองในด้านต่างๆ 

ให้ทดัเทยีมกบันานาประเทศ เพือ่ยกระดบัให้ประเทศไทย

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการพัฒนา

ศักยภาพของประชาชนไทยให้มีทักษะ ความรู้ ความ

ช�านาญ เพยีงพอทีจ่ะก้าวเข้าสูภ่าวะการแข่งขนัทีก่�าลงัจะ

เกิดขึ้น 

ส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

หรือ สบร. ในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่

มีหน้าที่ส�าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดย

ผ่านแหล่งบรกิารความรูส้าธารณะ ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา

องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่าง

ต่อเนือ่งและเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานให้เกดิขึน้

อย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ นอกเหนอืจากการด�าเนนิงาน

ภายใต้นโยบาย Creative Economy ที่มุ ่งเน้นใน

การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและ

บริการ โดยในปัจจุบัน  สบร. ได้เร่งพัฒนาและขยาย

เครือข่ายองค์ความรู้ไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

สร้างฐานความรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงเครือข่ายให้

เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง อันจะเป็นการขยายโอกาสให้

ประชาชนในระดับภูมิภาค ได้รับบริการความรู ้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชวีติให้ดขีึน้ และสามารถน�าไปต่อยอดให้เกดิประโยชน์ทัง้

ต่อตนเองและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ในนามของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันฟันฝ่าปัญหา

อุปสรรค และอุทิศตนท�างานด ้วยความมุ ่ งมั่น 

เพือ่ผลกัดนัให้การด�าเนนิงานของ สบร.ประสบผลส�าเรจ็

ได้สมดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ รวมทั้งขอขอบคุณ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

ที่กรุณาให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนแก่ สบร. 

ด้วยดมีาโดยตลอด ส่งผลให้โครงการและภารกจิในการ

ด�าเนินงานด้านต่างๆ ของ สบร. สามารถสร้าง

คุณประโยชน ์ให ้ เกิดขึ้นแก ่สังคมไทยได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน

สารจากผู้อำานวยการ

( นายปราโมทย์  วิทยาสุข )

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำร

มหำชน) หรือ สบร. มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of 

Knowledge Management and Development 

(Public Organization) หรอื OKMD สงักดัส�ำนกันำยก

รัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2547 ตำม

พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำ

องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2547 และ

พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำ

องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) หรือ สบร.

ANNUAL REPORT 2012

Office of Knowledge Management and Development
(Public Organization)

OKMD
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วัตถุประสงค์

กำรเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ขนำดใหญ่ที่สมบูรณ์หลำกหลำย ที่ส่งเสริม

ให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้ในสำขำต่ำงๆ ได้โดยมีแหล่งเรียนรู้

หลำกหลำยประเภท เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และประชำชน 

มีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู ้ สำมำรถพัฒนำควำมคิดควำม

สร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม  พร้อมกับพัฒนำให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลำงของวิถีชีวิต วัฒนธรรมเขตร้อน และภูมิปัญญำตะวันออกที่

ทันสมัย เป็นจุดหมำยในกำรเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่จำกทั่วทุกมุมโลก
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  วิสัยทัศน์ (Vision)

  OKMD เป็นองค์กรภาครัฐสมัยใหม่

  ที่มีแนวคิดตั้งอยู่บนหลักการกระจายโอกาส

  และการจัดการทุนทางปัญญาให้กับสังคมไทย 

  ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ

   “เป็นองค์กรนำาในการ

  พัฒนาความคิด 

  เพิ่มความรู 

  สร้างสรรค์ภูมิปญญา
  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ”

  Office of Knowledge

  Management and Development

  (Public Organization)

  OKMD
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1

2

3

4

พันธกิจ (Mission)

จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียน

รูเ้พือ่สร้างสรรค์ภมูปัิญญาของประชาชน โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

สร้างแหล่งบรกิารความรู้รปูแบบทีท่นัสมยั มชีวีติ

ชีวา อุดมด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสติ

ปัญญาและการเรียนรู้ของประชาชน

สร้างนวตักรรมและองค์ความรูร้ปูแบบใหม่ ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมเครือข ่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ของ

ประเทศไทย

1

2

3

4

อำานาจหน้าที่

จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้เพื่อ

การสร้างสรรค์ทางปัญญา โดยผ่านสิ่งพิมพ์ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีอันทันสมัย 

ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรู้ได้

ประสานงานหรือสนับสนุนให้มีการจัดท�าศูนย์

ศิลปะ วัฒนธรรม ห้องสมุดการแสดงหรือการจัด

นิทรรศการ ศูนย์การสร้างสรรค์ทางความคิด ใน

ทุกรูปแบบที่ทันสมัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ไม่ว่าหน่วยงานของรฐัหรอืภาคเอกชนในกจิการที่

เกี่ยวกับการบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม

สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และการอ่านโดยผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให ้การสนับสนุนกิจกรรมอัน เกี่ ยวกับการ

สร้างสรรค์ทางความคิด
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องค์ประกอบของ สบร.

ปี 2555

สบร. หรือ OKMD 

เป็นองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชน

ที่มีความหลากหลาย ภายใต้บทบาทหน้าที่

ในการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ 

ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

และขยายองค์ความรู้ไปสู่ภาคประชาชน 

นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สบร.

มีหน่วยงานภายในซึ่งท�าหน้าที่ขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านต่างๆ 

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จ�านวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

หรือ OKMD
เป็นหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ประสานการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการบรหิาร สบร. โดยท�าหน้าทีจ่ดัระบบบรหิารงานภายใน ประสานแผน

และงบประมาณ พัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้ 

สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.) หรือ 

National Discovery Museum Institute (NDMI)
ท�าหน้าทีถ่่ายทอดความรูส้าขาต่างๆ ผ่านนทิรรศการซึง่สร้างสรรค์โดยใช้นวตักรรม

ใหม่ในการเล่าเรื่องราวของชนชาติ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจไทยในรูปแบบ

มีชีวิต ที่สามารถจุดประกายความอยากรู้ การตั้งค�าถามและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นิทรรศการกับผู้ชม เพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศโดยรวม

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (ศสบ.) หรือ 

Thailand Creative and Design Center (TCDC) 
เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลการเรียนรู้ด้านการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจและ

กระตุน้ให้คนไทยปลดปล่อยพลงัสร้างสรรค์เพือ่สร้างสนิค้าใหม่หรอืผลงานทีเ่ป็นต้น

ฉบับของตนเอง

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) หรือ 

Thailand Knowledge Park (TK Park)
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการแสวงหา

ความรูแ้ละการเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศทีท่นัสมยัภายใต้รปูแบบ “ห้อง

สมุดมีชีวิต” พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผล

งานที่มีความคิดสร้างสรรค์
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โครงสร้างการบริหาร
ปี 2555
Organization Chart
Office of Knowledge
Management and Development

คณะกรรมกำรบริหำร สบร. 

คณะอนุกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ

ผู้อ�ำนวยกำร สบร.

ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร หน่วยตรวจสอบภำยใน

รอง
ผู้อ�ำนวยกำร

สบร.

รอง
ผู้อ�ำนวยกำร

สบร.

รอง
ผู้อ�ำนวยกำร
สบร. และ

ผู้อ�ำนวยกำร สอร.

รอง
ผู้อ�ำนวยกำร
สบร. และ

ผู้อ�ำนวยกำร ศสบ.

รอง
ผู้อ�ำนวยกำร
สบร. และ

ผู้อ�ำนวยกำร สพร.

ส�ำนัก
นโยบำย
และแผน

ส�ำนัก
ทรัพยำกร

บุคคล

ส�ำนัก
กำรเงิน
และบัญชี

ส�ำนัก
โครงกำร

และจัดกำร
ควำมรู้

ฝ่ำย
กฏหมำย

ฝ่ำย
อ�ำนวยกำร

ฝ่ำยบริหำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ



รายงานประจำาปี 2555

18 OKMD

Office of Knowledge 
Management and 
Development 
(Public Organization)

National Discovery 
Museum Institute

Thailand Creative and 
Design Center 

Thailand Knowledge Park
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OVERALL OPERATION 2012
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มหกรรมควำมรู้: คิดเป็นคือโอกำส 2555

ในฐานะที่เป็นองค์กรน�าในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ได้ตระหนักถึงความ

ส�าคญัของการพฒันาเศรษฐกจิโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์เพือ่น�าไปสูก่ารเพิม่ขดีความ

สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย จึงได้ร่วมมือกับ “หุ้นส่วนความรู้” 

(Knowledge Partners) ซึง่ได้แก่นกัคดิและนกัปฏบิตัทิีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามผีลงาน

ที่ประสบความส�าเร็จ (Best Practice) มาช่วยถอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ของ

ตนเอง และถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

กระตุ้น และ “กระตุกต่อมคิด” ของคนไทยได้เห็นคุณค่าของการใช้ความรู้และความ

คิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้าง

เครือข่ายกับหุ้นส่วนความรู้ต่างๆ ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

ผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดงาน “มหกรรมความรู้” ในปี 

พ.ศ. 2555 อยู่ภายใต้ชื่อ “คิดเป็นคือโอกาส” (Knowledge Festival 2012: 

Knowing is Opportunities) จดัขึน้ในระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึพฤศจกิายน 2555 

ประกอบด้วยการประชมุนานาชาต ิ2 ครัง้ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การฝึกอบรม และ

การเสวนา/สัมมนา รวม 112 ครั้ง มีหุ้นส่วนความรู้ทั้งในนามบุคคล และองค์กร รวม

กว่า 100 รายมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเกือบ 8 พัน

คน ภายใต้ 3 หัวข้อหลัก (Theme) ได้แก่ “โอกาส...สร้างได้ด้วยการออกแบบ” 

(Design is Opportunities) “วัฒนธรรมคือโอกาส” (Culture is Opportunities) 

และ “การเรียนรู้คือโอกาส” (Learning is Opportunities) โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญๆ 

ที่ควรถ่ายทอดให้แก่สาธารณชน ดังนี้

มหกรรมความรู้ 2555

คิดเป็นคือโอกาส
เติมเต็มอนาคตคนไทย
ลงมือท�าได้กับมืออาชีพ

100
เวิร์คช็อป

2
ประชุมนานาชาติ

ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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Design is Opportunities 
โอกาส...สร้างได้ด้วยการออกแบบ

“Creativities Unfold, Bangkok 

2012” 

ภายใต้แนวคิด “โอกาส...สร้างได้ด้วยการ

ออกแบบ : นวัตกรรม กลยุทธ์ ธุรกิจ” 

(Design is Opportunities: Innovation, 

Strategy, Business) จดัโดยศนูย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ (ศสบ.) ระหว่างวันที่ 25 

สงิหาคม – 10 กนัยายน 2555 เพือ่น�าเสนอ

ทางออกทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพโดย

การใช้ “การออกแบบ” เป็นตัวแปรส�าคัญ 

เวร์ิคชอ็ปเรือ่ง “วธิกีำรออกแบบโดย

มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง”

ด้วยการลงมือปฏิบัติรวบรวมข้อมูล การ

วเิคราะห์และการสร้างความคดิเพือ่หาความ

ต้องการของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการตอบ

สนอง และน�าเสนอนวัตกรรมเพื่อเสนอต่อ

ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนขึ้น โดยผู้เข้าร่วม

งานได้รบัความรูแ้ละทกัษะการค้นหาโอกาส

ใหม่ๆ ตามหลัก 5E ตามประสบการณ์ของ

ผู้บริโภค ได้แก่ Entice (ชักจูง)  Enter (เข้า

ร่วม)  Engage (ลงมือท�า)  Exit (ท�าส�าเร็จ) 

และ Extend (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นแบบแผนที่

ใช้กันในอุตสากรรมในปัจจุบัน  

เวิร์คช็อปเรื่อง Service Design in 

Action โดย Birgit Mager

ผู ้ก่อตั้งและประธาน Service Design 

Network ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู ้เชิง

ทฤษฎเีกีย่วกบัขัน้ตอน วธิกีาร ประสบการณ์

และคณุค่าของ “การออกแบบบรกิาร” รวม

ทั้ งการเชื่ อมโยงกับการเปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค และเรียนรู้เกี่ยวกับ

เทรนด์การบริการต่างๆ  

“If I’m not a photographer” โดย 

Chamni’s Eye Studio 

เป็นเวิร ์คช็อปช่างภาพและโปรดิวเซอร์

ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ที่ถ่ายทอด

ความรู้และทักษะของการเป็นช่างภาพที่ดี 

1 2 3

4
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กำรประชมุระดมควำมคดิ เรือ่ง เทรนด์กำรออกแบบโลก 

ประเด็นกำรปรับใช้เทรนด์ออกแบบข้ำมอุตสำหกรรม ปี 

2014 (OKMD Global Trend Symposium 2014 : The 

Design Crossover Trends Implication toward 2014) 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ

ผูเ้ชีย่วชาญด้านส ีสิง่ทอ แฟชัน่ เครือ่งส�าอางและสขุภาพ จากประเทศ

อิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย รวม 7 คน เพื่อเปิดมุมมองและ

แลกเปลี่ยน เทรนด์การออกแบบโลก ทั้งในเรื่องสี วัสดุ ไลฟ์สไตล์ 

แฟชัน่ สขุภาพและความงาม ทีส่�าหรบัประเดน็ส�าคญัซึง่น่าสนใจทีไ่ด้

จากการประชุมในครั้งนี้ เช่น

 เทรนด์สินค ้าไลฟ์สไตล์และตกแต่ง ป ี 2557 การ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การแข่งขันที่รุนแรง และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยกีารสือ่สาร ส่งผลให้ผูค้นใช้ชวีติอย่างเร่งรบี ใจร้อน ไม่ชอบ

รอคอย ท�าให้คนจ�านวนมากโหยหาความเนบิช้า (Slow-life) มากขึน้ 

ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจต่อคุณค่าที่แท้จริง เป็นเนื้อแท้ของ

สิ่งต่างๆ และความละเอียดอ่อนมากขึ้น (True value, essential & 

poetic) ตามแนวทางของมินิมัลลิสต์ (Minimalism) ที่เน้นถึงความ

จ�าเป็นของสิ่งต่างๆ

 เทรนด์การออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิาร แนวโน้มวถิชีวีติ

ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป ส่งผลต่อการออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิาร

ในปี 2557 เช่น การเน้นการท�าเองเพื่อให้มีความเป็นแบบเฉพาะตัว 

(Do-it-yourself: DIY) การรวมกลุ่มกันเพื่อท�าให้ตัวเองรู้สึกเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกับกลุ่ม วิถีชีวิตที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ท�าให้เกิดการ

สร้างสภาพแวดล้อมเลียนแบบบรรยากาศความเป็นอยู ่ร ่วมกับ

ธรรมชาติ และการสร้างงานศิลป์ส่วนตัว ท�าในสิ่งที่ตื่นเต้น โดยไม่

ค�านึงถึงคนรอบข้าง การท�างานที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 

ท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการท�างานมากขึ้น เช่น 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มีขนาดเล็กลง Smart Phone และแท็บเล็ต

ต่างๆ 

 นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายละเอียดเกี่ยว

กับเทรนด์ของสี เทรนด์แฟชั่นของญี่ปุ ่น เทรนด์ความงามใน

อุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง และเทรนด์กับบรรยากาศค้าปลีกของ

ฝรั่งเศส

5

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำานวน/คน

509
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Culture is Opportunities
วัฒนธรรมคือโอกาส”

“จำกขุนละหำรสู่นำคร: ลวดลำย

ศิลป์ถิ่นใต้เมืองนรำฯ” 
เป็นการจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็น

ความร่วมมือระหว่างสถาบันพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และพิพิธภัณฑ์ท้อง

ถิน่ขนุละหาร จงัหวดันราธวิาส เพือ่เผยแพร่

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นสู่

สังคมในวงกว้าง กระตุ้นการเรียนรู้ และ

สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อันเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการ

พฒันาพพิธิภณัฑ์ระดบัท้องถิน่ของประเทศ 

พพิธิภณัฑ์ดงักล่าวเป็นทีร่วบรวมศลิปะและ

วฒันธรรมท้องถิน่ภาคใต้ของบ้านขนุละหาร

ที่มีคุณค่าและควรแก่การรักษาและการ

ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ได้

จัดกิจกรรมถ่ายทอดสู ่ชุมชนเพื่อสร ้าง

กิจกรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม

กนั เช่น  การถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่จาก

การท�ากริช การถ่ายทอดศิลปะการป้องกัน

ตัว “ซิละ” เป็นต้น 

โปรเจค SAPP…P แซ่บเว่อ “คิดต่ำง

สร้ำงเงิน คิดเพลินเพลินได้งำน”

การน�าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาต่อยอด

พัฒนาเป็นสินค้าที่ท�าให้เกิดความแตกต่าง

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดย บริษัท 

พีคฌาน จ�ากัด ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์แก่นักคิด นักประดิษฐ์ 

นกัออกแบบ และผูผ้ลติรุน่ใหม่ เพือ่แสดงถงึ

การน�าเอาทรพัยากรทีม่อียูร่วมทัง้ภมูปัิญญา

ท ้องถิ่นมาใช ้และประยุกต ์ ให ้ เข ้ากับ

นวัตกรรมที่มีอยู ่รอบตัวอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อสร้างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ 

และนวัตกรรมสีเขียว ที่สามารถตอบสนอง

วิถีชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

Pakamian: break the rules 

ที่น�าความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผ้าขาวม้าไทยท�าให้เกิด

แบรนด์ที่มีเอกลักษณ์

1 2 3
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Learning is Opportunities
การเรียนรู้คือโอกาส

ASEAN Megatrends Beyond 2015

โดย ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ จาก

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มาร่วมแบ่งปัน

ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดอาเซียน 

โอกาสและประเด็นท้าทายต่อประเทศไทย

ทีจ่ะเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี 2558 โดย

แนวโน้มทีส่�าคญัจะประกอบด้วย 1) อาเซยีน

จะเป็นจุดสนใจของโลก ซึ่งเห็นได้จากการ

เติบโตของการลงทุนทางตรงจากต ่าง

ประเทศ 2) เทคโนโลยีจะมีบทบาทส�าคัญ 

สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 3) การเพิ่มขึ้น

ของชนชั้นกลางในอาเซียนที่มีก�าลังซื้อ

มหาศาลจะเป็นโอกาสของตลาดสินค้าและ

บริการของทุกประเทศในอาเซียน 4) การ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุโดยเฉพาะสิงคโปร์และ

ไทย 5) พลังของผู้หญิง ที่เป็นผลมาจากการ

ศึกษาที่สูงขึ้น มีอาชีพที่ดีขึ้นและมีอิสระ

ทางการเงินมากขึ้น และ 6) คนรุ่นใหม่ใน

อนาคต เด็กอาเซียนแต่ละประเทศมีความ

ฝันในอาชพีทีแ่ตกต่างกนั เช่น เดก็ไทยอยาก

เป็นเชฟ ศิลปิน มาเลเซียอยากเป็นแพทย์

และนักบิน เป็นต้น 

Animation Talk by Chris Bromby

เป ็นกิจกรรมด ้านการเรียนรู ้ที่จัดโดย

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�า

ประเทศไทย เพื่อร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และเส ้นทางการก ้าวสู ่ 

Animator กับ Mr. Chris Bromby  ผู้สร้าง

เทคนิคพิเศษด้านภาพเคลื่อนไหวให้กับ 

Walt Disney Feature Animation  

กำรสร้ำงร้ำนออนไลน์ขำยให้รุ ่ง

ด้วย Facebook 

โดยร่วมมือกับนิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์ 

ให้ความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่น Facebook ที่

เคยคิดว่ามีไว้แค่เล่นสนุกไปวันๆ ให้กลาย

เป็นหน้าร้านขายสินค้าระดับ First Class 

พร้อมเคล็ดลับการเปลี่ยน Friend ให้กลาย

เป็นแฟน (แฟนเพจ) เพื่อสร้างธุรกิจ

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ของ

คนพิกำร (Innovations for Disabilities) 

ให้กับผู ้ท�างานและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับผู ้พิการ โดยอบรมการใช้โปรแกรม 

E- publisher 3 เพื่อจัดท�าสื่อการเรียนรู้  การใช้โปรแกรม Daisy รวมถึงแนะน�าสื่อการ

เรยีนรูเ้พือ่คนพกิารใน Tablet กจิกรรมดงักล่าวได้รบัความร่วมมอืจากมลูนธิสิากลเพือ่คน

พกิาร ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร และศนูย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

1 2 3
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ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงกำรสร้ำงสรรค์นิทรรศกำรชั่วครำว

นิทรรศกำรชั่วครำว เรื่อง “กินของเน่ำ”

 “มองสังคมไทยผ่านวัฒนธรรมการกิน โดยเน้นไปที่อาหารที่ท�าให้เน่าเสีย หรือ

ได้ผ่านกระบวนการหมักดองแล้ว ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลักของชาวไทย

ไปเสยีแล้ว  ศกึษาถงึภมูปัิญญาพืน้ถิน่ในการถนอมอาหารเหล่านัน้ว่าสอดคล้องกบัหลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอย่างไร  แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการใช้เกลือและน�้าตาลใน

การถนอมอาหารส่งผลต่อการค้าและความรุ่งเรืองของอาณาจักรในสมัยโบราณอย่างไร   

ปลาร้า ปลาเคม็ แหนม ขนมจนี ไข่เคม็ ถัว่เน่า เต้าหู ้กะปิ น�า้ปลา ผกัดองผลไม้ดองกระเทยีม

ดอง ข้าวหมาก สาโท ส่งผลและกลิ่นต่อชีวิตของคนไทยเพียงใด ใครจะเชื่อว่าอาหารเน่าๆ 

เหล่านี ้จะกลายมาเป็นอาหารเลศิรส ทีไ่ม่เพยีงจะกระตุน้ต่อมน�า้ลายของผูช้มิ แต่ยงักระตุน้

เม็ดเงินในแวดวงธุรกิจอาหารในสังคมยุคอยู่เพื่อกินในปัจจุบันด้วย”

 วัฒนธรรมการกิน “ของเน่า” นั้น เป็นการใช้ความรู้และภูมิปัญญาในการถนอม

อาหาร ผู้คนในสมัยก่อนค้นพบวิธีการน�าวัตถุดิบรอบตัว เช่น เกลือ ข้าว น�้าตาลบวกกับ

ความช่างคิด ช่างสังเกต และทดลอง จนเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม  ทั้งกะปิ 

ปลาร้า น�้าปลา ปลาส้ม ถั่วเน่า และผักดองชนิดต่างๆ

 การกิน “ของเน่า” มีอยู่ทั่วโลก แต่รูปร่างหน้าตา กลิ่น และรสชาติอาจแตกต่าง

กันออกไปตามวัตถุดิบ ภูมิศาสตร์ หรือกรรมวิธี นอกจากนิยมบริโภคกันแล้ว ยังมีการใช้

ของเน่าในพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วย เช่น ขนมปัง ในพิธีศีลมหาสนิทของชาวคาทอลิก 

ขนมถ้วยฟู ในการเซ่นไหว้ของชาวไทย จีน ปลาส้มบางชนิดของชาวญ้อ ใช้เซ่นไหว้

บรรพบุรุษ หรือบูชาพระ เป็นต้น

 โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาของผู้คน

สมัยก่อนที่สืบทอดต่อกันมายังคนรุ่นปัจจุบัน จัดการแสดงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม – 4 

พฤศจิกายน 2555 มีผู้เข้าชม 7,913 คน

1มองสังคมไทย
ผ่านวัฒนธรรมการ
กนิ โดยเน้นไปทีอ่าหาร
ที่ท�าให้เน่าเสีย

นิทรรศการชั่วคราว เรื่อง “กินของเน่า”
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โครงกำรพิพิธภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile)
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการที่ท�าร่วมกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ายหรือสถาบันการ

ศึกษาในพื้นที่ ให้เข้าใจประวัติศาสตร์และตระหนักรักในพื้นถิ่นของตนอันจะน�าไปเป็น

พื้นฐานในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดเวทีกิจกรรมและพื้นที่แห่ง

การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินสู่ภูมิภาค อันเป็นการ

ขยายโอกาสการเรยีนรูใ้ห้กบัโรงเรยีน เดก็และเยาวชนทีอ่ยูห่่างไกล โดยการจดันทิรรศการ

เคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

ภำคใต้

22 พ.ย. 54 - 29 ก.พ. 55  ด�าเนินโครงการ

มิวเซียมติดล้อจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ 

อุทยานการเรียนรู ้เมืองนครศรีธรรมราช 

โดยมหีน่วยงานความร่วมมอืได้แก่ เทศบาล

เมืองนครศรีธรรมราช 

มีผู้เข้าชม 19,715 คน

5 เม.ย. - 30 มิ.ย. 55  ด�าเนินโครงการ

มวิเซยีมตดิล้อ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีณ ลาน

ริมเขื่อนสะพานนริศ โดยมีหน่วยงานความ

ร่วมมือ ได้แก่ เทศบาลนคร  สุราษฎร์ธานี 

มีผู้เข้าชมประมาณ 8,417 คน

25 ก.ค. - 31 ต.ค. 55  ด�าเนินโครงการ

มวิเซยีมตดิล้อจงัหวดัภเูกต็โดยมหีน่วยงาน

ความร่วมมือประกอบด้วย เทศบาลนคร

ภูเก็ต  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตภูเก็ต

มีผู้เข้าชม 9,838 คน

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 ธ.ค. 54 - 29 ก.พ. 55  ด�าเนินโครงการ

มวิเซยีมตดิล้อจงัหวดัอดุรธาน ีณ พพิธิภณัฑ์

เมืองอุดรธานี โดยมีหน่วยงานความร่วมมือ

ประกอบด ้วยเทศบาลเมืองอุดรธานี 

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์บ้าน

เชียง

มีผู้เข้าชม 10,590 คน  

2 เม.ย. – 30 มิ.ย. 55  ด�าเนินโครงการ

มวิเซยีมตดิล้อจงัหวดัสกลนคร ณ สนามมิง่

เมอืง โดยมหีน่วยงานความร่วมมอืประกอบ

ด้วย เทศบาลนครสกลนคร สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม  มรภ. สกลนคร

มีผู้เข้าชม 8,850 คน

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 55  ด�าเนินโครงการ

มวิเซยีมตดิล้อจงัหวดันครพนม โดยมหีน่วย

งานความร่วมมือ ประกอบด้วย เทศบาล

เมืองนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม การ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย จงัหวดันครพนม

มีผู้เข้าชม 10,686 คน

2

2.1 2.2

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ในเชิงพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ลงสู่ชุมชนเพื่อ
สร้างแนวคิดและการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
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ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สนบัสนนุนโยบำยของรฐับำล เพือ่สร้ำงควำมตืน่ตวัในกำรพฒันำแนวคดิ

กำรพัฒนำร้ำนค้ำ (Concept Shop) และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานกิจกรรมโอทอป ระดับประเทศ โดยรัฐบาลมีก�าหนดจัดงาน

โอทอป มิดเยียร์ 2012 (OTOP Midyear 2012) ในระหว่างวันที่ 18- 26 สิงหาคม 2555 

ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์  อมิแพค เมอืงทองธาน ีศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จงึจดัท�าโครงการ

จัดแสดงแนวคิดการพัฒนาร้านค้า (Concept Shop) และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP 

กรณี Thai Bento เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป โดยเฉพาะกลุ่ม

ผูผ้ลติอาหาร เพือ่สร้างตระหนกัถงึความส�าคญัและโอกาสในการพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยความ

คิดสร้างสรรค์ โดยผ่านระบบการบริหารจัดการร้านค้า แนวคิดในการจัดแสดงสินค้า การ

พฒันาบรรจภุณัฑ์  พร้อมทัง้การสร้างความตืน่ตวัในการพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยการออกแบบ

แก่กลุม่ผูป้ระกอบการรายย่อย และชมุชน ซึง่จะช่วยผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการสามารถขยาย

ระดับตลาดจากระดับประเทศไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกต่อไป

1

ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP ที่มี
คุณภาพและมีศักยภาพ
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สร้ำงบรรยำกำศกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ และควำมตื่นตัวให้กับวงกำร

ออกแบบและธุรกิจสร้ำงสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้จัดงานสัมมนาประจ�าปี และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

(Creativities Unfold, Bangkok 2012)  ขึ้นเป็นปีที่ 6 ในหัวข้อ “โอกาส...สร้างได้

ด้วยการออกแบบ : นวัตกรรม กลยุทธ์ ธุรกิจ ;Design is Opportunities  

Innovation, Strategy, Business” ในวันที่ 8- 10 กันยายน 2555 เพื่อเปิดเวทีแลก

เปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การปรุงส่วนผสมความรู้ที่หลากหลายให้เป็นนวัตกรรม

ตอบโจทย์สังคมยุคสร้างสรรค์  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 1,700 คน 

พร้อมทั้งได้จัดสัปดาห์การประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยความคิดสร้างสรรค์และการ

ออกแบบ  (Creative Space Workshop) ขึ้นเป็นปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 

– 7 กันยายน 2555  โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ 42 นักสร้างสรรค์ระดับหัว

แถวของเมืองไทย ณ สตูดิโอทั่วกรุงเทพฯ และที่TCDC ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดแนวคิด

กระบวนการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนา

ต่อยอดให้กับนักศึกษา นักออกแบบและสร้างสรรค์ รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยจ�านวน 

1,852 คน ทั้งนี้มีผู้สนใจและรับรู้กิจกรรมดังกล่าว ผ่านทางเฟชบุค Thailand Creative 

and Design Center เพิ่มขึ้นจาก  30,000 คน มาเป็น 51,546 คน

2

Creativities Unfold, 

Bangkok 2012

Creativities Space 

Workshop
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กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรประจ�ำปี 2555 หรือ TK Conference 

on Reading (TKCR 2012)

การจัดการประชุมวิชาการประจ�าปี 2555 หรือ TK Conference on Reading (TKCR 

2012) ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจากกิจกรรมวิชาการในปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เวทีในการแลกเปลี่ยน ขยายองค์วามรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอด

จนสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนา

แหล่งเรยีนรู ้อนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจซึง่กนัและกนัในฐานะพลเมอืงอาเซยีน ภายใต้แนวคดิ 

“Toward ASEAN Citizenship with Books and Reading” ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้ง ในเดือน

พฤษภาคมและกรกฎาคม โดยการประชมุครัง้ที ่1 จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่10-11 พฤษภาคม 

2555 ณ โรงแรมอโนมา และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนให้เกียรติ

เป็นวิทยากร อาทิ ดร.ถั่น ทอ คอง Ceo, Myanmar Book Center Co., Ltd. ประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า Nellie Dato Paduka Haji Sunny, President, Brunei 

Darussalam Library Association, Mr. N Varaprasad อดีต CEO, The National 

Library Board (NLB) ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการทั้ง 2 ครั้ง

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 856 คน 

1

 TK Conference on Reading 

(TKCR2012)
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โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยจังหวัด

 ส�านกังานอทุยานการเรยีนรู ้(สอร.) ได้ถ่ายทอดองค์ความ

รู้และให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านห้องสมุดมีชีวิตให้แก่หน่วยงานท้อง

ถิ่นในภูมิภาคต่างๆ จ�านวน 13 หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตาม

แนวทางการสนับสนุนของ สอร. 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนผัง

และการจัดวางวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านหนังสือ

และสื่อ เนื้อหาสาระ (Content) ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน

โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านกิจกรรม และด้าน

การประชาสมัพนัธ์ สร้างการมส่ีวนร่วมและการขยายผลสร้างเครอื

ข่าย เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้รับโอกาสในการ

เข้าถงึหนงัสอืและสือ่การเรยีนรู ้กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีน

รู้ที่มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ

หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล�้าของสังคมเมือง

กับสังคมต่างจังหวัด ซึ่งจากการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 มแีหล่งเรยีนรูข้องหน่วยงานเครอืข่ายทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและ

สนับสนุนจาก สอร. จนสามารถเปิดให้บริการได้เป็นรูปธรรม 

จ�านวน 2 แห่ง คือ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ซึ่ง

เป็นความร่วมมอืกบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร ได้เปิด

ให้บรกิารตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2554 และอทุยานการเรยีนรูส้ตลู 

ซึง่เป็นความร่วมมอืกบัเทศบาลเมอืงสตลู ได้เปิดให้บรกิารตัง้แต่วนั

ที ่3 มนีาคม 2555 และจากความส�าเรจ็ที ่สอร. ได้ร่วมมอืกบัหน่วย

งานท้องถิน่ในการพฒันาและสร้างสรรค์แหล่งเรยีนรูช้มุชน ภายใต้

แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเทศบาลเมือง

บ้านพรุ จังหวัดสงขลา ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 

 นอกจากนั้น สอร. ยังได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับแหล่งเรียนรู้เครือ

ข่าย อาทิ การจัดกิจกรรมพิพิธอาเซียนสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรม

ต้นแบบเชงิสาธติ โดยจดัให้กบัแหล่งเรยีนรูเ้ครอืข่าย จ�านวน 5 แห่ง 

ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อุทยานการเรียน

รู้สตูล ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อุทยานการเรียนรู้

จังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้ยะลา โดยมีผู้เข้าร่วม 

จ�านวนทั้งสิ้น 1,910 คน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต้นแบบเชิงสาธิต

นี้ท�าให้บุคลากรของแหล่งเรียนรู ้เครือข่ายได้รับความรู ้เรื่อง

ประชาคมอาเซียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียน

รู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ใน

การจัดกิจกรรมภายในแหล่งเรียนรู้ได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพให้แหล่งเรียนรู้สามารถเป็นแม่ข่ายขยายผลการ

ด�าเนินงานไปสู ่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อให้แนวคิดในเรื่อง 

“ห้องสมุดมีชีวิต” ได้รับการเผยแพร่และน�าไปใช้ให้เกิดขึ้นเห็นผล

ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น

2

 

กิจกรรมพิพิธอำเซียนสัญจร

ในแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยจ�ำนวน 5 แห่ง

• ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ 

• อุทยานการเรียนรู้สตูล 

• ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 

• อุทยานการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

• อุทยานการเรียนรู้ยะลา
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Office of Knowledge 
Management and 
Development 
(Public Organization)

National Discovery 
Museum Institute

Thailand Creative and 
Design Center 

Thailand Knowledge Park
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1ก า ร ส ร ้ า ง ต ้ น แ บ บ แ ล ะ
พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อ

ขยายผลการด�าเนินงานไปยัง
ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู ้ ใน
รูปแบบใหม่และสร้างเครือข่าย
หุน้ส่วนการท�างานร่วมกบั สบร.
ในหลายพื้นที่

ผลการดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กำรน�ำต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับ

พัฒนำกำรของสมองแต่ละช่วงวัย (Brain based 

Learning : BBL)

ไปขยายผลในกลุ ่มเป้าหมายต่างๆ  โดยมีการศึกษารูปแบบ

นวัตกรรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู ้ตามหลักการ

พัฒนาสมองทั้งในประเทศ และประเทศญี่ปุ่น สรุปถอดบทเรียน

ความส�าเร็จจากโรงเรียนน�าร่อง 12 แห่ง ขยายผลการจัดการเรียน

รู้ตามหลักการพัฒนาสมองส�าหรับเด็กวัย 3-6 ปี และ 7-9 ปี ใน 5 

ภาคทั่วประเทศรวม 100 โรงเรียน

1.1

ขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง

ส�ำหรับเด็กวัย 3-6 ปี และ 7-9 ปี
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กำรขยำยผลศูนย์ควำมรู้กินได้เพื่อกระจำยโอกำสใน

กำรเรียนรู้ให้ทั่วถึง
• พัฒนานักจัดการความรู้ ให้มีทักษะในการบริหารความรู้ เป็น

กลไกขบัเคลือ่นงานพฒันาแหล่งเรยีนรูส้าธารณะให้กบัหน่วย

งานที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 16 หน่วยงาน รวม 50 ราย

• พัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้และขยายผลต้นแบบ โดยการ

ศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้เพิ่ม 3 รูปแบบ  ได้แก่ 

แหล่งเรียนรู้ส�าหรับผู้ประกอบการ  แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่ม

คณุภาพชวีติ  และแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัองค์กร และน�าทัง้ 4 รปู

แบบ รวมทั้งรูปแบบของศูนย์ความรู้กินได้ น�าไปสู่การขยาย

ผลให้กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆจ�านวน 10 แห่ง

 

งำนมหกรรมควำมรู้สร้ำงอำชีพ 

ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัด

อุบลราชธานี “ศูนย์ความรู้กินได้

1.1

• พฒันาสือ่ความรูแ้ละเผยแพร่ สงัเคราะห์เนือ้หาและพฒันาสือ่

ความรู้ “ศูนย์ความรู้กินได้” เพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อในรูป

แบบนิทรรศการ  สื่อออนไลน์  สื่อมัลติมีเดีย  สื่อสิ่งพิมพ์  

พร้อมกับพัฒนาสื่อความรู้ใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ

ความรู้สากล  ในรูปแบบกล่องความรู้กินได้ จ�านวน 32 ชุด

ประมวลความรู้  และเผยแพร่องค์ความรู้  ในงานมหกรรม

ความรู้สร้างอาชีพ แนะน�าอาชีพ เกษตรท�าเงิน  เลี้ยงสัตว์แก้

จน  สุขภาพดีมีขาย  ของฝากหลากหลาย  และความรู้เบื้อง

ต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัด

อุบลราชธานี “ศูนย์ความรู้กินได้”  ผู้ร่วมงานจ�านวน 1,178 

คน
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2ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) โดยสบร. ส่วนกลางและศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบซึง่เป็นหน่วยงาน
หลกัได้ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆและมผีลงาน
เด่นๆ ดังนี้

“เทรนด์โลกที่มีผลต่อเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” 

เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบมีข้อมูลที่เหมาะสมในการ

พัฒนางานออกแบบและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า อีกทั้งเป็นการสร้าง

ความตระหนักให้อุตสาหกรรมในการวางแผนงานออกแบบเชิง

สร้างสรรค์ล่วงหน้าก่อนฤดูกาลวางตลาดจริง 24 เดือน โดยมีการ

จดัประชมุเวทผีูน้�าความคดิ   เทรนด์ : 2014 วถิอีนาคตแห่งอนาคต 

(OKMD Thailand Trend Thinkers Forum : 2014 Future of 

the Future) การจัดงานสัมมนาทิศทางเทรนด์สี วัสดุและการ

ออกแบบ : 2014 ชีวิตสมดุล-เทรนด์อนาคตแห่งอนาคต  การผลิต

จุลสารเทรนด์  การร่วมจัดงาน Trend Forum ในงาน Thailand 

BIFF&BIL 2012  การศกึษาวจิยัแนวโน้มเทรนด์สโีลกร่วมกบัสถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

โดยได้เสนอต่อสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทยและจัดท�าเป็น 

Thailand Color Proposal ส�าหรับเสนอต ่อที่ประชุม

คณะกรรมาธิการสีนานาชาติ (INTERCOLOUR) ณ ประเทศ

โปรตุเกส ในระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายน 2555  

2.1



รายงานประจำาปี 2555

40 OKMD

งำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนไทยสร้ำงสรรค์ 
ส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(OKMD) ได้ด�าเนนิการคดั

เลอืกธรุกจิทีม่ผีลงานเชงิสร้างสรรค์เข้ารบัรางวลัพระราชทาน “ไทย

สร้างสรรค์” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูป้ระกอบการมคีวาม

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความอุตสาหะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเนื่องในปี 2554 เป็นปีที่ 

2 และน�ามาจัดงานนิทรรศการแสดง 6 ผลงานธุรกิจสร้่างสรรค์ที่

ได้รับรางวัลและอีก 14 ธุรกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ใน

ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ  (TCDC) ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์  

ทั้งสิ้น 4,437 คน

รางวัลไทยสร้างสรรค์ประจ�าปี2554 สาขางานฝีมือและหัตถกรรม 

จ�านวน 3 ราย

** บริษัท ไตรโหมด ดีไซน์ จ�ากัด

** บริษัท เบญจเมธา เซรามิก จ�ากัด

** ศรัณย์

รางวัลไทยสร้างสรรค์ประจ�าปี2554 สาขางานออกแบบ จ�านวน 

3 ราย

** บริษัท ตาล จ�ากัด

** บริษัท นิวอาไรวา จ�ากัด

** บริษัท พลัสเซนส์ จ�ากัด

พร้อม 14 ธรุกจิทีผ่่านเข้ารอบตดัสนิอกี 14 ราย สาขางานฝีมอืและ

หัตถกรรมและสาขางานออกแบบเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ

ครั้งนี้ด้วย

สาขางานออกแบบ

+บรษิทัโซไนต์ อนิโนเวทฟี เซอร์เฟสเซส จ�ากดั +บรษิทัโอซซิ ูจ�ากดั 

+สุรเสกข์ +บริษัท ไอซ์เดีย จ�ากัด + เกเร สเตชั่นเนรี + บริษัท ไตร

โหมด สตูดิโอ จ�ากัด +บริษัท ไทยเทคโนกลาส จ�ากัด

สาขางานฝีมือและหัตถกรรม

+บริษัท ออลล์ อาร์ท คราฟท์ จ�ากัด +ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บัวผัด

แฟคทอรี่ +หัตถกรรมกระจูดวรรณี +ไทค์ไลน์ +ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

โชติอนันต์โลหะกิจ +พร +ภรฏา

 

งำนนิทรรศกำร

แสดงผลงำนไทยสร้ำงสรรค์ 

2.2
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โครงกำร กำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำรด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รุ่นที่ 

4 (EXCET-4)

ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยักรงุเทพจดัการฝึกอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

รุ่นที่ 4 (EXCET-4) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555  มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วย

งานภาครฐัและเอกชนทีม่บีทบาทเกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์เข้ารบัการอบรมรวม 

31 คน โดยหลักสูตรการอบรมมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาพรวมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การวเิคราะห์กรณศีกึษาเฉพาะ การเสวนาเชงิปฏบิตักิาร 

การศึกษาดูงาน และโครงการกลุ่มในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์ในการน�าทุนทางวัฒนธรรมมา

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำร

ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รุ่นที่ 4 

(EXCET-4)

2.3
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โครงกำร “เพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์”
โดย สบร. ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยพัฒนา 

“ศูนย์ต้นคิด OKMD” ขึ้นมา เพื่อให้เป็นศูนย์ให้บริการค�าปรึกษาและสนับสนุนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ภูมิปัญญาและการออกแบบ (Craft & Design) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย (Textile & Fashion)  ให้

มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเชิงลึกและสามารถน�าความรู้ไปขยายผลสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปใน

ปีงบประมาณ 2555  สบร. ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ต้นคิด 2 แห่ง ได้แก่ 

2.3.1.จัดตั้งศูนย์ต้นคิดแฟชั่น (Fashion 

Product Development Center)

ส�าหรับให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและ

เครื่องแต่งกาย โดยร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนา

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สถานที่ตั้ง

ศูนย์ ณ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ง

ห่มไทย อาคารปัญจธานี ชั้น 31 ซึ่งเปิดให้

บริการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  

2.3
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2.3.2 จัดตั้งศูนย์ต้นคิดหัตถกรรมและกำรออกแบบ (Craft & Design Development Center) 

ส�าหรับให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการออกแบบ โดยร่วมมือกับ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถานที่ตั้งศูนย์ ณ อาคารศูนย์ต้นคิด 

คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 

โดยศนูย์ต้นคดิทัง้ 2 แห่ง มเีป้าหมายในการเป็นศนูย์สนบัสนนุการพฒันาต้นแบบผลติภณัฑ์ร่วมกบัผูป้ระกอบการ เพือ่เพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์

หรือบริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถคิดและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง โดย

มีศูนย์ต้นคิดเป็นแหล่งความรู้ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ของผู้ประกอบการให้มากเพียงพอในการคิด และทดลองท�า สร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการ

พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แฟชั่นและกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  

ซึ่งผลจากการด�าเนินโครงการได้ประมวลความรู้ และประสบการณ์ที่ศูนย์ต้นคิดฯ ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการ ในการพัฒนา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ�านวน 100 ราย สะสมและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ที่ได้น�าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและระบบการให้บริการ

ของศนูย์ต้นคดิให้มปีระสทิธภิาพ พร้อมทีจ่ะบรูณาการความรูใ้นรปูแบบสหวทิยาการเพือ่ช่วยพฒันาผูป้ระกอบการ OTOP SME วสิาหกจิ

ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยได้เปิดความคิดและมุมมองในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นการผลิตสินค้าที่สร้างสรรค์คุณค่าและ

มูลค่า น�าไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาแหล่งบริการ
ความรู้ กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์

ผลการดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงกำรสร้ำงสรรค์นิทรรศกำรชั่วครำว

สร้างกระบวนการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมต่างๆ ทีส่ามารถสร้างประเดน็

ใหม่ๆ ให้กับสังคมการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับพิพิธภัณฑ์

ในด้านการจดัการองค์ความรูเ้ชงิลกึส�าหรบัเผยแพร่แก่สาธารณชน

และสร้างความเข้าใจร่วมกนัอย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์ และเพือ่

ให้เกดิการกระตุน้ให้กลบัมาเยีย่มชมมวิเซยีมสยามผ่านนทิรรศการ

ต่างๆ ได้แก่

1.1.1

นิทรรศกำรชั่วครำวเรื่อง “ควำมสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส” 

“มองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโปรตุเกสและสยาม เมื่อ 

500 ปีก่อน จวบจนมาถึงปัจจุบัน โดยเน้นเนื้อเกี่ยวกับการค้าขาย 

วัฒนธรรมที่หลงเหลือสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน เป็นมรดกตกทอดจน

กลนืกลายเป็นไทยไปหมดแล้ว 500 ปีทีผ่่านมา โปรตเุกสและสยาม

ได้อะไรบ้างจากความสมัพนัธ์เชงิการค้า โปรตเุกสน�าพาอะไรมาให้

กับภูมิภาคนี้ และท�าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และ

ปัจจุบันความสัมพันธ์เป็นเช่นไร” จัดการแสดงเมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ - 29 เมษายน 2555 มีผู้เข้าชม 10,000 คน

1.1

นิทรรศกำรชั่วครำวเรื่อง “ควำมสัมพันธ์

ไทย-โปรตุเกส”  
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1.1.2

นิทรรศกำรชั่วครำว เรื่อง “กินของเน่ำ” 

“มองสังคมไทยผ่านวัฒนธรรมการกิน โดยเน้นไปที่อาหารที่ท�าให้

เน่าเสีย หรือได้ผ่านกระบวนการหมักดองแล้ว ซึ่งได้กลายมาเป็น

ส่วนหนึ่งของอาหารหลักของชาวไทยไปเสียแล้ว  ศึกษาถึง

ภมูปัิญญาพืน้ถิน่ในการถนอมอาหารเหล่านัน้ว่าสอดคล้องกบัหลกั

การทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอย่างไร  แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม

การใช้เกลือและน�้าตาลในการถนอมอาหารส่งผลต่อการค้าและ

ความรุง่เรอืงของอาณาจกัรในสมยัโบราณอย่างไร  ปลาร้า ปลาเคม็ 

แหนม ขนมจีน ไข่เค็ม ถั่วเน่า เต้าหู้ กะปิ น�้าปลา ผักดองผลไม้ดอง

กระเทียมดอง ข้าวหมาก สาโท ส่งผลและกลิ่นต่อชีวิตของคนไทย

เพียงใด ใครจะเชื่อว่าอาหารเน่าๆ เหล่านี้ จะกลายมาเป็นอาหาร

เลิศรส ที่ไม่เพียงจะกระตุ้นต่อมน�้าลายของผู้ชิม แต่ยังกระตุ้นเม็ด

เงินในแวดวงธุรกิจอาหารในสังคมยุคอยู ่ เพื่อกินในปัจจุบัน

ด้วย”จัดการแสดงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน 2555  

มีผู้เข้าชม 7,913 คน

1.1.3

นิทรรศกำรชั่วครำว เรื่อง “เรื่องหนักหัว”

“มองสังคมไทยผ่าน “หมวก” 10 ชนิดที่น�ามาจัดแสดง “เครื่อง

หัว” แต่ละประเภทจะเผยให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของสังคมไทย ไม่ว่า

จะเป็น ชฎาและหัวโขนที่แสดงถึงแนวคิดและวรรณกรรมของ

ศาสนาฮินดูที่เป็นพื้นฐานให้กับสังคมไทยในอดีต  หมวกของ

บาทหลวงคริสตัง และหมวกซองเกาะของชาวมุสลิมแสดงถึงการ

อยู่ร่วมกันของคนหลากหลายศาสนา  ลอมพอกแสดงการรับ

วัฒนธรรมต่างชาติ (เปอร์เซีย) เข้ามาปรับให้เป็นของไทย  งอบ

แสดงให้เหน็ถงึภมูปัิญญาในการปรบัตวัให้เข้ากบัภมูอิากาศร้อนชืน้  

หมวกสานแบบปานามาแสดงการเข้ามาของลทัธล่ิาอาณานคิมและ

การปรับตัวให้เข้ากับอารยธรรมฝรั่ง  หมวกกะโล่แสดงการเข้ามา

ของวัสดุสมัยใหม่ (พลาสติก) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง  รวมไป

ถงึการสวมหมวกเพือ่ยงัผลทางการเมอืงการปกครองในนโยบายรฐั

นิยมของจอมพล ป.  มงกุฎนางงามกับคุณค่าของสตรีในสังคมไทย  

และหมวกแก๊ปในฐานะช่องทางแสดงความคิดเห็นทางเมืองใน

ปัจจุบัน “หมวก” จึงเป็นเครื่องประดับศีรษะที่มีความหมายมาก

เกินกว่าจะเป็นเพียงวัตถุทางแฟชั่นเท่านั้น” จัดการแสดงเมื่อวันที่ 

28 สิงหาคม- 9 ธันวาคม 2555  มีผู้เข้าชม 47,338 คน

นิทรรศกำรชั่วครำว เรื่อง “กินของเน่ำ” นิทรรศกำรชั่วครำว เรื่อง “เครื่องหนักหัว” 
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โครงกำรกิจกรรมต่อยอดกำรเรียนรู้

มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านพิพิธภัณฑ์ ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการเรียนรู้ สามารถน�าประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตต่อยอดพัฒนาสู่การสร้างสรรค์สังคม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการเรียนรู้ตามระบบ และปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองต่อพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อให้พิพิธภัณฑ์สามารถ

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ประกอบด้วย

1.2.1 กิจกรรมประกอบนิทรรศกำรหมุนเวียนขนำดใหญ ่จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อต่อยอดความรู้จากนิทรรศการใหญ่ให้เป็นรูปธรรม สร้าง

ความเคลื่อนไหว ความมีชีวิตชีวา ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และให้ความสนุกสนานสนับสนุนต่อยอดนิทรรศการ เพื่อเป็นตัวเชื่อมหรือเป็น

สื่ออีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าชม

1.2.2 กิจกรรมประกอบนิทรรศกำรเล็ก เป็นกิจกรรมสนับสนุนนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก จ�านวน 1 ครั้งเพื่อสร้างความเคลื่อนไหว 

ความมชีวีติชวีา ให้รายละเอยีดเพิม่เตมิ และให้ความสนกุสนานสนบัสนนุต่อยอดนทิรรศการ เพือ่เป็นตวัเชือ่มหรอืเป็นสือ่อกีช่องทางหนึง่

ในการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าชม

1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ท�าให้มิวเซียมสยามมีชีวิตชีวา เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความ

หลากหลาย ต่อยอดความรู้จากมิวเซียมสยามให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้แก่ พิพิธพาเพลิน กิจกรรมวันส�าคัญ เช่น วันเด็ก กิจกรรม

การแสดงดนตรี กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมที่ก�าหนดตามเรื่องราวที่มีความน่าสนใจ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ

 พิพิธพาเพลินร่วมกับมหกรรมพิพิธภัณฑ์ภาคใต้ จ. ภูเก็ต เดือน ธ.ค. 2555 

 กิจกรรมวันเกิดมิวเซียมสยาม 

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

1.2

พิพิธพำเพลิน “กิจกรรมวันเด็ก”

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,051 คน

พิพิธพำเพลิน ตอน สวัสดีสยำม (Ola Siao)

มีผู้เข้าชม 10,000 คน

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
มกราคม 2555

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
16 กุมภาพันธ์ - 29 เมษายน 2555
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1.2.4 กิจกรรมสร้ำงสรรค์ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก เป็นกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เป็นการน�าความรู้ 

และกจิกรรมต่างๆ มาร่วมเผยแพร่ และให้ความรูใ้นรปูแบบทีม่คีวามหลากหลาย เพือ่ดงึดดูความสนใจผูเ้ข้าชมกลุม่ใหม่ๆ เข้ามาสูม่วิเซยีม

สยาม และเป็นการท�าให้มิวเซียมสยามเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของประชาชน

จัดนิทรรศกำรร่วมกับมูลนิธิ 

เดอะ เรนโบว์ รูม 

มีผู้เข้าชม 146 คน

กิจกรรมฉำยหนังกลำงแปลง 

(งำน La Fete) 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 470 คน

กิจกรรมคอนเสิร์ต 

(งำน La Fete) 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,500 คน
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1.2.5. เทศกำล Night at the Museum จัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานและแปลกใหม่ ซึ่งเป็นการจัดงานเทศกาลใน

ตอนกลางคืน ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้มิวเซียมสยามมีความเคลื่อนไหว และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งแนวคิดหลักจะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี

งำน Night at the Museum II ตอน 500 ปี ควำมสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส 

จัดวันที่ 27-29 เมษายน 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน 
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กิจกรรมปั้นดิน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน

กิจกรรม DIY: โมโนพริ้น 

สร้ำงศิลป์บนกระดำษ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 72 คน

กิจกรรม DIY: กล่องทิชชู 

สไตล์เดคูพำจ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
2-3 มิถุนายน 2555

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
มกราคม 2555

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
มกราคม 2555

งำนพัฒนำงำนบริกำรด้ำนกำรศึกษำในพิพิธภัณฑ ์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 

กิจกรรม DIY: กำร์ดป๊อปอัพ 

สื่อแทนใจ  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 93 คน

กิจกรรม Rally ย่ำนฝรั่งกุฎี

จี น  ชุ มชนไทย เชื้ อสำย

โปรตุเกส 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 75 คน

กิจกรรมWorkshop Art 

Experience เติมสุนทรียะ

กับศิลปะรอบตัว 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 96 คน

กิจกรรมข้ำวแช่ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 97 คน

1.3

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
มกราคม 2555

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
มกราคม 2555

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
มกราคม 2555

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
มกราคม 2555

1.3.2 จัดท�ำกิจกรรมเรียนรู้ส�ำหรับกลุ่มครอบครัว (Family Program) เพื่อส่งเสริมให้มิวเซียมสยามเป็นแหล่งบริการความรู้ของสังคม

และขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการให้สอดรับกับผลวิจัยทางการตลาด 

1.3.1 

จัดท�ำโปรแกรมเรียนรู ้ที่

สอดคล้องกับหลักสูตรกำร

ศึ ก ษ ำส� ำ ห รั บ โ ร ง เ รี ย น 

(School Program) 
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1.3.3 จัดให้บริกำรน�ำชมเสริมกำรเรียนรู้เชิงกระตุ้นต่อมคิด 

(Active Learning) ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถม

ศึกษาซึ่งเป ็นเยาวชนที่ยังขาดทักษะการเรียนรู ้ ในรูปแบบ  

Discovery Learning จึงควรส่งเสริมให้เกิดการค้นพบและสะสม

ประสบการณ์ความรู้  

1.3.4 ผลิตสื่อประกอบกำรเรียนรู้นิทรรศกำร เพื่อเสริมสร้างให้

เกิดการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินตามแนวคิดของสถาบันฯ  เพื่อ

พัฒนาให้มิวเซียมสยามเป็นแหล่งบริการความรู้ กระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์ให้สังคมไทย

งำนพัฒนำห้องคลังโบรำณวัตถุและห้องคลังควำมรู้

1.4.1 พัฒนำห้องคลังโบรำณวัตถุและห้องปฏิบัติกำร

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้จัดสร้างห้องคลังโบราณ

วตัถแุละห้องปฏบิตักิาร เพือ่จดัเกบ็โบราณวตัถอุย่างเป็นระบบและ

เพือ่อนรุกัษ์ซ่อมแซมโบราณวตัถทุีเ่กดิการช�ารดุ เสือ่มสภาพ ทัง้ยงั

มุ่งหวังให้ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ 

เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ/ การอนุรักษ์เชิงป้องกัน

อย่างถกูวธิตีามหลกัสากล โดยมอีปุกรณ์ทีท่นัสมยั มห้ีองปฏบิตักิาร

ที่เป็นระบบ เป็นที่ยอมรับของพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

1.4

ในปีที่ผ่านมาได้เข้าไปส�ารวจพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และได้เข้าไปช่วยเหลือพิพิธภัณฑ์วัดไลย์ อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัด

ลพบรุใีนการให้ความรูด้้านการอนรุกัษ์โบราณวตัถ ุและช่วยจดัท�าทะเบยีนโบราณวตัถขุองทางวดั วางแผนการบรหิารจดัการวตัถจุดัแสดง

ให้กับราชภัฎสกลนคร การด�าเนินการอนุรักษ์โบราณวัตถุให้กับวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร จัดพิมพ์หนังสือด้านการอนุรักษ์จ�านวน 1 

เล่ม และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานการอนุรักษ์ในต่างประเทศผ่านการท�าวิจัยเรื่องเซรามิค 

1.4.2 พัฒนำห้องคลังควำมรู้

ห้องคลังความรู้ (Knowledge Center) เป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย ที่เป็นสิ่งส�าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

การค้นคว้า และสามารถเป็นฐานองค์ความรู้ อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับบุคคลทั่วไปได้สืบค้นทั้งในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์  

พพิธิภณัฑ์วทิยา และศาสตร์ความรูใ้นด้านอืน่ๆ นอกจากนี ้ ยงัได้ขยายมมุมองด้านพพิธิภณัฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสือ่ในรปูแบบ

ต่างๆ เช่น  DVD ภาพยนตร์  รายงานวิจัย บทความวารสาร ฯลฯ ที่อาจกระตุ้นการเรียนรู้ให้เห็นและเข้าใจในความส�าคัญของพิพิธภัณฑ์

มากขึ้นได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างต้นแบบและ
พัฒนาเครือข่าย

งำนศกึษำและพฒันำเพือ่สร้ำงต้นแบบองค์ควำมรู ้เพือ่

เครือข่ำยเพื่อเครือข่ำย  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 

2.1.1 ศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณะในรูปแบบ

ต่ำงๆ โดยได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสู่งานวิจัย ได้แก่ ข้อมูลส�าหรับวิธีการผลิตกระดาษข่อยให้

มีคุณภาพในระดับที่ใช้ในงานด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุได้  

รวมถงึได้สร้างความร่วมมอืระหว่างพพิธิภณัฑ์และสถาบนัวจิยัต่างๆ

2.1.2 สมัมนำวชิำกำรประจ�ำปี เรือ่ง “สภำวะควำมเป็นสมยัใหม่

อันแตกกระจำย: กำรค้นหำประวัติศำสตร์สังคม-วัฒนธรรม

ปัตตำนี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเผยแพร่

ข้อมลูเกีย่วกบัปัตตาน ีอาท ิด้านการค้า การทหารฯลฯ ผ่านมมุมอง

ของนกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ ด้านประวตัศิาสตร์ จดัเมือ่วนัที ่27-28 

มกราคม 2555 มีผู้เข้าร่วม 400 คน

2.1

สัมมนาวิชาการประจ�าปี เรื่อง “สภาวะ

ความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การ

ค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรม

ปัตตานี”
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2.1.3 สัมมนำวิชำกำรย่อย (Roundtable Series) : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชุมชนปากคลอง

ตลาด ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

ชุมชนปากคลองตลาดผ่านมุมมองของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาคมปากคลอง

ตลาด จัดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม และวันที่ 23 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง 

110 คน

2.1.4 กำรจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ ข่าวสารให้แก่

ประชาชนและเครอืข่าย ผ่านการจดัท�านติยสารข่าว สือ่สิง่พมิพ์ทางวชิาการเรือ่ง โกษาปาน 

และจัดพิมพ์หนังสือมิวเซียมสยาม รุ่น 3 

2.1.5 กำรจัดท�ำสื่อกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ เพื่อเป็นต้นแบบสื่อการเรียนรู้และพัฒนา

ศกัยภาพการเรยีนรูเ้ผยให้กบันกัเรยีน นกัศกึษา และเยาวชนทัว่ไป ได้แก่ สือ่การเรยีนรูเ้ชงิ

สร้างสรรค์เรื่อง “เครื่องปั้นดินเผา”   สัมมนาวิชาการย่อย 

(Roundtable Series) : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
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งำนพัฒนำต้นแบบองค์ควำมรู้ DKM และขยำยผล
เป็นการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการสร้างต้นแบบการเรยีนรูเ้พือ่เครอืข่ายให้เป็นรปูธรรมในเชงิปฏบิตั ิและเผยแพร่ต้นแบบองค์ความ

รู้ DKM และขยายผลผ่านกระบวนการที่หลากหลายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม (Train the trainer) workshop 

สัมมนาองค์ความรู้ เป็นต้น  และ ได้ด�าเนินการอบรมให้กับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ จ�านวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

2.2

ภำคกลำง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 – 10 กรกฎาคม 2555 

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าร่วม 

จำานวน 40 คน 20 แห่ง

ภำคอีสำน 
จังหวัดสกลนคร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2555 

ณ จังหวัดสกลนคร 

มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าร่วม 

จำานวน 40 คน 20 แห่ง

ภำคใต ้
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2555 

ณ จังหวัดภูเก็ต 

มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าร่วม 

จำานวน 36 คน 18 แห่ง

ภำคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2555 

ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ 

มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าร่วม 

จำานวน 80 คน 26 แห่ง
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โครงกำรพิพิธภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile)
ส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูผ่้านนทิรรศการทีท่�าร่วมกบัพพิธิภณัฑ์เครอืข่ายหรอืสถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่ให้เข้าใจประวตัศิาสตร์และตระหนกั

รักในพื้นถิ่นของตนอันจะน�าไปเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดเวทีกิจกรรมและพื้นที่แห่งการเรียนรู้

ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินสู่ภูมิภาค อันเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน เด็กและเยาวชนที่

อยู่ห่างไกล โดยการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

2.3

ภำคใต้
22 พ.ย. 54 - 29 ก.พ. 55  ด�าเนินโครงการมิวเซียมติดล้อ

จงัหวดันครศรธีรรมราช ณ อทุยานการเรยีนรูเ้มอืงนครศรธีรรมราช 

โดยมีหน่วยงานความร่วมมือได้แก่ เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 

มีผู้เข้าชม 19,715 คน

5 เม.ย. - 30 มิ.ย. 55  ด�าเนินโครงการมิวเซียมติดล้อ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ณ ลานริมเขื่อนสะพานนริศ โดยมีหน่วยงานความ

ร่วมมือ ได้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

มีผู้เข้าชมประมาณ 8,417 คน

25 ก.ค. - 31 ต.ค. 55  ด�าเนินโครงการมิวเซียมติดล้อจังหวัดภูเก็ต

โดยมีหน่วยงานความร่วมมือประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต

มีผู้เข้าชม 9,838 คน

ภำคใต้ภำคอีสำน

ภำคอีสำน
7 ธ.ค. 54 - 29 ก.พ. 55  ด�าเนินโครงการมิวเซียมติดล้อจังหวัด

อุดรธานี ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี โดยมีหน่วยงานความร่วมมือ

ประกอบด้วยเทศบาลเมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง

มีผู้เข้าชม 10,590 คน  

2 เม.ย. – 30 มิ.ย. 55  ด�าเนินโครงการมิวเซียมติดล้อจังหวัด

สกลนคร ณ สนามมิ่งเมือง โดยมีหน่วยงานความร่วมมือประกอบ

ด้วย เทศบาลนครสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

มรภ. สกลนคร

มีผู้เข้าชม 8,850 คน

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 55  ด�าเนินโครงการมิวเซียมติดล้อจังหวัด

นครพนม โดยมหีน่วยงานความร่วมมอื ประกอบด้วย เทศบาลเมอืง

นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

จังหวัดนครพนม

มีผู้เข้าชม 10,686 คน
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โครงกำรมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

สร้างเครือข่ายความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วย

งานภาครัฐ เอกชน พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคใต้ในการเผย

แพร่องค์ความรู ้ จัดแสดงวัตถุและกิจกรรมการเรียนรู ้ต ่างๆ 

ให้ถูกต้อง น่าสนใจ และเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ผ่านการจัดงาน

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ จ.ภูเก็ต หรือ Museum 

Festival 2012 ประกอบด้วยกิจกรรม

2.4.1 การจดัแสดงบธูนทิรรศการพพิธิภณัฑ์ภาคใต้ โดยมพีพิธิภณัฑ์

ภาคใต้เข้าร่วมจัดแสดง จ�านวน 30 แห่ง  

2.4.2 เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Museum Forum) โดยมี

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและ

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมสนทนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคใต้ ในประเด็นที่น่าสนใจ

2.4.3 กิจกรรมการเรียนรู ้ และการจ�าหน่วยของที่ระลึกของ

พิพิธภัณฑ์ (Museum Shop)

จัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2555 มีผู้ร่วมงานประมาณ 

2,600 คน 

2.4

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ 

จ.ภูเก็ต หรือ Museum Festival 2012
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การศกึษาวจิยัความรูด้้านประวตัศิาสตร์ วถิชีวีติ และวฒันธรรมประชาคมอาเซยีน 

เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับงานวิจัยในเชิงลึก 1-2 เรื่อง และใช้เป็นแนวทางในการจัด

กจิกรรมและนทิรรศการเพือ่เผยแพร่องค์ความรูเ้กีย่วกบัทีม่าและรายละเอยีดของ

อาเซียน ส�าหรับรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

 

2.5

“ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ประชาคมอาเซียน”

โครงกำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประชำคมอำเซียน
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โครงกำรนักปั้นพิพิธภัณฑ์สยำม (Young Muse Project)

จากความส�าเร็จของ “Young Muse Project”  โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม 

ครั้งที่ 1 ท�าให้ได้กลุ่มเยาวชนผลิตงานนิทรรศการสร้างสรรค์สังคม อันได้แก่ นิทรรศการ

เลขไทย นั้น เป็นแรงผลักดันให้ “Young Muse Project”  โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สาย

พันธุ์สยาม ครั้งที่ 2 กระทั่งเกิดความตื่นตัวในกลุ่มเยาวชนที่ต้องการแสดงพลังความคิดที่

สร้างสรรค์สงัคม มผีูใ้ห้ความสนใจสมคัรเข้าโครงการเพิม่มากขึน้ จงึได้มโีครงการ “Young 

Muse Project”  โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 3 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นความส�าคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์  น�าไปสู่การ

ต่อยอดคิดผลิตผลงานนิทรรศการที่น่าสนใจ เพื่อท้ายที่สุดประเทศไทยจะมีคนท�างานด้าน

พิพิธภัณฑ์มากขึ้น สามารถทดแทนคนรุ่นเก่าได้โดยไม่ขาดช่วง  นอกจากนั้นโครงการนี้ยัง

ช่วยปลูกฝัง ส่งเสริมทัศนคติให้คนรุ่นใหม่รักและสนใจจะหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์  และเห็น

ความส�าคัญของความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงานที่น่าสนใจได้ในอนาคต โดยด�าเนิน

การจัดงาน ครีเอทีฟเสวนาซึ่งเป ็นการให้แนวคิดในการจัดท�าโครงการและเพื่อ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้สนใจเข้าฟังงานเสวนาจ�านวนไม่น้อยกว่า 

250 คน และคัดเลือกกลุ่มเยาวชนอายุ 18-25 ปี จ�านวน 10 ทีม (ทีมละ 3 คน) เพื่อเข้า

แคมป์อบรมพัฒนาแนวคิด จากนั้นจึงน�าแนวความที่ชนะเลิศมาจัดนิทรรศการต่อไป โดย

ในปี 2555 นี้ได้จัดนิทรรศการเรื่อง Please Mind the Gap ที่เป็นผลงานของกลุ่ม Young 

Muse Project รุ่นที่ 2 น�าเสนอเรื่องราวของคนต่างวัยในด้านต่างๆ มาจัดองค์ความรู้แลก

เปลี่ยน สร้างความเข้าใจระหว่างวันให้มากขึ้น ผ่านห้องนอนและห้องน�้าของคน 3 ยุค โดย

กระตุน้ให้ผูช้มรูส้กึเหมอืนอยูใ่นยคุนัน้ ด้วยสิง่ของเครือ่งใช้ แสง และเสยีงประกอบเหมอืน

จรงิ สรปุค�าตอบความแตกต่างด้วยภาพยนตร์สัน้ ทีเ่ล่าถงึวถิกีารด�าเนนิชวีติ และการปฏบิตัิ

ตนต่อกนัระหว่างพ่อกบัลูก ซึ่งเปน็สถานการณท์ี่เกดิขึ้นจริงในสงัคมไทย มีเยาวชนเข้าร่วม

โครงการ 300 คนจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าชม

นิทรรศการจ�านวน 5,850 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบ่มเพาะ

3.1
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

โครงกำรขยำยผลองค์ควำมรู้สู่สำธำรณะ

สร้างการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญของ สพร. 

ในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์

ความรูด้้านประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม รวมทัง้ร่วมพฒันา

เศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถเข้าถึงองค์ความ

รู้ที่มีรูปแบบการน�าเสนอแนวใหม่ที่น่าสนใจ และสร้างให้

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มี

การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มคน

รุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่มีศักยภาพในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่ง

ขณะนี้มีจ�านวนผู ้ เข ้าร ่วม www.facebook.com/

museumsiamfan แฟนเพจแล้วกว่า 100,000 คน 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเว็บไซต ์ของ สพร. และ

มิวเซียมสยาม เพื่อปรับรูปแบบให้ทันสมัย และมีเครื่องมือ

การใช้งานที่ครบถ้วน อาทิ ระบบการลงทะเบียนเข้ารวม

กจิกรรม เพิม่ข้อมลูภาษาองักฤษเพือ่สือ่สารกบักลุม่ชาวต่าง

ชาต ิและระบบการจดัส่งข่าวสารในรปูแบบ E-newsletter 

ให้กับสมาชิก 

4.1



รายงานประจำาปี 2555

60 OKMD



สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

61OKMD

ผลการดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น
งานที่ ได้รับมอบ

นโยบายจากรัฐบาล

1.1

โครงกำรจัดแสดงแนวคิดกำรพัฒนำร้ำนค้ำ 

(Concept Shop) และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานกิจกรรมโอทอป ระดับประเทศ โดยรัฐบาลมีก�าหนดจัดงาน

โอทอป มิดเยียร์ 2012 (OTOP Midyear 2012) ในระหว่างวันที่ 18- 26 สิงหาคม 2555 

ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์  อมิแพค เมอืงทองธาน ีศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จงึจดัท�าโครงการ

จัดแสดงแนวคิดการพัฒนาร้านค้า (Concept Shop) และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP กรณี 

Thai Bento เพือ่เป็นตวัอย่างให้แก่กลุม่ผูป้ระกอบการโอทอป โดยเฉพาะกลุม่ผูผ้ลติอาหาร 

เพือ่สร้างตระหนกัถงึความส�าคญัและโอกาสในการพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยความคดิสร้างสรรค์ 

โดยผ่านระบบการบริหารจัดการร้านค้า แนวคิดในการจัดแสดงสินค้า การพัฒนา

บรรจุภัณฑ์  พร้อมทั้งการสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบแก่

กลุม่ผูป้ระกอบการ ซึง่จะช่วยผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการสามารถขยายระดบัตลาดจากระดบั

ประเทศไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกต่อไป

จัดท�ำผลกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำ SMEs และ OTOP เพื่อรองรับ

ยทุธศำสตร์พฒันำเศรษฐกจิของไทยในอนำคต  : กรณศีกึษำโครงกำรรถไฟควำมเรว็

สูง ดังนี้

1.2.1 จัดท�ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของภาคการผลิตและภาคบริการ 

(SMEs and OTOP product) ที่สามารถตอบสนองและเชื่อมโยงต่อการบริหารจัดการ

โครงการรถไฟความเร็วสูง ในเส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่ และกรุงเทพ - หนองคาย พร้อม

ทัง้กรณศีกึษาตวัอย่างการให้บรกิารประชาชนในมติต่ิางๆ จากการรถไฟของประเทศอืน่ ๆ

1.2.2 จดัท�าแนวทางมาตรฐานความปลอดภยั ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ตกแต่งประดบัในขบวน

รถไฟความเร็วสูง 

1.2.3 จัดท�ารายงานการศึกษาเรื่องการยกระดับและพัฒนาสินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุไทย (Thai Material)  ให้ได้รับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน

ความปลอดภัย ส�าหรับการตกแต่งและใช้บริการในตู้รถไฟ 

1.2.4 จัดท�าฐานข้อมูลของวัสดุไทยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัสดุไทย 

1.2
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2พัฒนาแหล่งบริการความรู้ 
กระตุน้ความคดิสร้างสรรค์ สร้ำงแหล่งค้นคว้ำข้อมูลด้ำนกำรออกแบบที่มีเนื้อหำหลำก

หลำย ทันสมัย และครบวงจร  

โดยในช่วง 12 เดอืนของปีงบประมาณ 2555 มจี�านวนสมาชกิ(สะสม) 

29,904 คน (ณ วันที่ 8ตุลาคม 2555), มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

เฉพาะด้านการออกแบบ 112,563 ครั้ง เข้าใช้บริการทางเว็บไซต์

ห้องสมุด จ�านวน 97,187 ครั้ง และมีการใช้หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย 

และฐานข้อมูล จ�านวน 134,947 ครั้ง 

นอกจากนี้ มีผู้ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรสารสนเทศและ การบริการสารสนเทศของห้อง

สมุดแก่นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประเภทต่างๆ จ�านวน 22 คณะ  628 

คน 

รวมทัง้ได้มกีารเสรมิสร้างประสบการณ์ความรูด้้านวชิาชพี เกีย่วกบั

งานด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ให้กับสถาบัน

การศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่มุง่หวงัผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ

ออกสู่ตลาดแรงงงาน ซึ่งในช่วง 12 เดือนของปีงบประมาณ 2555 

ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา จ�านวน 5 ครั้ง 

8 คนได้เข้าฝึกทกัษะความรูใ้นการปฏบิตังิานจากประสบการณ์จรงิ

กับห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

2.1

จัดทำาโครงการห้องสมุดวังศุโขทัย สำาหรับหนังสือส่วนพระองค์ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยที่ผ่านมา 

ได้มีจัดท�าตัวเล่มหนังสือ 1,789 เล่ม นิตยสาร 7 เล่ม สื่อมัลติมีเดีย 

135 รายการ บัตรเชิญหรือบัตรอวยพร (การ์ด) 184 รายการ 

เย็บเล่มรายงาน 3 เล่ม และรายการพระกระยาหาร(เมนู) 4 ชุด

2.2

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

จำานวนสมาชิกทั้งสิ้นจำานวน/คน

29,904

ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

เฉพาะด้านการออกแบบ

ทั้งสิ้นจำานวน/คน

112,563

ใช้บริการทางเว็บไซต์ห้องสมุด

ทั้งสิ้นจำานวน/คน

97,187

มีการใช้หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย  

และฐานข้อมูล

ทั้งสิ้นจำานวน/คน

134,947
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กระตุน้แรงบนัดำลใจ และพฒันำแนวคดิเกีย่วกบักำรออกแบบ 

และพัฒนำผลิตภัณฑ ์ ให ้ กั บนักศึ กษำ นักออกแบบ 

นักสร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำรและประชำชนที่สนใจ  โดย ได้

จัดสัมมนำ ชุมนุมทำงควำมคิดประจ�ำปี 2 ครั้ง  ดังนี้

2.3.1 จัดสัมมนำ Creativities Unfold, Bangkok 2011 ขึ้นเป็น

ปีที่ 5 ในหัวข้อ “Designing Impact : Building Sustainable 

Creative Business งานออกแบบเปลีย่นโลก: หนทางสร้างความ

ยั่งยืนของธุรกิจสร้างสรรค์” ในวันที่ 1 -2 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง

นทิรรศการ 2 ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เพือ่เปิดเวทแีลกเปลีย่น

ความรู้ และประสบการณ์จากนักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต

ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ทั้งด้านวิถีชีวิตและการท�างาน โดยมีผู้เข้า

ร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 1,883 คน

2.3.2 จดัสมัมนำ Creativities Unfold, Bangkok 2012 ขึน้เป็น

ปีที ่6 ในหวัข้อ “โอกำส...สร้ำงได้ด้วยกำรออกแบบ : นวตักรรม 

กลยุทธ์ ธุรกิจ ;Design is Opportunities  Innovation, 

Strategy, Business” ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2555 ณ ห้อง

นทิรรศการ 2 ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เพือ่เปิดเวทแีลกเปลีย่น

ความรู ้และประสบการณ์การปรงุส่วนผสมความรูท้ีห่ลากหลายให้

เป็นนวตักรรมตอบโจทย์สงัคมยคุสร้างสรรค์  โดยมผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา

2.3

ที่TCDC กรุงเทพฯ 1,300 คน และเข้าชมผ่านการถ่ายทอดสดใน

โครงการ mini TCDC จ�านวน 395 คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 1,700 

คน นอกจากนีย้งัได้จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เจาะกระบวนการ

คดิดา้นการออกแบบ  จ�านวน 4 ครัง้ มีผู้เข้าร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 148 

คน 

2.3.3 จัดสัปดำห์กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้วยควำมคิด

สร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ (Creative Space Workshop) 

ขึ้นเป็นปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2555 

เพื่อสร้างบรรยากาศการถ่ายทอดความรู ้ และ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับ

นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนที่

สนใจ ให้ได้รับการบ่มเพาะแนวคิดและกระบวนการออกแบบเพื่อ

น�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตน ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าว เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ กับแวดวงการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย 

จ�านวน 42 แห่ง  จาก 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งนี้กิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 1,852 

คน โดยมาเป็นปีแรก ร้อยละ 72 ของจ�านวนที่เข้าสัมมนา มาเป็น

ครั้งที่ 2 ร้อยละ 19  และไม่ระบุ ร้อยละ 8
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จัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนกำรออกแบบ และกิจกรรมสัมมนำประกอบกำรจัดนิทรรศกำร  

2.4

2.4.1 จัดแสดงนิทรรศการถาวร ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” ซึ่งใน

ช่วง 12 เดอืนของปีงบประมาณ 2555 มผีูเ้ข้าชมนทิรรศการ จ�านวน  

41,249  ครั้ง/คน 
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2.4.2 จัดแสดงนิทรรศกำรหมุนเวียน ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  จ�านวน 4 ครั้ง  โดยมีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 68,348  ครั้ง/คน  ดังนี้

นิทรรศการฟู๊ดเจ็คส์ 

งานออกแบบและศลิปะบนโต๊ะอาหารสเปน

แนวใหม ่

นิทรรศการคริส+ ครอส 

นิทรรศการผลงานการออกแบบจาก

ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ 

นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป  

พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เทศกาลปล่อยแสง 9ฯ9 ตอนเก้า รอ ก้าว 

โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่ก�าลังจะจบการศึกษา จ�านวน 100 ราย 

ได้จัดแสดงผลงานที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการน�าไปพัฒนาต่อยอด และยังได้น�าผลงานของนักศึกษาที่ก�าลัง

จะจบการศึกษาไปจัดแสดงสัญจรเพื่อเผยแพร่ผลงานความคิดสร้างสรรค์ 

25 พฤศจิกายน 2554 – 22 มกราคม 2555
มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้นจำานวน/คน

19,353

เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ กบัสถานเอกอคัรราชทตูสเปน 

ประจ�าประเทศไทย สะท้อนอาหารสเปน

แนวใหม่ร่วมสมยัทีม่คีวามโดดเด่นก�าลงัเป็น

ที่จับตามองในวัฒนธรรมอาหารโลก

25 พฤศจิกายน 2554 – 22 มกราคม 2555
มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้นจำานวน/คน

18,564

ความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ กับสถานเอกอัครราชทูต

สวสิเซอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย เพือ่น�า

เสนอประวัติความเป็นมา และผลงานการ

ออกแบบจากประเทศสวิสเซอร ์แลนด์ 

9 กุมภาพันธ์ – 18  มีนาคม 2555
มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้นจำานวน/คน

14,820

เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์

งานออกแบบกับบริติช เคาน ์ซิล โดย

นทิรรศการดงักล่าวได้สะท้อนความคดินอก

กรอบ ของนักออกแบบที่พยายามท�าความ

เข้าใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้และน�าเอาทรพัยากรที่

มีอยู่มาใช้อย่างสร้างสรรค์ จนก่อเกิดเป็น

งานออกแบบใน “วิถีสีเขียว” 

26 มิถุนายน – 3กรกฎาคม 2555 
ลานอีเดนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้นจำานวน/คน

20,184
2 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง
นิทรรศการ 2 ,TCDC

มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้นจำานวน/คน

15,611
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2.4.3 จัดแสดงนิทรรศกำรสัญจรนอกสถำนที่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  3 ครั้ง

จัดนิทรรศกำร Thai Materials ณ Material ConneXion New York 

ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 19 ตุลาคม 2554  รวม 12 สัปดาห์ โดยเข้าถึงผู้ชมผ่าน

สือ่ต่างๆถงึ 439,976 คน และมผีูเ้ข้าชมนทิรรศการทัง้สิน้ 552 คน (โดยมผีูเ้ข้าชมนทิรรศการ 

125 คนในช่วงวนัที ่1-19 ตลุาคม 2554) ซึง่มบีคุคลจากบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง เช่น Starbucks, 

Beauty Streams, Saks 5th Avenue, Estee Lauder, Frog Design, Mark Jacobs 

และ Puma เป็นต้น เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่งานกิจกรรมผ่านสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น 

Pratt University, Parson’s, NYU, Fashion Institute of Technology, Carnegie 

Mellon และ Columbia University เป็นต้น รวมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน

ทางวารสาร MATTER ทีต่พีมิพ์ 30,000 ฉบบั และ e-MATTER ทีเ่ข้าถงึนกัออกแบบวชิาชพี

กว่า 15,000 คน ซึ่งตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ที่จัดนิทรรศการ มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น Core 77, Dexigner, the Editor at Large, Office Newswire 

และ Otto-Otto เป็นต้น

ตลอดจน ยังมีโอกาสที่จะได้พิจารณาให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Destination 

Thailand ที่ MoMA ในปี 2014 อีกด้วย

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ    ได้น�ำ   3    นิทรรศกำรของ 

Material ConneXion Bangkok ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการ 

“วัสดุบ้าน ล้านไอเดีย”, นิทรรศการ “อยู่สบายๆ..ปลูกสร้างด้วย

วัสดุทางเลือก” และนิทรรศการแปลง(เศษ) เกษตรเป็นทรัพย์ ไป

จัดแสดง ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ์ฯราชพฤกษ์ 

2554  ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 

อาคารนิทรรศการ Hall 1 อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ น�ำนิทรรศกำรหมุนวียนชุด “อยู่

สบำยๆ ปลูกสร้ำงด้วยวัสดุทำงเลือก” จัดแสดงที่งานเทศกาล

เพื่อสิ่งแวดล้อม “Earth Day Music Fest” ของคลื่นวิทยุ Green 

Wave ในเครือ GMM Grammy ณ สวนลุมพินี   เมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2555 

19 กรกฎาคม – 19 ตุลาคม 2554
มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้นจำานวน/คน

439,976
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2.4.4 จัดสัมมนำบรรยำย ประกอบนิทรรศกำร จ�ำนวน 6 ครั้ง 

บรรยำยในหวัข้อ “กระบวนกำรออกแบบ

ของสตูดิโอมำร์ติน อะซัว” ในวันที่ 25 

พฤศจกิายน 2554 โดยมาร์ตนิ อะซวั ซึง่เป็น

ภัณฑรักษ์และนักออกแบบ ผู้ก่อตั้งสตูดิโอ

ออกแบบชั้นน�าจากบาร์เซโลน่า ประเทศ

สเปน ซึ่งเป ็นการน�าเสนอผลงานการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และพื้นที่ร่วมสมัย ซึ่ง

การบรรยายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ

นิทรรศการฟู๊ดเจ็คส์ : งานออกแบบและ

ศิลปะบนโต๊ะอาหารสเปนแนวใหม่ ทั้งนี้มี

ผู้เข้าร่วมรับฟัง จ�านวน 113 คน

บรรยำยในหัวข้อ “สวิสดีไซน์ : กำรเดิน

ทำงจำกจดุเริม่ต้นจนถงึปัจจบุนั” ในวนัที่ 

25 พฤศจิกายน 2554 เพื่อสะท้อนให้เห็น

ถึงผลงานการออกแบบของสวิสเซอร์แลนด์ 

ที่เป็นอัตลักษณ์กว่า 400 ชิ้น ซึ่งเชื่อมโยง

คุณค ่าแห ่งทักษะของช ่างฝ ีมือเข ้ากับ

เทคโนโลยีล�้ายุค การบรรยายดังกล่าว เป็น

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ คริส+ ครอส : 

นิทรรศการผลงานการออกแบบจาก

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับ

ฟัง จ�านวน 92 คน

กิจกรรมประกอบนิทรรศกำร ต้นแบบ

ดีไซน์….หลำกหลำยไอเดีย ในระหว่างวัน

ที่ 15 ธันวาคม 2554 – 22 มกราคม 2555 

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 50 คน
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บรรยายและสาธิตการทำาอาหารแนวใหม ่

ในวันที่ 22 มกราคม 2555 โดยเชฟกักกันอานันด์ จากร้านกักกัน (Gaggan) เป็นการน�า

เสนอตัวอย่างเทคนิคการประกอบอาหารแนวใหม่ ซึ่งมีการคิดค้นและพัฒนาในสเปนก่อน

จะมีการน�าไปใช้กันแพร่หลายในร้านอาหารร่วมสมัยทั่วโลก ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้และ

วัตถุดิบหลากชนิด โดยที่เชฟกักกัน อานันด์ ได้น�าความรู ้ด ้านอาหารและเทคนิค

การประกอบอาหารแนวใหม่ ทีไ่ด้จากการไปศกึษาค้นคว้า ณ มลูนธิอิะลเิซยี องค์การค้นคว้า

วิจัยด้านอาหาร เทคนิค และวิทยาศาสตร์ชั้นน�าจากประเทศสเปน ซึ่งร่วมก่อตั้งโดย

ฟารนั อะเดรยีแห่งเอล บญูี ่เขากลบัมาเปิดร้านกกักนั ร้านอาหารอนิเดยีแนวใหม่ทีก่รงุเทพฯ 

อาหารของเขาเป็นตวัอย่างอนัดยีิง่ ทีแ่สดงการน�าเทคนคิองค์ความรูใ้หม่ๆ มาใช้กบัวตัถดุบิ

และสตูรอาหารอนิเดยีตามแบบดัง้เดมิ โดยยงัคงเอกลกัษณ์และตวัตนของเชฟไว้อย่างครบ

ถ้วน การบรรยายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการฟู๊ดเจ็คส์ : งานออกแบบและ

ศิลปะบนโต๊ะอาหารสเปนแนวใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จ�านวน 55 คน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ณ วันนี้และตลอด

ไป : พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในวัน

ที่ 2-5 มีนาคม 2555  เป็นกิจกรรมที่

ต่อยอดจากนทิรรศการ “ณ วนันีแ้ละตลอด

ไป : พลกิมมุใหม่ ใส่ใจสิง่แวดล้อม” โดยเปิด

โอกาสให้นักออกแบบรุ่นเยาว์ที่มีความคิด

สร ้างสรรค ์และมีความสนใจเกี่ยวกับ

หัวข้อ“ความยั่งยืน” ได้ท�างานร่วมกันเป็น

ทีมเพื่อพัฒนาแนวทางการออกแบบใหม่ๆ 

ตามหัวข ้อที่ ได ้ รับมอบหมาย โดยมี

แคลร์ บราส จากอังกฤษ และวิทยากรท้อง

ถิ่นอีก 4 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดความรู ้  

ท�าการค้นคว้าตลอดจนการน�าเสนอผลงาน   
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สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “แปลงโฉมของเก ่ำ.. .ด ้วยจินตนำกำรสร ้ำงสรรค์” 

ในวันที่ 10 มีนาคม 2555 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประกอบ

นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป : พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่แปลงโฉมวัสดุซึ่งอาจ

เป็นของเหลือใช้ให้กลายเป็นผลงานดีไซน์ในรูปแบบใหม่ โดยใช้จินตนาการสร้างสรรค์ใน

แบบฉบับของตัวคุณเอง เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวิถีสังคมเมือง

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมนา จ�านวน 50  คน โดยมีวิทยากร คือ 

คุณฉัตรพร นิลธรรมชาติ เจ้าของผลิตภัณฑ์ RE+PAIR แบรนด์สินค้าซึ่งมีแนวความคิดใน

การน�าวัสดุเหลือใช้อย่างถุงหิ้วพลาสติก กล่องนม ฝาขวดน�้าดื่ม อะไหล่รถยนต์ ขวดครีม

ล้างมือ แกลลอนน�้ามันเครื่อง ฯลฯ มาดัดแปลงเป็นสายคล้องโทรศัพท์มือถือ โคมไฟ หรือ

แม้กระทั่งล�าโพง ipod ดีไซน์เก๋จนกลายเป็นสินค้าที่โดนใจวัยรุ่นมากที่สุด นอกจากนี้

คุณฉัตรพรยังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดจากการร่วมแสดงผลงานใน

เทศกาลปล่อยแสง 6 ตอน “คบเด็กสร้างชาติ” ที่จัดโดย TCDC อีกด้วย

จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ประกอบงำน

เทศกำลปล่อยแสง 9ฯ9 ตอนเก้ำ รอ ก้ำว 

ในหวัข้อ “กล่องฟิลม์กระดาษ” เมือ่วนัที ่27 

พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 40 

คน และในหัวข้อ “ชีวิตใหม่ของเปลือก

ข้าวโพด” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 

มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 45 คน
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จัดแสดงนิทรรศกำรขนำดย่อมและกิจกรรมภำยในห้องสมุดเฉพำะด้ำนกำรออกแบบและห้องสมุดวัสดุเพื่อกำร

ออกแบบ

2.5

2.5.1 นิทรรศกำรขนำดย่อม “ปั่นแล้วไปไหน (Spin Around) ” 

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 กันยายน  – 11 ธันวาคม 2554 ณ ห้อง

สมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โดยเป็นนิทรรศการที่น�าเสนอ เรื่อง

ราวเกี่ยวกับจักรยานในบริบทต่างๆ อาทิ กลุ่มคนที่มีความชอบ

จกัรยาน (Communities) ธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง อปุกรณ์หรอืวสัดตุ่างๆ

ที่น�ามาตกแต่ง รวมไปถึงเทรนด์ในการขี่จักรยานในปัจจุบัน 

ทัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมชมนทิรรศการ ตัง้แต่เดอืนตลุาคม –ธนัวาคม 2554 

จ�านวน 26,842 ครัง้/คน (ผูเ้ข้าชมทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิและขอเข้าชม

นิทรรศการโดยเฉพาะ จ�านวน 198 คน)

2.5.2 นิทรรศกำรขนำดย่อม “The Database   ; ฐำนข้อมูล

เพื่อกำรออกแบบ (ที่ดีกว่า) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 5 

สิงหาคม 2555  ณ ห้องสมดุเฉพาะด้านการออกแบบและหอ้งสมุด

วัสดุเพื่อการออกแบบ ทั้งนี้มีผู้เข้าชมที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ขอเข้าชม

นิทรรศการโดยเฉพาะ จ�านวน 620 คน  ท�าให้เกิดการสืบค้นฐาน

ข้อมูลวัสดุออนไลน์ จ�านวน 1,406 ครั้ง 

2.5.3 นิทรรศกำรขนำดย่อม ““คิดโดนใจ: โอกำสจำกสิ่งที่ 

(บำงคน) มองไม่เห็น” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 23 

ธันวาคม 2555 ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบและห้องสมุด

วัสดุเพื่อการออกแบบ

2.5.4 จัดแสดงภำพยนตร์หรือสื่อมัลติมีเดียที่น่ำสนใจ  เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการใช้สื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ให้มีการใช้งานมากขึ้น  

โดยจัดแสดง “Ride on” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 

2554 มีผู้ใช้บริการ จ�านวน 8 ครั้ง ,จัดแสดง “World of Music” 

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2554  มีผู้ใช้บริการ 

จ�านวน 15 ครั้ง,จัดแสดง “Happy Family” ระหว่างวันที่ 25 

มกราคม – 22 มีนาคม 2555 มีผู้ใช้บริการ จ�านวน 28 ครั้ง ,จัด

แสดง “Queer” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2555 ถึงปัจจุบัน ,จัด

แสดง “Audrey Hepburn”  ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม- 24 

กรกฎาคม 2555 และจดัแสดง Creativities Unfold 2012 ระหว่าง

วันที่ 25 กรกฎาคม -24 กันยายน มีผู้ใช้บริการ จ�านวน  7 ครั้ง
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สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) 

2.6

2.6.1 จัดท�ำนิตยสำรคิด รำยเดือนภำยใต้โครงกำร Creative 

Thailand  ฉบับเดือนตุลาคม  – กันยายน 2555 จ�านวน 12 ฉบับ

ฉบับละ 50,000 เล่ม ประกอบด้วย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 

เรื่องSkills ,ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2554 เรื่อง Design Thinking, 

ฉบับเดือนธันวาคม 2554 เรื่องคิดบวก ,ฉบับเดือนมกราคม 2555 

เรือ่ง นยัยะของเลข 1 ,ฉบบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 2555 เรือ่ง We Love 

Sweet และฉบับเดือนมีนาคม 2555 เรื่อง The power of 

comics ฉบับเดือนเมษายน 2555 เรื่อง Upcoming Designer 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 เรื่อง ให้ไว ,ฉบับเดือนมิถุนายน 2555 

เรื่อง Beyound The Field , ฉบับเดือนกรกฎาคม 2555 เรื่อง 

Street Smart , เดือนสิงหาคม 2555 เรื่อง Super Food และ

เดือนกันยายน 2555 เรื่อง The Power of Photography

 ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ 

ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่

สนใจโดยสามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือ ห้องสมุด อาคาร

ส�านกังาน และร้านกาแฟใกล้บ้าน สถาบนัการศกึษา ทัง้ในกรงุเทพฯ 

และ ปริมณฑล 250 จุด  จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหิน 50 จุด และ

โครงการ mini TCDC ทั้ง 14  แห่งทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยัง

สามารถดาวน์โหลดนิตยสารทางเว็บไซต์ creativethailand.org, 

อ ่านออนไลน์ทาง ipad  ตลอดจนผ่านสื่อออนไลน์อย ่าง 

Twitter @Creative_TH และ Facebook fan page “Creative 

Thailand” 

 โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้จัดพิมพ์นิตยสาร คิด 

จ�านวน 600,000 เล่ม มีผู้อ่านทางออนไลน์ จ�านวน  114,760 คน  

และผู้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ จ�านวน 19,816  ครั้ง, มีผู้ติดตาม

ผ่านสือ่สงัคมทางทวติเตอร์ จ�านวน 34,434  คน ทางเฟซบุค๊ จ�านวน 

26,628 คน และมีผู้สมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ จ�านวน 479 คน 

 ในส่วนของการจดัท�าเวบ็ไซต์ www.creativethailand.

org ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ แนวคิดและความรู ้เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีจ�านวนการ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว จ�านวน 163,584 ครั้ง และมีผู้เข้าชม 

(Unique Visitors) จ�านวน 108,122 คน จ�านวนหน้าที่มีผู้เข้าชม 

401,187 หน้า 

ผู้ดาวน์โหลดนิตยสาร ”คิด” ทางเว็บไซต์
จำานวน/คน

19,816

จุดให้บริการกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 
จำานวน/จุดให้บริการ

250
จุดให้บริการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหิน 
จำานวน/จุดให้บริการ

50
โครงการ mini TCDC
จำานวน/จุดให้บริการ

14

ผู้ติดตามนิตยสาร ”คิด” ผ่านสื่อสังคมทางทวิตเตอร์
จำานวน/คน

34,434

เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
จำานวน/ฉบับ

600,000
มีผู้อ่านนิตยสาร ”คิด” ทางออนไลน์
จำานวน/คน

114,760

ผู้ติดตามนิตยสาร ”คิด” ผ่าน ทางเฟชบุ๊ค
จำานวน/คน

26,628
ผู้สมัครสมาชิกนิตยสาร ”คิด” ทางไปรษณีย์ 
จำานวน/คน

479
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.creativethailand.org
จำานวน/คน

108,122
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2.6.2 เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่ว

กับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ งำนออกแบบ 

และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยเป ็น

วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ให้กับหน่วย

งำนภำครัฐและเอกชน จ�านวน 33 ครั้ง  มี

ผู้เข้าร่วมรับฟัง จ�านวน 5,628 คน

สมัมนำบรรยำยใหค้วำมรู ้เกีย่วกบังำนดำ้นออกแบบ และพฒันำผลติภณัฑ์

2.7

2.7.1 เสวนำ ในหวัข้อ “วสัดไุทยจำกภำค

เหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้ำงสรรค์” ในวัน

ที่ 7 ตุลาคม 2554 โดยสเริงรงค์ วงษ์สวรรค์ 

เจ้าของผลติภณัฑ์ Rubber Killer, สายอรณุ 

เวียงค�า เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาทอด้วยรัก

ถักด้วยใจ ,ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนา 

จ�านวน 34 คน

2.7.2 บรรยำยให้ควำมรู ้  ในหัวข้อ 

“แนวทำงกำรบริ หำรจั ดกำรงำน

ออกแบบส�ำหรับ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

โดยเอสกิสด์ ฮานเซน ในวันที่ 17 ตุลาคม 

2554  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 60 คน

2.7.3 สมัมนำ ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรต่อยอด

สินค้ำท�ำมือ สู่ตลำดท�ำกิน ในวันที่ 28 

ตุลาคม 2554 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 25 

คน

2.7.4 จดับรรยำย ในหวัข้อ“อำหำรฉลำก

เขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอำหำร

รักษ์โลก” ในวันที่ 26 มกราคม 2555 โดย

อาจารย์ชลธี สีหะอ�าไพ ผู้ประกอบการและ

ผู ้ เชี่ ยวชาญที่คร�่ าหวอดอยู ่ ในแวดวง

อุตสาหกรรมอาหารระดับโลก มาเป็น

วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ด�าเนินธุรกิจแบบ Green Food และ

บทบาทของนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหาร

ฉลากเขียว ทั้งนี้มีผู้เข่าร่วม 68  คน

2.7.5 จัดบรรยำย “ควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุ

เพื่อกำรออกแบบ”  จ�านวน 2 ครั้ง ให้กับ

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการออกแบบ

เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  ค ณ ะ มั ณ ฑ น ศิ ล ป ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 16 คน เมื่อ

วันที่ 21 มกราคม 2555 และนักศึกษาชั้นปี

ที ่3-4 ภาควชิาการออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จ�านวน 48 คน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555



สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

73OKMD

2.7.6 จัดบรรยำย“ควำมรู้เรื่องไม้” ในวัน

ที่ 1 มีนาคม 2555 โดยมีคุณสมานชัย อธิ

พันธุ์ อ�าไพ ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง CEO 

บริษัท ลีโอวูดอินเตอร์เทรด จ�ากัด, CEO 

บริษัท แพนอินดัสเตรียลโปรดักส์ จ�ากัด 

และ CEO บริษัท ลีโอวูด อิมแพค จ�ากัด ซึ่ง

เป็นกลุ่มบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจการผลิตและ

จดัจ�าหน่ายวสัดไุม้ครบวงจร มาเป็นวทิยากร

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ ทั้งนี้มีผู้เข้า

ร่วมรับฟังการบรรยาย จ�านวน 98 คน

2.7.7 จัดสัมมนำ “ทิศทำงเทรนด์สี วัสดุ และกำรออกแบบ : 2014 ชีวิตสมดุลแต่ไม่

ธรรมดำ เทรนด์อนำคตแห่งอนำคต” ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยส�านักงานบริหาร

และพฒันาองค์ความรูไ้ด้ร่วมกบั สถาบนัวจิยัแฟชัน่แห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัราชมงคล

กรงุเทพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และศนูย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ จัดสัมมนาให้ความรู้กับนักออกแบบ ครีเอทีฟ นักการตลาด และนักธุรกิจใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและได้รับความรู้เกี่ยวกับเทรนด์สี 

ตลอดจนข้อมูลเทรนด์สิ่งทอแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ เทรนด์วัสดุและเทคโนโลยีเพื่อการ

ออกแบบและเทรนด์การออกแบบผลติภณัฑ์ในปี2013-2014 โดยงานนีม้ผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา

ทั้งสิ้น 124 คน

2.7.8 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ร่วม

กับ Japan Foundation 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ อะไรจะ

เกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยเมื่อภัยพิบัติมาเยือน  

เมื่อวันที่ 27 -29 เมษายน 2555 โดยมี

วิทยากร มาซาชิ โซกาเบะ เจ้าของ Mikan 

บรษิทัออกแบบจากญีปุ่น่ทีห่ลากหลายและ

ครอบคลุม ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย อาคารเรียน 

เครื่องใช้ในบ้าน ตลอดจนแกลเลอรีและนิทรรศการผลงานหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการ

เตรียมรับมือกับภัยพิบัติ เป็นผู้อบรมสัมมนาให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ

ภยัพบิตัต่ิางๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยร่วมเรยีนรูแ้ละค้นหาความเป็นไปได้ในการออกแบบสิง่ของ

ในชวีติประจ�าวนั ทีพ่กัอาศยั ชมุชน และเมอืง ให้กลายเป็นเครือ่งมอืรบับรรเทา และป้องกนั

ภัยธรรมชาติเหล่านี้ได้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 54 คน 

นอกจากนี้ ยังมีสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย “อะไรจะเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยเมื่อภัยพิบัติ

มาเยือน” ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 41 คน
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2.7.9 จัดสัมมนำและจับคู่ธุรกิจ “World Top Designer Brands: Knowledge 

Sharing & Biz Matching” ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดวัสดุเพื่อการ

ออกแบบ และสมาคมของขวัญของช�าร่วย เมื่อที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทั้งหมด 50 คน

2.7.10 จัดงำน Mini-Workshop ‘Aca-

demic Sponsorship Database: ฐำน

ข้อมูลเพื่อกำรศึกษำ (ที่ดีกว่ำ) เมื่อวันที่ 

20 มถินุายน 2555 ณ ห้องสมดุวสัดเุพือ่การ

ออกแบบ Material ConneXion Bangkok, 

TCDC  โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม เป็นตวัแทน

จากมหาวทิยาลยัทีต่อบรบัเข้าร่วมโครงการ 

Academic Sponsorship Program 

ทั้งหมด 9 คน

2.7.11 เสวนำทำงวิชำกำรร่วมกับชมรมห้องสมุดเฉพำะ สมำคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีใน

หัวข้อ การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์กับการอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2555 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของสังคมและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ

การจัดการและบริการสารสนเทศในด้านเนื้อหาดิจิตอล และ การจัดการองค์ความรู้  

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ นักวิชาการอิสระ และ

คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยบริษัท สยามอินเทลลิเจนต์ยูนิต จ�ากัด ทั้งนี้

มีผู้เข้าฟังเสวนาวิชาการทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งผลการประเมินพบว่าผู้เข้าฟังส่วนใหญ่พึงพอใจ

มากต่อเนื้อหาและหัวข้อการบรรยาย

2.7.12 จัดงำน Material ConneXion 

Bangkok Open House: เปิดบ้านวัสดุล�้า 

น�าเทรนด์โลก ณ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการ

ออกแบบ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555   

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน  43 คน
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2.7.13 จดับรรยำยในหวัข้อ งำนออกแบบ

ร่วมสมัยสไตล์นอร์เวย์ & DesignLab 

นวัตกรรมเพื่อสังคม ในวันที่ 5 กันยายน 

2555 โดยสองนักออกแบบจากนอร์เวย์ 

ราเชล โทรเย หัวหน้าสถาบันการออกแบบ

ของโรงเรียนสอนด้านการออกแบบและ

สถาปัตยกรรมออสโล (The Oslo School 

of Architecture and Design : AHO) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการ

บริหารจัดการด้านการออกแบบ และ 

เทด็ แมทธวิส์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบ

บริการเพื่อสังคมและนวัตกรรมสังคมจาก 

AHO จะมาบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใน

วงการออกแบบ ซึง่งานสมัมนาดงักล่าว เป็น

ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ กบักระทรวงการต่างประเทศ ของ

นอร์เวย์และโครงการวจิยัล่าสดุของพวกเขา 

“DesignLab for Social Innovation”  

ทัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมงานสมัมนา จ�านวน 120 คน

2.7.16 บรรยำยในหัวข้อ “สำธำรณชน

และกำรออกแบบ” โดยคุณปุมเปอิ โยริฟูจิ 

เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2555 ทัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วม 

150 คน

2.7.14 จัดสัมนำ Localization Map: กระบวนกำรคิดและออกแบบ สินค้ำ บริกำร

และธรุกจิ เพือ่ให้เหมำะกบัวฒันธรรมของแต่ละพืน้ที ่เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2555 ทัง้นี้

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 100 คน  และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันที่ 21 กันยายน 2555 

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 25 คน

2.7.15 บรรยำยในหวัข้อ “โฟมจ�ำเป็นกว่ำ

ที่คิด” โดยคุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ 

และคุณเอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ เมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2555 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 86 คน
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2 .7 .8  ศูนย ์สร ้ ำงสรรค ์ งำนออกแบบ ร ่ วมกับคณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั และ

บรษิทั FiF Design,Redek และทมี PHPM ในกำรจดัท�ำโครงกำร

นวัตกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์กับกำรออกแบบ : กรณีศึกษา

ปัญหาอทุกภยั ซึง่ทีผ่่านมาได้มกีารลงพืน้ที ่สมัภาษณ์กลุม่เป้าหมาย 

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวความคิดแก้ปัญหาในเชิง

การออกแบบ ส�าหรับปัญหาอุทกภัย (Design Brief) จ�านวน 43 

ชิ้นผลงาน และได้ท�าการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินแนวคิด

เชิงการออกแบบที่ดีที่สุด 10 ชิ้นผลงาน โดยได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์

2.7.9 ห้องสมดุเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ ยงัได้จดักจิกรรมฉำย

ภำพยนตร์ /สื่อมัลติมีเดียที่น่ำสนใจ เพื่อให้บริกำรกับสมำชิก 

จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ “Ride on”  จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 

สงิหาคม – 21 ตลุาคม 2554 มผีูเ้ข้าใช้บรกิาร 8 ครัง้, เรือ่ง “World 

of Music” จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 

2554 มีผู้ใช้บริการ จ�านวน 15 ครั้ง, เรื่อง “Happy Family” จัด

แสดงระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 22 มีนาคม 2555 มีผู้ใช้บริการ 

จ�านวน 28 ครั้ง และเรื่อง“Queer” จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 

มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2555, เรื่อง “Audrey Hepburn” จัด

แสดงระหว่างวนัที ่26 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2555 และเรือ่ง 

“Creativities Unfold, Bangkok 2012” จัดแสดงระหว่างวันที่ 

25 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2555

2.10 จัดกิจกรรมดนตรีสร้ำงสรรค์ 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้เปิดโอกาสส�าหรับศิลปินรุ่นใหม่ที่

ต้องการเวทีเพื่อการฝึกฝน สลับกับมืออาชีพที่มาร่วมถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการแสดงดนตร ีทีจ่ะจดุประกายความคดิและสร้าง

ความเพลิดเพลินให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการของTCDC ในวันสุด

สัปดาห์

ที่สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน จ�านวน 8 ชิ้นผลงาน และ

ต้นแบบผลติภณัฑ์ทีย่งัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการอยู ่2 ชิน้ผลงาน ได้แก่ 

ผลงาน Water Monitoring System คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน

เดือนธันวาคม 2555 และผลงาน เครื่องกวาดขยะ คาดว่าจะเสร็จ

สิ้น ภายในเดือนตุลาคม 2555

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดท�าหนังสือเผยแพร่ “ ท่วมได้…

ออกแบบได้ “ จ�านวน3,000 เล่ม ซึง่คาดว่าจะเสรจ็สิน้ ภายในเดอืน

พฤศจิกายน 2555
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โครงกำรกระจำยโอกำสสร้ำงแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรออกแบบสู่

ภมูภิำค (mini TCDC) ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้ตัง้เป้าหมาย

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในส่วนภูมิภาค  

ภายใต้โครงการ mini TCDC เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึง

ความรูด้้านการออกแบบไปสู ่นกัเรยีน นกัศกึษา นกัออกแบบ และ

ผู ้ประกอบการในส่วนภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากศูนย์

สร้างสรรค์งานออกแบบจะสรรหาหนังสือด้านการออกแบบ และ

ความคดิสร้างสรรค์แล้ว ยงัได้จดักจิกรรมนทิรรศการหมนุเวยีน การ

จัดอบรมสัมมนา บรรยายให้ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาเหล่านี้ 

ได้รับความรู้ ไม่แตกต่างไปจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่

กรุงเทพฯ

3สร้างต้นแบบและพัฒนา
เครือข่ายขยายผล

3.1.1 สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันเครือข่ำยในโครงกำร mini 

TCDC เพิม่ขึน้อกี 2 แห่ง กล่าวคอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

 - ติดตั้งชั้นหนังสือ หนังสือ และตัวอย่างวัสดุเพื่อการ

ออกแบบ รวมถึงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้

บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และประชาชนทั่วไป เมื่อเดือน

พฤศจิกายน2554 

 -  ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

และมพีธิเีปิดโครงการฯกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน  55 คน 

 - จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการใช้ฐาน

ข้อมูลออนไลน์ และวิธีใช้ฐานข้อมูลวัสดุไทย ทั้งนี้มีผู ้เข้าร่วม 

จ�านวน 103 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

3.1

มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม

ติดตั้งชั้นหนังสือ หนังสือ และตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ รวมถึงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 

อาจารย์และประชาชนทั่วไป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555

 - ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว และมพีธิเีปิดโครงการฯกบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เมือ่วนัที ่16 

สิงหาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน  282 คน 

 - จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ วิธีใช้ฐานข้อมูลวัสดุไทย และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน

สู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม    รับฟังบรรยาย จ�านวน 171 คน

สถิติปริมาณการใช้หนังสือในโครงการ mini TCDC
มีผู้เข้าร่วมใช้งานรวม/คน

59,881

ปริมาณผู้เข้าใช้บริการในโครงการ mini TCDC 
มีผู้เข้าร่วมใช้บริการรวม/คน

116,974
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3.1.2 จัดกิจกรรมควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในโครงกำร Mini TCDC เพื่อให้

นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการในภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ด้านการ

ออกแบบ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันเครือข่ายใน

โครงการ Mini TCDC เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้

ด�ำเนินกำรหมุนเวียนหนังสือและตัวอย่ำงวัสดุส�ำหรับให้บริกำรในแต่ละภำคกำร

ศึกษำ ไปยังสถาบันเครือข่าย ทั้งสิ้น 2 ครั้ง

จดันทิรรศกำรหมนุเวยีนไปยงั mini TCDC เพือ่เผยแพร่ความรูด้้านการออกแบบ และความคดิสร้างสรรค์ ให้กบันสิติ นกัศกึษา อาจารย์ 

หรือผู้ที่สนใจได้เข้าชมนิทรรศการ โดยในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้จัดส่งนิทรรศการไปจัดแสดง จ�านวน 6 ชุด 

14 สถาบันเครือข่าย ดังนี้

นิทรรศกำร กำรออกแบบแห่งท้องถิ่น 

(mini TCDC Showcase)

นิทรรศกำร วัสดุสุดล�้ำ ไทยท�ำ เทศทึ่ง 

(Thai Materials)

นิทรรศกำร วัสดุบ้ำนๆ ล้ำนไอเดีย 

(Material from Natures)

นิทรรศกำร จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย 

(Siamese Twisted)

นทิรรศกำร อยำกทนัสมยั สถำปัตยกรรม

สมัยใหม ่ของไทย (Modern Thai 

Architecture) 

นิทรรศกำร น�้ำ...กลั่นจำกควำมคิด 
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นอกจากนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ยังได้จัดนิทรรศการนอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบออกไปอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ศูนย์ฯจึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการน�า

นิทรรศการขนาดเล็กไปจัดแสดง ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555 จ�านวน3 ชุด ให้กับ 2 หน่วยงาน ดังนี้

ส�ำนักงำนบริหำรจัดกำรงำนมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระ

เกยีรตฯิ รำชพฤกษ์ ได้ประสานขอนทิรรศการหมนุเวยีนขนาดเลก็

ไปร่วมจัดแสดงที่งานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 

มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2555 จ�านวน 3 ชุด ได้แก่ นิทรรศการ

วัสดุบ้านๆ ล้านไอเดีย (Materials from Nature), นิทรรศการ

อยู่สบายๆ ปลูกสร้างด้วยวัสดุทางเลือก (Alternative Building 

Materials) และนทิรรศการแปลง (เศษ) เกษตรเป็นทรพัย์ (DAMU 

Project)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน) 

ประสานขอยืมนิทรรศการชุดวัสดุบ้านๆ ล้านไอเดีย (Materials 

from Nature) ไปจัดแสดงในงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 

(International Innovative Craft Fair 2012) ณ ศนูย์นทิรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา ในระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 

2555

จัดกิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ และส่งเสริมกำรใช้บริกำรฐำน

ข้อมลูวสัด ุและฐำนข้อมลูออนไลน์ ให้กบัมหาวทิยาลยัทีเ่ข้าร่วม

โครงการ โดยมีเนื้อหาบรรยาย ดังนี้ 

• การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ ฐานข้อมลูสบืค้นทรพัยากรสารสนเทศ 

(TCDC Resource Center)   ฐานข้อมูลด้านการออกแบบ 

(ARTbibliographies Modern / Design and Applied Arts 

Index)   ฐานข้อมูลด้านการตลาด (Global Market 

Information Database)  

• การใช้ฐานข้อมูลวัสดุ (Material ConneXion) ซึ่งเป็นฐาน

ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลตัวอย่างของวัสดุทั้งในประเทศ และจาก

ต่างประเทศ

• การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในปัจจุบัน

• ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

• ความคิดสร้างสรรค์-วัฒนธรรม-แรงบันดาลใจ

• การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในงานออกแบบ

จัดกิจกรรมให้สถำบันเครือข่ำย ภำยใต้โครงกำร mini TCDC 

ได้มีส่วนเข้ำร่วมกิจกรรมที่ TCDC กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัย

บูรพา ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม Creative Space Workshop กับ

สตูดิโอชั้นน�า 2 แห่ง คือ FiF Design Syudio ในวันที่ 25 สิงหาคม 

2555 โดยมผีูเ้ข้าร่วม 2 คน และ Greyhound ในวนัที ่30 สงิหาคม 

2555 โดยมีผู้เข้าร่วม 1 คน และมีมหาวิทยาลัย จ�านวน 12 แห่ง 

ได้เข้าร่วมรบัฟังงานสมัมนาประจ�าปี Creativities Unfolds 2012  

จ�านวน 83 คน

 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดงานสัมมนาประจ�าปี 

Creativities Unfolds 2012   ไปยังมหาวิทยาลัย จ�านวน 4 แห่ง 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา 

จ�านวน 151 คน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา 

จ�านวน 86 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา 

จ�านวน 52 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมฟัง

สัมมนา จ�านวน 103 คน โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดงาน

สัมมนา ทั้งสิ้น 395 คน
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โครงกำรจัดตั้งศูนย์สร้ำงสรรค์งำน

ออกแบบ สำขำเชียงใหม่

ขณะนี้ อยู ่ในระหว่างการก่อสร้าง ศูนย์

สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ ซึ่ง

คาดว่า จะมกี�าหนดแล้วเสรจ็ภายในวนัที ่18 

กมุภาพนัธ์ 2556 ศสบ. และจะสามารถเปิด

ให้บริการได้ ภายในเดือนมีนาคม 2556

3.2

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

กับ Material ConneXion เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลวัสดุเพื่อกำร

ออกแบบ โดยมเีป้าหมายในการสร้างโอกาสผูป้ระกอบการไทยและ

เครือข่ายวัสดุไทยให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในตลาดโลก จนน�าไป

สู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย   ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา 

ได้มีวัสดุไทยเพิ่มขึ้นจาก 274 ชิ้น 159 บริษัท เป็น 298 ชิ้น 168 

บริษัท  ได้รับการคัดเลือกไปไว้ในฐานข้อมูลของห้องสมุด 

Material ConneXion ทุกสาขาทั่วโลก  ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้าง

โอกาสในการเผยแพร่ผลผลติของผูป้ระกอบการไทยและชมุชนไทย

สู่ตลาดโลก  

 นอกจากนี้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ยังมีตัวอย่าง

วัสดุจากทั่วโลก  3,203 ชิ้น จากที่เริ่มแรกมีจ�านวน 620 ชิ้น เพื่อ

ให้สมาชิกของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ จ�านวน 1,760 คน 

ได้ค้นคว้า และศึกษาข้อมูลส�าหรับการสร้างสรรค์ผลงานการ

ออกแบบของตน หรือน�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด 

 ในช่วง 12 เดอืนของปีงบประมาณ 2555 มผีูเ้ข้าเยีย่มชม

และใช้งานห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบในส่วนที่ไม่ใช่สมาชิก 

จ�านวน 13,310 ครั้ง/คน และเป็นสมาชิก จ�านวน 86,683 ครั้ง/

คน รวมทั้งมีผู ้เข้าสืบค้นข้อมูลวัสดุผ่านฐานข้อมูล Material 

ConneXion  จ�านวน 5,897 ครั้ง  

 ห้องสมดุวสัดเุพือ่การออกแบบ ยงัได้จดักจิกรรมออกบธู

เผยแพร ่วัสดุ ไทย ในงาน BIG+BIH 2011 (Bangkok 

International Gift Fair and Bangkok International 

Houseware Fair 2011) ในระหว่างวันที่ 18- 23 ตุลาคม 2554 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และจัดท�า

โครงการ“Academic Sponsorship Program” เพื่อสนับสนุน

ฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัย  4 แห่ง  ดังนี้ 

• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโยลีกรุงเทพ

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.3

สถิติปริมาณผู้เข้าสืบค้นข้อมูลวัสดุผ่านฐานข้อมูล Material ConneXion
จำานวน/ครั้ง

5,897

สถิติปริมาณการใช้บริการในส่วนที่เป็นสมาชิก
จำานวน/คน

86,683
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สร้ำงเครอืข่ำยเพือ่เชือ่มโยงและสนบัสนนุชมุชนนกัออก ผูผ้ลติ

และผู้ประกอบกำร ผ่ำนเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com  

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้เล็งเห็นความจ�าเป็นในการเชื่อม

โยงให้ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติ และนกัออกแบบ เพือ่ให้เกดิความร่วม

มือกันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวคิดที่จะจัดท�าฐาน

ข้อมูลที่จะเป็นเหมือนแหล่งรวมข้อมูลของผู้ประกอบการ และ

โรงงานผลิตสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งข้อมูลของนักออกแบบ 

เพื่อให้สองส่วนได้ค้นหา และใช้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการต่อยอด

พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น  อันน�า

ไปสู่การสร้างแหล่งชุมนุมของนักออกแบบ เพื่อเป็นแหล่งรวม

องค์ความรู้นอกระบบ  ดังนั้นจึงได้จัดท�าเว็บไซต์ WWW.TCDC-

CONNECT.COM ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล

ข่าวสารความรู้ และเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ และ ผู้ที่คิดจะประกอบธุรกิจของตัวเอง 

ตลอดจนเป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบันกัศกึษา และผูส้นใจงานด้านการ

ออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้พัฒนาไปสู่การประกอบ

อาชีพในอนาคต 

 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

ได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลของประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต

ทีม่ธีรุกจิหรอืให้บรกิารทีเ่กีย่วกบัการช่วยเหลอืฟ้ืนฟชูวีติความเป็น

อยู ่หรอืธรุกจิของผูป้ระสบภยัหรอืได้รบัผลกระทบจากน�้าท่วม เพือ่

ร่วมกบัโครงการปฏบิตักิาร: “การคดิเชงิออกแบบกบัการแก้ปัญหา

น�้าท่วม Operation: Design thinking and flood crisis” ที่จัด

ขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 

 นอกจากนี ้ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ยงัได้จดักจิกรรม

เชื่อมเครือข่ายทางธุรกิจ ภายใต้ชื่องาน “Business Networking 

ตอน ท่องยุทธภพการ์ตูน-กราฟิก-แอนิเมชั่น” ซึ่งจะจัดในรูปแบบ

เสวนาเชิงแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรในสาขาการออกแบบ

กราฟฟิค การ์ตูน และแอนิเมชั่น ควบคู่ไปกับการจัดเทศกาล

นามบัตร (Name Card Festival) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ

ขยายความรู ้รวมทัง้สร้างโอกาสและเพิม่ช่องทางความร่วมมอืทาง

ธุรกิจระหว่างกันอีกด้วย โดยได้ก�าหนดจัดงานกิจกรรมในระหว่าง

วันที่ 29-22 เมษายน 2555 ดังนี้

3.4

• จัดนิทรรศการขนาดย่อม (The Showcase)  พร้อมข้อมูลการ

ติดต่อศิลปินและนักออกแบบโดยตรง ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 

2555 

• จดัเสวนาพเิศษ (Special Talk)  “Business Networking ตอน 

ท่องยุทธภพ การ์ตูน-กราฟฟิก-แอนิเมชั่น” ในวันที่ 30 มีนาคม 

2555 มีผู้เข้าร่วม 115 คน

• จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มวิทยายุทธในธุรกิจ (The 

Show-off & Meet The Guru) ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดย

ร่วมแลกเปลีย่นความรู ้เปิดเวท ี“ปล่อยของแสดงผลงาน” คนละ

สามนาที กับ 20 ยอดฝีมือที่ผ่านการคัดเลือกจากนิทรรศการ 

และเสวนาแลกเปลีย่นความรูเ้ชงิธรุกจิและทรพัย์สนิทางปัญญา 

กับ คุณอัจฉรา กิจกัญจนาสน์ (กันตนา) และ คุณสันติ                

เลาหบูรณะกิจ (วิ ธิตา แอนิ เมชั่น )  ทั้ งนี้ มีผู ้ เข ้ าร ่ วม                         

จ�านวน 330 คน

• ในเดือนสิงหาคม –สิงหาคม 2555 รวบรวมผลงานและข้อมูล

ของนกัวาดการ์ตนู นกัออกแบบ และผูป้ระกอบการขึน้เผยแพร่

บนจอภาพเคลื่อนไหว บริเวณก�าแพงนามบัตร และในเดือน

กนัยายน 2555  จดักจิกรรมออนไลน์ เพือ่เสรมิสร้างกระตกุต่อม

คิดสร้างสรรค์ผ่านเกมส์ตอบค�าถาม

สถิติจำานวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  
จำานวน/รายชื่อ

36,894 

สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ www.tcdcconnect.com
จำานวน/ครั้ง

270,035 
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จัดท�ำต้นแบบองค์ควำมรู้ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ และน�ำไปใช้ประโยชน์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ โดยสร้างและผลิตองค์ความรู้ ในรูป

แบบหนงัสอื และสือ่สิง่พมิพ์ และสือ่ออนไลน์ เพือ่ขยายองค์ความรูแ้ละความเข้าใจต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในแง่มมุต่างๆ 

ทั้งในประเภทงานวิจัย  หนังสือ  แมกกาซีน (นิตยสารรายเดือน Creative Thailand) รวมทั้งจัดท�าหนังสือเพื่อรวบรวมผลงานความรู้

ด้านการออกแบบและความคดิสร้างสรรค์ เพือ่เผยแพร่ความรูใ้ห้กบันกัเรยีน นกัศกึษา นกัออกแบบ นกัคดิสร้างสรรค์ และผูป้ระกอบการ

ไทย  

 โดยในช่วง 12 เดือนของปีงบประมาณ 2555 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้มีการรวบรวมเนื้อหา และจัดท�าหนังสือขึ้นเผย

แพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ดังนี้

3.5

จัดท�ำนิตยสำรคิด รำยเดือนภำยใต้

โครงกำร Creative Thailand จ�านวน 12 

ฉบับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 

2555 ฉบับ ฉบับละ 50,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 

600,000 เล่ม ทั้งนี้มีผู ้อ่านทางออนไลน์ 

จ�านวน  114,760 คน  และผู้ดาวน์โหลด

ทางเว็บไซต์ จ�านวน 19,816  ครั้ง มีผู ้

ติดตามผ่านสื่อสังคมทางทวิตเตอร์ จ�านวน 

34,434  คนและทางเฟซบุค๊ จ�านวน 26,628 

คน ในส่วนของการจัดท�าเว็บไซต์ www.

creativethailand.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อ

เผยแพร ่ แนวคิดและความรู ้ เกี่ยวกับ

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่าน

มา มีจ�านวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว 

จ�านวน 163,584 ครั้ง และมีผู ้เข ้าชม 

(Unique Visitors) จ�านวน 108,122 คน 

จ�านวนหน้าที่มีผู้เข้าชม 401,187 หน้า 

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้จัดท�ำ

หนงัสอืส�ำมะปิวสัด ุถิน่อสีำน โดยมเีนือ้หา

เกี่ยวกับวัสดุท้องถิ่นไทย จากการลงพื้นที่

และเกบ็ข้อมลูวสัดทุีม่ศีกัยภาพในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ จ�านวน 5,000 เล่ม  

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้มุ่งเน้น

ที่กระจำยกำรเข้ำถึงเนื้อหำควำมรู้ไปยัง

ช่องทำงต่ำงๆ มำกขึ้น  ผ่ำนสื่อดิจิตอล 

ออนไลน์ ดังนี้

 จัดท�ำ eBook บทสรุป เจำะ

เทรนด์โลก แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี 

พื้นที่ และกำรใช้ชีวิต Spring/Summer 

2012 โดยน�าเสนอประกอบกับกรณีศึกษาที่

เข้าใจง่าย และบทความพิเศษที่เจาะลึกถึง

แนวคิดหลัก เพื่อให ้ประชาชนที่สนใจ 

นกัศกึษาและนกัออกแบบ น�าไปประยกุต์ใช้ 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ

ของ eBook ได ้ถึง 2 ช ่องทาง คือที่ 

www.tcdc.or.th/ trend2012 และที่ 

www.asiabooks.com โดยศนูย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่

ประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 

2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้มีผู้สนใจดาวน์โหลด

ที่www.tcdc.or.th/ trend 2012 และ 

www.asiabooks.com จ�านวน 3,423 

ดาวน์โหลด (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20  กันยายน 

2554 – 2 เมษายน 2555) นอกจากนี้ใน

เดือนตุลาคม 2554 ยังสามารถดาวน์โหลด

ได้ทางโทรศพัท์มอืถอืทกุค่าย เพือ่สนบัสนนุ

ให้เกิดการเผยแพร่ความรู้มากขึ้น

สถิติการดาวน์โหลด
จำานวน/คน

3,423
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จัดท�ำฐำนข้อมูลบทควำมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ และจัดหำหนังสือเพื่อให้บริกำรหน่วยงำนภำยนอกของห้องสมุดเฉพำะด้ำน

กำรออกแบบ 

เนือ่งจากห้องสมดุเฉพาะด้านการออกแบบ ได้ตระหนกัถงึการลงทนุของศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในด้านทรพัยากรสารสนเทศเฉพาะ

ด้านการออกแบบ ดังนั้น ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทย จึงได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดแก่สมาชิก และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง  โดยในช่วง 12 

เดือนของปีงบประมาณ 2555 ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ได้มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

• จัดท�ำฐำนข้อมูลบทควำมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์

• การเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นฐานข้อมูล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินจัดท�า ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการด�าเนิน

งานและทดสอบ

• การสแกนหน้าบทความ ในปี 2554 ได้ด�าเนินการสแกนนิตยาสารและวารสารฉบับย้อนหลังปี 2548- 2553 และ

ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2555

• จัดหำหนังสือสำขำวิชำกำรออกแบบ ให้กับบริษัทแสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อให้บริกำรแก่สมำชิกของบริษัท

3.6
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จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเป็นกำรต่อยอดและขยำยผลควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

3.7

จัดกิจกรรมประกอบกำรจัดนิทรรศกำร จ�านวน 2 ครั้งใน

หัวข้อ“ต้นแบบดีไซน์...หลากหลายไอเดีย โดยผสานแนวคิดแบบ

ไทยๆ และสามารถใช้งานได้จรงิ ลงบน Post it แล้วปักหมดุไว้ เพือ่

แสดงกระบวนการทางความคิดที่หลากหลาย ในระหว่างวันที่ 15 

ธนัวาคม 2554-22 มกราคม 2555 โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 50 คน,  

ในหัวข้อ “ปฏิบัติการแปลงโฉมของเก่า ...ด้วยจินตนาการ

สร้างสรรค์” เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2555 โดยเป็นการแปลงโฉมวสัดุ

ที่เหลือใช้ ให้กลายเป็นของใช้ในรูปแบบใหม่ โดยใช้จินตนาการ

สร้างสรรค์ในแบบฉบับของตัวเอง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 50 คน, 

ในหวัข้อ “กล้องฟิลม์กระดาษ” ความทรงจ�าในมมุมองทีแ่ปลกใหม่ 

..แรงบันดาลใจจากลายผ้าขิดไทยอีสาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

2555 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน และในหัวข้อ “ชีวิตใหม่ของ

เปลือกข้าวโพด พลิกฟื ้นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ...ด้วย

จินตนาการสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน 45 คน

จัดกิจกรรม Visit TCDC  ทั้งภายในและ

ภายนอกศูนย์ฯจ�านวน 35 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม

กจิกรรมภายในศนูย์ฯ 1,216   คน และภาย

นอกศูนย์ฯ 2,900 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 

4,116 คน

จัดกิจกรรม Creativity Activity จ�านวน 

4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 601 คน 

จัดกิจกรรมสื่อกำรเรียนรู ้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ (TCDC Creative Kit) จ�านวน 

21 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,347 คน
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ขยำยผลให้ TCDC เป็นที่รู้จักและกระตุ้นกำรเข้ำใช้บริกำรใน

วงกว้ำงมำกขึ้น

3.8.1 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ มีเป้ำหมำยที่จะมุ่งเน้นให้

ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำย ได้เข้ำใจ และรู้จักบทบำทหน้ำที่

ของศูนย์ฯ ในวงกว้ำงมำกขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีผู้เข้ามาใช้

บรกิารและสมคัรเป็นสมาชกิของศนูย์ฯ มากขึน้และเป็นไปอย่างต่อ

เนื่อง โดยได้มีการจัดท�าแผนการตลาด และสร้างเครือข่าย

ประชาสมัพนัธ์ ทัง้ในรปูแบบสือ่สิง่พมิพ์ และสือ่ต่างๆทางโทรทศัน์ 

หนงัสอืพมิพ์ และวทิย ุซึง่ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา ศนูย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ  สามารถเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯผ่าน

สือ่สิง่พมิพ์ จ�านวน 740 ครัง้ โดยสร้างมลูค่าประชาสมัพนัธ์ คดิเป็น

มูลค่า ประมาณ 69,822,986 บาท อีกทั้งมีผู ้เข้าชมเว็บไซต์ 

www.tcdc.or.th จ�านวน 314,485 ครั้ง

3.8

3.8.2 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้มีกำรจัดท�ำแผนกำร

ตลำด และสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมงาน

สัมมนา CU 2012 และ งาน Creative Workshop ในช่วงวันที่ 25 

สงิหาคม -10 กนัยายน 2555 ผ่านป้ายโฆษณาของกรงุเทพมหานคร 

ป้ายโฆษณาตามป้ายรถเมลล์ และบีทีเอส จ�านวน 184 ป้าย รวม

เป็นมูลค่าสื่อทั้งสิ้น 13,303,772 บาท

3.8.3 ศูนย์สรำ้งสรรค์งำนออกแบบ มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มกลุ่ม

ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เข้ำมำสมัครเป็นสมำชิก 

และเข้ำใช้บรกิำรของศนูย์ฯเพิม่ขึน้ จงึได้ท�าบนัทกึข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) กับสมาคมต่างๆ จ�านวน 5 แห่ง ซึ่งส่งผลให้ศูนย์

สร้างสรรค์งานออกแบบ มผีูส้มคัรเป็นสมาชกิเพิม่ขึน้ จ�านวนทัง้สิน้ 

402 คน ดังนี้ 

• สมาคมเยื่อและกระดาษไทย  มีผู้สมัครสมาชิก จ�านวน 59 

คน

• สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มีผู้สมัครสมาชิก 

จ�านวน 88 คน

• สมาคมของขวัญของช�าร่วย มีผู้สมัครสมาชิก จ�านวน 143 

คน 

• สมาคมสินค้าตกแต่งบ้าน มีผู้สมัครสมาชิก จ�านวน 76 คน

• สมาคมเรขศิลป์ มีผู้สมัครสมาชิก จ�านวน 36 คน

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ Material Connexion 

Bangkok ครั้งที่ 1 ในงาน Bangkok International Gift and 

Houseware Fair และ  ครั้งที่ 2 ในงานวันนักประดิษฐ์ 
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ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ได้จัดกิจกรรมเพื่อบ่มเพำะนัก

ออกแบบ และผูป้ระกอบกำรรุน่ใหม่   โดยได้มกีารสร้างเครอืข่าย

ความร ่วมมือกับส�านักพัฒนาผู ้ประกอบการ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดท�าโครงการ “การสร้าง

คุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 

2555” ขึ้นเป็นปีที่ 3 

 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้ที่มีความคิดอยากท�าธุรกิจของตนเอง 

ตลอดจนการบ่มเพาะผูป้ระกอบการให้มคีวามรู ้เพิม่พนูทกัษะการ

ตลาดผสานแนวคดิสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) โดยใช้

สนิทรพัย์ทางวฒันธรรมเป็นตวัแปรสูก่ารเพิม่มลูค่าและสร้างคณุค่า

แก่ผลิตภัณฑ์ 

 โดยโครงการดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใน

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ของที่ระลึก ของเล่น และอาหารเพื่อ

สุขภาพ จ�านวน 100 ราย เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย และสัมมนา

เชงิปฏบิตักิาร จากทมีวทิยากรและทีป่รกึษาผูเ้ชีย่วชาญด้านพฒันา

ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ 

เพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีการต่อยอด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน

ก�ำหนดกำรบรรยำยและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร

• ระยะที ่1 อบรมหลกัสตูร “ความรูด้้านความคดิสร้างสรรค์และ

การตลาดยคุใหม่” และ”ถอดรหสัความคดิเพือ่พฒันาสนิค้า” 

ให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100 ราย โดยจะได้รับค�าแนะน�าและ

ค�าปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ “ถอดรหัสความคิด 

พัฒนาเป็นสินค้า” 

• ระยะที่ 2 ผู้ผ่านการคัดเลือก 50 รายจะได้เข้าร่วมหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาสินค้าและ

บริการ ตลอดจนขยายช่องทางการจ�าหน่ายที่ร้าน The 

Shop@TCDC บริษัทในเครือ CP ALL และห้างสรรพสินค้า

ในเครือเดอะมอลล์ และดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 

และได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าใน

เทศกาลปล่อยแสงของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับโอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business    Matching) อีกด้วย

4สร้างและพัฒนาบ่มเพาะ
(Incubation)คนรุ่นใหม่

4.1
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จัดสัปดำห์กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ(Creative Space Workshop) ขึ้นเป็นปีที่ 2 ใน

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2555 เพื่อสร้างบรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบ

และความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนที่สนใจ ให้ได้รับการบ่มเพาะแนวคิดและ

กระบวนการออกแบบ เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 1,852 คน 

4.1
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ผลการดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1การพัฒนา
แหล่งบริการความรู้ 

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

กำรพฒันำอทุยำนกำรเรยีนรูต้้นแบบและบรกิำร ชัน้ 8 อำคำร

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

ได้พฒันาและปรบัปรงุคณุภาพการให้บรกิารของอทุยานการเรยีน

รู้ฯ ทั้งในด้านหนังสือ สื่อการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสมาชิก และอื่นๆ เพื่อให้การบริการแก่กลุ่มเป้าหมายของ

หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มี

การพฒันามมุอาเซยีน (ASEAN Corner) ขึน้ เพือ่เป็นจดุให้บรกิาร

ส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรูใ้หม่เพิม่เตมิ 1 จดุ โดยมหีนงัสอืภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาสาระความรู้แง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยว

กับประเทศในกลุ่มอาเซียนให้บริการจ�านวนไม่น้อยกว่า 1,000 

เล่ม/รายการ ซึ่ง สอร. เชื่อว่ามุมอาเซียนดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของการร่วมเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

ไทยได้มคีวามรู ้ความเข้าใจในประเทศกลุม่อาเซยีนมากยิง่ขึน้ก่อน

ทีจ่ะมกีารร่วมเข้าเป็นกลุม่ประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 และ

ตลอดปีมีผู ้เข้ามาใช้บริการอุทยานการเรียนรู ้ฯ เป็นจ�านวน 

330,345 คน/ครั้ง และมีจ�านวนสมาชิก (Active Member) 

42,987 คน

1.1

สถิติผู้เข้ามาใช้บริการ
จำานวน คน/ครั้ง

330,345

สถิติจำานวนสมาชิก
จำานวน/คน

42,987
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กำรพัฒนำเว็บไซต์ Digital TK

ได้พฒันาเวบ็ไซต์ Digital TK ภายใต้แนวคดิ 

“อุทยานการเรียนรู้เสมือน” ให้คงมีเนื้อหา

สาระที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนได้ริเริ่มโครงการอินเทอร์เน็ตทีวี 

(Internet TV) เพื่อเพิ่มช่องทางในการน�า

เสนอเนื้ อหาสาระและตอบสนองต ่อ

พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของกลุ่มเป้า

หมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้จัดท�า

นิตยสาร Online ชื่อ “Read Me e-ga-

zine” เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ Digital TK โดย

นติยสาร Online ดงักล่าวจดัท�าขึน้เป็นราย 

2 เดือน โดยฝีมือของเยาวชนที่ผ่านการ

อบรมด้านงานเขียนของ สอร. ภายใต้

โครงการ TK แจ้งเกิด มาท�างานร่วมกับ

บรรณาธกิารมอือาชพี นอกจากนัน้ ได้จดัท�า

และเผยแพร่เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์

ภายในเว็บไซด์ Digital TK เชื่อมโยงผ่าน

เว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) 

ได้แก่ Facebook Twitter You Tube เป็น

ประจ�าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีผู ้เข้ามาใช้

บรกิารผ่าน Digital TK จ�านวน 22,002,485 

ครั้ง จ�านวนสมาชิกของเว็บไซต์ 54,027คน 

มจี�านวน Unique IP ของผูเ้ข้าใช้บรกิารรวม

ทั้งสิ้น 263,331 IP เฉลี่ย  719 IP/ วัน 

กำรส่งเสริมสนับสนุนอุทยำนกำรเรียนรู้

ยะลำ

ได ้ถ ่ ายทอดองค ์ความรู ้ และส ่ ง เสริม

สนบัสนนุให้อทุยานการเรยีนรูภ้มูภิาคยะลา 

มีความสามารถในการเป็นแม่ข่ายขยายผล

การด�าเนินงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ 

เพือ่ให้แนวคดิในเรือ่ง “ห้องสมดุมชีวีติ” ได้

รับการเผยแพร่และน�าไปใช้ให้เกิดขึ้นเห็น

ผลครอบคลมุกว้างขวางยิง่ขึน้ โดยจดัอบรม

เรือ่ง “มาตรฐานและตวัชีว้ดัการด�าเนนิงาน

ห้องสมุดมีชีวิตและการขยายเครือข่าย” ใน

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วม

การอบรมจากอุทยานการเรียนรู ้ยะลา 

บคุลากรของเทศบาลนครยะลา ครอูาจารย์ 

โรงเรียนเทศบาล 6 แห่ง จ�านวน 80 คน 

สนบัสนนุการจดัมมุอาเซยีน 1 จดุ ถ่ายทอด

และให้ค�าปรึกษาแนะน�าการจัดท�าต้นแบบ

ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนที่สามารถพัฒนา

ต่อให้เป็นห้องสมุดส�าหรับชุมชนต่อไปได้ 

จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน

เทศบาล 4 (ธนวิถี) และโรงเรียนเทศบาล 5 

(บ้านตลาดเก่า) จ.ยะลา 

งำนหนงัสอิเดนิเท้ำเรือ่งเล่ำเดนิทำง (TK 

Mobile Library)

ได้ด�าเนินงานหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดิน

ทาง (TK Mobile Library) เพือ่ขยายโอกาส

ในการเข้าถงึหนงัสอืและสือ่การเรยีนรูใ้ห้กบั

เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่

ชมุชนทัง้ในกรงุเทพฯและต่างจงัหวดั โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผู ้เข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ภายใต้

โครงการดังกล่าวจ�านวน 12,157 คน 

นอกจากนั้ น  ไ ด ้ ถ อดบท เ รี ยนและ

ประสบการณ์จากการด�าเนินการโครงการ

ดังกล่าวมาเป็นชุดคู่มือ เพื่อน�าไปเผยแพร่

ขยายผลให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ

หน่วยงานได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อ

เนื่อง

1.2 1.3 1.4
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2สร้างต้นแบบและ
พัฒนาเครือข่าย โครงกำรสัมมนำอภิปรำยทำงวิชำกำรหรือ TK Conference 

on Reading (TKCR 2012)

การจัดการประชุมวิชาการประจ�าปี 2555 หรือ TK Conference 

on Reading 2012 เป็นงานต่อเนื่องจากกิจกรรมวิชาการในปีที่

ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน ขยายองค์

ความรูแ้ละความรบัรูท้ีม่ต่ีอประเทศในกลุม่อาเซยีน ตลอดจนสร้าง

ความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างประเทศด้านนโยบายการอ่านและ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะน�าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันใน

ฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Towards ASEAN 

Citizenship with Books and Reading” การประชุมครั้งที่ 1 จัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอโนมา และ

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศใน

กลุ่มอาเซียนให้เกียรติเป็นวิทยากร อาทิ Dr. N Varaprasad อดีต 

CEO ของ The National Library Board (NLB) ประเทศสิงคโปร์ 

Dr. Thant Thaw Kaung ผูก่้อตัง้บรษิทัศนูย์หนงัสอืเมยีนมาร์ และ

มูลนิธิอนุรักษ์หนังสือพม่า Nellie Dato Paduka Haji Sunny 

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งบรูไนดารุสซาลาม Zarah Gagatiga 

ประธานคณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและเยาวชน

ประเทศฟิลิปปินส์ Sothik Hok ผู้อ�านวยการองค์การ SIPAR 

ประเทศกัมพูชา Shukriah Binti Haji Yon ผู้อ�านวยการห้องสมุด

ประชาชนปีนัง เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทั้ง 2 ครั้ง

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 856 คน

2.1
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โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้เครือข่ำยจังหวัด

ได้ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละให้ค�าปรกึษาแนะน�าด้านห้องสมดุมชีวีติ

ให้แก่หน่วยงานท้องถิน่ในภมูภิาคต่างๆ จ�านวน 13 หน่วยงานอย่าง

ต่อเนื่อง ตามแนวทางการสนับสนุนของ สอร. 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การวางแผนผังและการจัดวางวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ 

ด้านหนังสือและสื่อ เนื้อหาสาระ (Content) ด้านการพัฒนา

บุคลากร ด้านโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ด้าน

กิจกรรม และด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมและการ

ขยายผลสร้างเครอืข่าย ซึง่จากการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 มแีหล่งเรยีนรูข้องหน่วยงานเครอืข่ายทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและ

สนับสนุนจาก สอร. จนสามารถเปิดให้บริการได้เป็นรูปธรรม 

จ�านวน 2 แห่ง คือ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ซึ่ง

เป็นความร่วมมอืกบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร ได้เปิด

ให้บรกิารตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2554 และอทุยานการเรยีนรูส้ตลู 

ซึง่เป็นความร่วมมอืกบัเทศบาลเมอืงสตลู ได้เปิดให้บรกิารตัง้แต่วนั

ที ่3 มนีาคม 2555 และจากความส�าเรจ็ที ่สอร. ได้ร่วมมอืกบัหน่วย

งานท้องถิน่ในการพฒันาและสร้างสรรค์แหล่งเรยีนรูช้มุชน ภายใต้

แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเทศบาลเมือง

บ้านพรุ จังหวัดสงขลา ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 

2.2

 นอกจากนั้น สอร. ยังได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับแหล่งเรียนรู้เครือ

ข่าย อาทิ การจัดกิจกรรมพิพิธอาเซียนสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรม

ต้นแบบเชงิสาธติ โดยจดัให้กบัแหล่งเรยีนรูเ้ครอืข่าย จ�านวน 5 แห่ง 

ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อุทยานการเรียน

รู้สตูล ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อุทยานการเรียนรู้

จังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้ยะลา โดยมีผู้เข้าร่วม 

จ�านวนทั้งสิ้น 1,910 คน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต้นแบบเชิงสาธิต

นี้ท�าให้บุคลากรของแหล่งเรียนรู ้เครือข่ายได้รับความรู ้เรื่อง

ประชาคมอาเซียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียน

รู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ใน

การจัดกิจกรรมภายในแหล่งเรียนรู้ได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพให้แหล่งเรียนรู้สามารถเป็นแม่ข่ายขยายผลการ

ด�าเนนิงานไปสูห่น่วยงานท้องถิน่อืน่ๆ เพือ่ให้แนวคดิในเรือ่ง “ห้อง

สมุดมีชีวิต” ได้รับการเผยแพร่และน�าไปใช้ให้เกิดขึ้นเห็นผล

ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น

อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร (SK Park) 

ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554

อุทยำนกำรเรียนรู้สตูล 

ซึ่งเป็นความร่วมมือกับเทศบาลเมืองสตูล 

ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2555 
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งำนแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้ำน 

สอร.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน 4 แห่ง ได้แก่ ต�าบลบ้านเลือก อ�าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี ต�าบลสรรพยา อ�าเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท ต�าบลบางระก�า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ต�าบล

เกษตรพฒันา อ�าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร โดยได้สนบัสนนุ

หนังสือและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 1,500 รายการ และจัด

กิจกรรมต้นแบบและเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรม

มหัศจรรย์สีกินได้ โดยมีแกนน�าเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

จากแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน 4 แห่ง เข้าร่วมจ�านวน 558 คน และจัด

อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู ้ต ่อยอดอาชีพแก่ผู ้น�าชุมชน 

บรรณารักษ์อาสาสมัคร เด็ก เยาวชนและประชาชนในหัวข้อต่างๆ 

เช่น การผลิตน�้าข้าวกล้องงอกและไอศครีมข้าวกล้องงอก การ

แปรรูปอาหารนมถั่วเหลือง ข้าวตูจากถั่วเหลือง และก๋วยเตี๋ยวลุย

สวน นอกจากนัน้ ได้จดักจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “สร้างสรรค์

แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน สร้างนักอ่านในชุมชน”

2.3

โครงกำรเรียนรู้สนุกเล่น...หยั่งลึก...สัมผัสไทย

ได้จดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบั 3 หน่วยงานหลกั

ได้แก่ ส�านักงานปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย 

สอร. จดัอบรมการใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ให้แก่ครแูละเจ้าหน้าทีผู่ด้แูล

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรวมทั้งสิ้น 170 คน จาก 60 โรงเรียน 

และศูนย์ ICT ชุมชน 86 แห่งทั่วประเทศ (68 จังหวัด) พร้อมทั้งส่ง

มอบชดุสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์ของ สอร. ให้กบัผูเ้ข้าอบรมน�า

ไปตดิตัง้เพือ่ให้บรกิารแก่เดก็ เยาวชน และประชาชนในแหล่งเรยีน

รู้ของตนเอง หรือเผยแพร่ต่อไปยังแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ใกล้เคียง

2.4
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3การบ่มเพาะ
คนรุ่นใหม่ กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ในอุทยำนกำรเรียนรู้

ต้นแบบและบริกำร ชั้น 8 

ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ภายในอุทยานการเรียน

รู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อ

ให้อุทยานการเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีความน่าสนใจ

อย่างต่อเนือ่ง โดยกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้เป็น

กิจกรรมต้นแบบที่จะน�าไปใช้ในการขยายผลให้กับหน่วยงานภาคี

เครือข่ายอื่นๆ โดยมีกิจกรรมเด่นที่ส�าคัญ อาทิ กิจกรรมการเรียนรู้

บแบบบูรณาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยน�างานวิจัยมาย่อยเนื้อหาให้

เข้าใจง่าย เพือ่กระตุน้ความคดิและการเรยีนรู ้เกดิเป็นกจิกรรมต่อย

อดความคิดเยาวชน เช่น นิทรรศการพิพิธอาเซียน ซึ่งได้รับความ

ร่วมมอืจากภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและหน่วยงานระหว่างประเทศ 

เกดิเป็นนทิรรศการทีร่วบรวมความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน และขยายผล

ไปยงัแหล่งเรยีนรูเ้ครอืข่ายต่างๆ  ทัง้นี้ มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิ

การอ่านการเรียนรู้ด้านต่างๆ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 40,742 คน

3.1

TK แจ้งเกิด

ได้บ่มเพาะเยาวชนคนรุ ่นใหม่ที่มีความสนใจและทักษะด้าน 

Graphic และ Multimedia ด้านดนตรี ด้านภาพยนตร์ ด้าน

วรรณกรรม และด้านการตลาดให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ

ต่อยอดพัฒนาทักษะและความถนัดของตนเองภายใต้โครงการ TK 

แจ้งเกิดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีเยาวชนที่ผ่านการอบรมจาก

โครงการดังกล่าวรุ่นที่ 1-2 และได้รับการพัฒนาต่อยอดทักษะให้มี

ศักยภาพที่สามารถเติบโตไปสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต จ�านวน 

363 คน และมผีลงานเด่นทีเ่กดิจากความคดิสร้างสรรค์ของเยาวชน 

อาทิ Animation ส่งเสริมการอ่าน ภาพยนตร์สั้นจากวรรณกรรม 

แผนการตลาดส่งเสริมการเรียนรู้ และ E-Magazine ผลงานการ

สร้างสรรค์ของเยาวชนโดยมีบรรณาธิการมืออาชีพเป็นที่ปรึกษา 

3.2
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งำนจัดหำและพัฒนำสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อ

ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้

ได้น�าสื่อการเรียนรู้ของ สอร. มาพัฒนาเป็น

แอพพลิเคชั่น (Application) ในชื่อ TK 

Application สามารถดาวน์โหลดได้จาก 

App Store ในระบบ iOS และ Google 

Play ในระบบ Android โดยเข้าถึงได้ทั้ง

คอมพิวเตอร์พีซีและอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

เช่น แท็บเล็ต และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน มี

แอพพลิเคชั่นย่อย 5 หมวดจ�านวนทั้งสิ้น 

156 รายการ ทีน่่าสนใจ อาท ิApp ขมุทรพัย์

ของแผ่นดิน (หนังสือหายากของไทย) App 

หนังสือเสียง (e-book ส�าหรับเด็ก มีภาพ

เคลือ่นไหวและเสยีงอ่านประกอบ พร้อมทัง้

เกมและค�าถามท้ายบท) App เครื่องดนตรี

ไทย (รู้จักเครื่องดนตรีไทยกว่า 122 ชิ้น 

พร้อมภาพและเสยีงเพือ่การเรยีนรู)้ เป็นต้น

งำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรห้องสมุดมีชีวิต

ได้น�าองค์ความรู้ที่สั่งสมจากประสบการณ์

บรหิารจดัการอทุยานการเรยีนรูฯ้ มากว่า 7 

ปี ถ ่ายทอดให้ความรู ้แก ่ผู ้บริหาร ครู 

บรรณารักษ์ และผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ของ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ

เอกชน โดยมผีูไ้ด้รบัประโยชน์จากโครงการ

ดังกล่าว จ�านวน 280 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับ

ความรู้จาก สอร. เหล่านี้ ได้น�าองค์ความรู้

ต่างๆ ไปเผยแพร่และขยายผลไปสู่หน่วย

งานในภูมิภาค

งำนอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต 

(Library Award) ครั้งที่ 4

ได้จัดประกวดแผนพัฒนาห้องสมุดของ

หน่วยงานต่างๆ  ภายใต้โครงการประกวด

ห้องสมดุมชีวีติ (TK Library Award) ซึง่เป็น

โครงการต่อเนื่องที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

กระตุ้นและส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดความ

ตื่นตัวในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่มีความน่าสนใจและตรงกับความ

ต ้องการของกลุ ่มเป ้าหมายได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อให้แนวคิดเรื่อง 

“ห้องสมุดมีชีวิต” ได้รับการเผยแพร่และ

ขยายผลไปสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการ

ประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 4 ซึ่งมีหน่วย

งาน/บุคคลที่ผู ้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

จ�านวน 204 แห่งจากทัว่ประเทศ โดยผูช้นะ

เลศิจากการประกวดในครัง้นี ้ได้แก่ห้องสมดุ

ประชาชนอ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

3.3 3.4 3.5



รายงานประจำาปี 2555

96 OKMD



สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

97OKMD



รายงานประจำาปี 2555

98 OKMD



สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน      

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

 หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3  827,641,133.83  663,678,030.04 

ลูกหนี้ระยะสั้น 4  3,612,427.62  5,118,911.78 

รายได้ค้างรับ  2,440,140.20  1,689,332.58 

เงินลงทุนระยะสั้น 5  350,752,330.74  722,498,873.01 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ  3,614,169.63  2,420,976.71 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6  7,924,018.49  1,866,404.58 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,195,984,220.51  1,397,272,528.70 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว  22,248,666.21  24,234,801.81 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 7  276,016,436.96  308,926,420.98 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 8  6,989,593.43  13,538,369.73 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  305,254,696.60  346,699,592.52 

รวมสินทรัพย์  1,501,238,917.11  1,743,972,121.22 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน      

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

 หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 9  113,018,117.64  21,790,114.25 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10  12,637,066.08  12,798,719.81 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11  27,720,381.35  23,551,809.93 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  153,375,565.07  58,140,643.99 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 12  -    130,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  -    130,000.00 

รวมหนี้สิน  153,375,565.07  58,270,643.99 

สินทรัพย์สุทธิ  1,347,863,352.04  1,685,701,477.23 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน  542,946,156.82  596,492,011.82 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 22  804,917,195.22  1,089,209,465.41 

รวมสินทรัพย์สุทธิ  1,347,863,352.04  1,685,701,477.23 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  

งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย     

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2555  และ  2554

 หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากเงินงบประมาณ 13  361,290,200.00  225,000,000.00 

รวมรายได้จากรัฐบาล  361,290,200.00  225,000,000.00 

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  26,906,267.23  36,196,903.87 

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 14  6,984,798.07  754,991.30 

รายได้อื่น  29,527,469.57  25,853,700.92 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น  63,418,534.87  62,805,596.09

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  424,708,734.87  287,805,596.09

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน :

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 15  134,343,645.58  157,727,722.02 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 16  22,591,463.98  16,315,209.59 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 17  14,216,969.60  16,797,447.03 

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 18  355,370,469.86  405,699,028.18 

ค่าสาธารณูปโภค 19  15,097,485.71  18,533,348.11 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 20  87,819,719.17  108,483,855.47 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 21  3,995,218.50  37,473,156.25 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  633,434,972.40  761,029,766.65 

รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  (208,726,237.53)  (473,224,170.56)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน  (4,807.51)  4,948.13 

รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน  (4,807.51)  4,948.13 

รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  (208,731,045.04)  (473,219,222.43)

รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (208,731,045.04)  (473,219,222.43)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  

งบกระแสเงินสด    

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2554  และ  2553

 หน่วย : บาท

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (208,731,045.04) (473,219,222.43)

รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายการปรับปรุงกับรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  (75,561,225.15) 282,884.89

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  87,819,719.17 108,483,855.47

ปรับปรุงสินทรัพย์ระหว่างปี  202,979.00  -   

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  (24,253,457.73) (18,414,495.25)

ส่วนปรับปรุงทุน  (53,545,855.00)  -   

รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  (274,068,884.75) (382,866,977.32)

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (6,057,613.91) 650,356.77

ลูกหนี้ระยะสั้น  1,506,484.16 (1,303,037.83)

รายได้ค้างรับ  (750,807.62) (289,457.15)

สินค้าและวัสดุคงเหลือ  (1,193,192.92) 644,569.29

ลูกหนี้ระยะยาว  1,986,135.60 (603,273.05)
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 หน่วย : บาท

2555 2554

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนี้ระยะสั้น  91,228,003.39 (12,637,613.51)

เจ้าหนี้ทรัพย์สิน  (435,169.00) (748,171.10)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (161,653.73) 744,267.85

เงินรับฝากระยะสั้น  -   (57,614.50)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  4,168,571.42 919,701.18

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  -   (11,840.94)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (130,000.00) (7,409,970.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน  (183,908,127.36) (402,969,060.31)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับขายเงินลงทุนชั่วคราว  396,000,000.00 600,000,000.00

เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์  (48,128,768.85) (61,809,359.06)

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  -   (3,345,334.38)

ปรับปรุงทรัพย์สินระหว่างปี  -   (1,473,692.95)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  347,871,231.15 533,371,613.61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  163,963,103.79 130,402,553.30

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด  663,678,030.04 533,275,476.74

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด  827,641,133.83 663,678,030.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  

งบกระแสเงินสด    

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2554  และ  2553
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หมายเหตุที่ 1 การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส�านักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5พฤษภาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.1 เป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์หลากหลายและเป็นองค์กรน�าทางด้านฐานความรู้

1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อสะสมความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาของตน

1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการวิทยาการความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่าประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์แห่ง 

 ชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยม หรือวิถีชีวิตของคน

1.4  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และอนาคต

1.5  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดความสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมผลผลิตหรืองานจากการผสมผสาน 

 ภูมิปัญญาของตนเข้ากับความรู้สมัยใหม่

1.7  สนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบของบุคคลทั่วไปจากทุกแหล่ง 

 อารยธรรม

1.8  พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมเขตร้อนที่ทันสมัย เป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่อง 

 เที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตะวันออก ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย

1.9  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการเสาะหา การพัฒนา และการใช้ความเชี่ยวชาญของผู้มีความสามารถพิเศษสาขาต่างๆ  

 อย่างเป็นระบบ

 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงานประกอบด้วย

 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ. หรือ TCDC)

 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร. หรือ TK Park)

 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร. หรือ NDMI)

หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินจัดท�าตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายการบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546

 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

 ที่ กค 0423.2/ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

 ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึง วันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป

2.2 การน�าเสนองบการเงิน

 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) น�าเสนองบการเงินในภาพรวมโดยรวมงบการเงินของส�านักงาน 

 บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ส่วนที่เป็นหน่วยงานกลาง 1 หน่วย และ งบการเงินของหน่วยงานเฉพาะด้านอีก 3 หน่วย รวม 

 เป็น 4 หน่วย

2.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายไดจ้ากเงนิงบประมาณ รบัรูเ้มือ่ไดร้บัอนมุตัเิงนิประจ�างวดและบนัทกึเปน็รายได ้ทัง้จ�านวนแลว้โอนใหห้นว่ยเฉพาะดา้น 3  

 หน่วยงาน ตามที่ขอรับจัดสรร

 รายได้เงินนอกงบประมาณ รับรู้เมื่อเกิดรายได้

 รายได้เงินจากการช่วยเหลือและเงินบริจาค รับรู้เมื่อได้รับช่วยเหลือหรือเงินบริจาค เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็น 

 รายได้ทั้งจ�านวน เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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2.4 ลกูหนีเ้งนิยมืระยะสัน้ รบัรูต้ัง้แต่วนัทีบ่นัทกึรายการขอเบกิตามจ�านวนเงนิในสญัญายมืเงนิ ไม่ว่าจะจ่ายให้ยมืจากเงนิงบประมาณ

 หรือเงินนอกงบประมาณ

2.5 เงนิลงทนุระยะสัน้ เป็นเงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคายตุธิรรม และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลง

 มูลค่าของเงินลงทุนเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนในงบก�าไรขาดทุน

2.6 วัสดุ แสดงในราคาทุน และตีราคาโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน

2.7 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และตีราคาสินค้าคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อน 

 ออกก่อน

2.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)

 ที่ดิน แสดงในราคาทุน

 อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา โดยบันทึกเฉพาะส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป หักด้วยค่า

 เสื่อมราคาสะสม

2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

2.10 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ค�านวณจากราคาทุนของ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุ 

 การใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

 อาคารจากสิทธิการใช้งาน   10 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคาร (ตกแต่งส�านักงาน)  3 ปี

 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์   5 ปี

 ยานพาหนะและขนส่ง   5 ปี

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 ปี

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   5 ปี

2.11 เจ้าหนี้ รับรู้เมื่อมีการตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญา แต่ยังมิได้ช�าระเงินและสามารถระบุมูลค่าสินค้าและ 

 บริการได้ชัดเจน

2.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น

2.13 รายได้รอการรบัรู ้เงนิทีไ่ด้รบัระบวุตัถปุระสงค์หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัทีก่่อให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนราชการมากกว่าหนึง่รอบระยะ

 เวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นหนี้สินและทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.14 เงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ

 วนันัน้ สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิไทย ณ วนัทีเ่กดิรายการด้วยอตัราซือ้ขายทีธ่นาคารก�าหนด

 ขึ้น และ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจะแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค�านวณไว้
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หมำยเหตุที่  3 เงินสดและรำยกำรที่เทียบเท่ำเงินสด

 หน่วย : บาท

2555 2554

เงินสด

   เงินสดในมือ 159,748.00 42,117.19

เงินฝากธนาคาร

   ประเภทกระแสรายวัน 1,000.00 1,000.00

   ประเภทออมทรัพย์ 82,7480,385.83 663,634,912.85

รวม 827,641,133.83 663,678,030.04

หมำยเหตุที่ 4 ลูกหนี้ระยะสั้น

หมำยเหตุที่  5 เงินลงทุนระยะสั้น

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ทิสโก้ จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด รวม

ราคาทุน 800,000,000.00 500,000,000.00 1,300,000,000.00

ผลตอบแทนที่ได้รับ 2,505,248.45 1,579,129.31 4,084,377.76

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 802,505,248.45 501,579,129.31 1,304,084,377.76

ไถ่ถอน (600,000,000.00) - (600,000,000.00)

ผลตอบแทนที่ได้รับ 7,936,709.90 10,477,785.35 18,414,495.25

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 210,441,958.35 512,056,914.66 722,498,873.01

ไถ่ถอน (144,000,000.00) (252,000,000.00) (396,000,000.00)

ผลตอบแทนที่ได้รับ 6,119,182.04 18,134,275.69 24,253,457.73

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 72,561,140.39 278,191,190.35 350,752,330.74

 หน่วย : บาท

2555 2554

ลูกหนี้เงินยืม 3,510,154.13 4,786,415.13

ลูกหนี้บุคคลภายนอก 2,500.50 5,863.50

ลูกหนี้เงินมัดจ�า 82,360.00 302,500.00

ลูกหนี้อื่น 17,412.99 24,133.15

รวม 3,612,427.62 5,118,911.78
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ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตกลงท�าสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง

ทุนทิสโก้ จ�ากัด จ�านวน 800 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ากัด จ�านวน 500 ล้านบาท สัญญาเริ่มมีผล

บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2553 เป็นระยะเวลา 1 ปี (ขยายได้อีก 1 ปีโดยอัตโนมัติ) เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2554 และวันที่ 4 

กรกฏาคม 2554 ได้ลดเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด จ�านวนเงิน 600 ล้านบาท และใน

ปีงบประมาณ 2555 ได้มีการลดเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 

จ�านวนเงิน 144 ล้านบาท และลดเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด เมื่อวันที่  

10 และ 31 สิงหาคม 2555 จ�านวนเงิน 252 ล้านบาท

หมำยเหตุที่  6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

 หน่วย : บาท

2555 2554

เงินจ่ายล่วงหน้า 7,916,750.58 1,818,458.60

ภาษีรอเรียกเก็บคืนจากสรรพากร 7,267.91 47,945.98

รวม 7,924,018.49 1,866,404.58

หมำยเหตุที่  7  อำคำร และอุปกรณ์(สุทธิ)

 หน่วย : บาท

2555 2554

อาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง 332,921,609.89 332,921,609.89

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (182,529,174.12) (148,206,949.37)

อาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง(สุทธิ) 150,392,435.77 184,714,660.52

อุปกรณ์ 962,959,584.83 988,270,662.22

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (889,657,699.63) (898,013,278.92)

อุปกรณ์(สุทธิ) 73,301,885.20 90,257,383.30

งานระหว่างก่อสร้าง 52,322,115.99 33,954,377.16

รวม อาคาร และ อุปกรณ์(สุทธิ) 276,016,436.96 308,926,420.98
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หมำยเหตุที่  8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

 หน่วย : บาท

2555 2554

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 138,438,816.05 139,024,789.21

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (131,543,539.34) (127,089,437.72)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์(สุทธิ) 6,895,276.71 11,935,351.49

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 4,808,137.00 5,538,137.00

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (4,713,820.28) (3,935,118.76)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น(สุทธิ) 94,316.72 1,603,018.24

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 6,989,593.43 13,538,369.73

หมำยเหตุที่  9  เจ้ำหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า 52,297,868.61 1,431,410.80

เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 60,720,249.03 20,358,703.45

รวม 113,018,117.64 21,790,114.25

หมำยเหตุที่  10  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

ค่าสาธารณูปโภค 1,203,553.46 2,368,905.29

ใบส�าคัญค้างจ่าย 889,607.37        -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-บุคคลภายนอก 9,010,005.12 8,995,491.34

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,533,900.13 1,434,323.18

รวม 12,637,066.08 12,798,719.81

หมำยเหตุที่  11  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 8,302,655.87 8,736,152.54

เงินประกันสัญญา 5,159,869.52 5,124,347.86

เงินประกันผลงาน 6,468,567.73 3,588,672.39

เงินประกันอื่น 7,729,723.00 6,082,961.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 59,565.23 19,676.14

รวม 27,720,381.35 23,551,809.93

หมำยเหตุที่  12  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินประกันสัญญา - 130,000.00

รวม - 130,000.00
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หมำยเหตุที่  13  รำยได้จำกเงินงบประมำณ

 หน่วย : บาท

2555 2554

รายได้จากงบบุคลากร 173,486,300.00 209,899,800.00

รายได้จากงบด�าเนินงาน 105,596,519.00 -

รายได้จากงบรายจ่ายตามภารกิจ 82,207,381.00 15,100,200.00

รวม 361,290,200.00 225,000,000.00

หมำยเหตุที่  14  รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 300,000.00 350,000.00

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 5,842,503.07 31,840.94

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 742,295.00 368,150.36

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 100,000.00 -

รวม 6,984,798.07 754,991.30

หมำยเหตุที่  15  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร

เงินเดือน 117,219,756.50 136,262,503.20

ค่าล่วงเวลา 1,306,453.27 1,113,406.49

ค่าตอบแทนรายเดือนส�าหรับลูกจ้าง 702,100.00 -

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 8,191,422.14 9,747,285.55

ค่ารักษาพยาบาล 5,234,265.17 6,959,492.76

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,689,648.50 3,645,034.02

รวม 134,343,645.58 157,727,722.02

หมำยเหตุที่  16  ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมภายในประเทศ 5,398,731.97 4,407,450.94

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ 1,002,231.88 847,832.00

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคคลภายนอก 16,190,500.13 11,059,926.65

รวม 22,591,463.98 16,315,209.59

หมำยเหตุที่  17  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงานในประเทศ 6,866,215.03 9,363,271.17

ค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ 7,350,754.57 7,434,175.86

รวม 14,216,969.60 16,797,447.03
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หมำยเหตุที่  18  ค่ำวัสดุและค่ำใช้สอย

 หน่วย : บาท

2555 2554

ค่าวัสดุh 23,579,571.09 35,055,154.23

ค่าตอบแทน  18,494,354.98 25,600,438.13

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 10,419,822.09 11,298,292.65

ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง 390,960.69 435,751.19

ค่าจ้างเหมาบริการ 137,815,956.99 142,813,153.25

ค่าจ้างที่ปรึกษา 10,385,383.50 7,820,079.25

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 8,055,971.59 5,279,537.95

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 35,628,231.11 40,629,741.80

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 27,949,399.15 28,642,124.25

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคล 37,326,977.89 34,981,137.99

ค่าวิจัยและพัฒนา 2,778,000.00 12,443,927.66

ค่าประชาสัมพันธ์ 19,676,416.20 33,348,469.08

ค่าใช้สอยอื่นๆ 22,869,424.58 27,351,220.75

รวม 355,370,469.86 405,699,028.18

หมำยเหตุที่  19  ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 8,939,153.46 10,435,678.76

ค่าน้�าประปา 202,413.55 366,112.86

ค่าโทรศัพท์ 1,163,561.27 1,742,927.85

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 4,176,474.93 5,309,229.57

ค่าไปรษณีย์และขนส่ง 615,882.50 679,399.07

รวม 15,097,485.71 18,533,348.11
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หมำยเหตุที่  20  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

 หน่วย : บาท

2555 2554

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร 34,322,224.75 35,986,060.05

ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงอาคาร(ตกแต่งส�านักงาน) 17,849,123.84 14,090,590.57

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ส�านักงาน 9,427,388.74 15,013,918.57

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,553.58 98,469.80

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,691,377.47 19,119,356.54

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,752,143.51 3,737,901.68

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9,450,686.90 8,142,538.68

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การศึกษา 1,581,510.17 1,715,292.76

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 62,990.80 271,992.64

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องดนตรี 90,599.32 135,415.25

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - 27,371.53

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น 388,634.30 374,153.50

ค่าตัดจ�าหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,028,578.89 8,074,228.83

ค่าตัดจ�าหน่าย -สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 1,171,906.90 1,696,565.07

รวม 87,819,719.17 108,483,855.47

หมำยเหตุที่  21 ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน

โครงการ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (หน่วยกลาง) - 535,000.00

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 3,995,218.50 257,500.00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม - 15,728,767.69

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ - 20,951,888.56

รวม 3,995,218.50 37,473,156.25

หมำยเหตุที่ 22 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  1,089,209,465.41 1,562,145,802.95

บวก ปรับปรุงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมระหว่างปี (75,561,225.15) 282,884.89

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาหลังปรับปรุง 1,013,648,240.26 1,562,428,687.84

บวก รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจ�าปี (208,731,045.04) (473,219,222.43)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป  804,917,195.22 1,089,209,465.41
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ทิศทำงกำรด�ำเนินงำน 

1.1 กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์เพือ่ปรบัเพิม่ประสทิธภิำพ

ของภำคกำรผลิตและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ประเทศ  โดยเน้นการใช้องค์ความรู ้ นวตักรรม ความคดิสร้างสรรค์

เพื่อผสมผสานกับจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู ่ เช่น คุณค่าทาง

ศิลปวัฒนธรรม ศักยภาพในการให้บริการ ฯลฯ ในการผลิตสินค้า

และบริการที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่าง

ประเทศได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ฐานคิดของความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม  

1.2 กำรส่งเสรมิองค์ควำมรูแ้ละแหล่งเรยีนรูเ้พือ่สร้ำงสงัคมแห่ง

กำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนือ่งตลอดชวีติ  โดยเน้นการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานทางปัญญา สร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และ

กระบวนการเรียนรู้สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ มี

เนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในเมืองและชนบท มีการ 

กระจายออกไปในทุกภูมิภาคและคนส่วนใหญ่เข้าถึงได้สะดวก

รวดเร็ว เพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกที่สนับสนุนให้

ประชาชนทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต   

1.3 กำรสร้ำงเสรมิคนไทยให้พร้อมทีจ่ะเป็น “พลเมอืงอำเซยีน” 

และสังคมไทยได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

โดยเน้นการท�าความเข้าใจ  เรยีนรูว้ฒันธรรมและวถิชีวีติความเป็น

อยู่ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบในการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ มากขึ้น 

1

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 

2.1 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้สำธำรณะที่

จ�ำเป็น ส�าหรบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การเตรยีมความ

พร้อมคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างสังคมไทยให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.2 กำรพัฒนำคนไทยให้มีคุณภำพ  มีทั้งความใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชวีติ ความรอบรู ้ความคดิสร้างสรรค์ ทกัษะความช�านาญ และความ

พร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียน  

2.3 กำรสนับสนุนให้ภำคธุรกิจเอกชนมีศักยภำพเพิ่มขึ้น  ใน

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์และออกไปประกอบธรุกจิในเวที

ประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง  

2.4 กำรประสำนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน  ตั้งแต่

ระดับประเทศกระจายสู่ทุกภูมิภาคและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อ

ท�างานร่วมกับ สบร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2



สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

115OKMD

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2556  

เน้นการท�างานต่อเนื่องและต่อยอดจากปี 2555 โดยการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแนวทางส�าคัญของแผนพัฒนาฯ 

ฉบบัที ่11 ทัง้การพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ดงันี้

3.1 กำรขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  มีจุดเน้นส�าคัญ คือ 

• ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ สู่สาธารณะ

• บ่มเพาะก�าลงัคนและผูป้ระกอบการให้มคีวามคดิสร้างสรรค์และทกัษะในการสร้างคณุค่าให้ผลติภณัฑ์และบรกิาร  โดยให้ความส�าคญั

กับสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอด เช่น สาขางานฝีมือ และสาขางานออกแบบ ฯลฯ  

• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสาขาที่ไทยมี

ศักยภาพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เช่น จัดท�ายุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า OTOP และ SMEs  นโยบายการออกแบบแห่งชาติ 

ฯลฯ 

• สร้างบรรยากาศและพืน้ทีใ่ห้เกดิการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละแสดง  ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่งและกว้างขวาง  เพือ่สร้างแรง

บนัดาลใจในการน�าเสนอแบบอย่างทีด่ต่ีอผูส้นใจให้น�าไปพฒันาต่อ  และเพือ่ให้เกดิช่องทางในการผลกัดนัผลงานให้เตบิโตทางธรุกจิ

3.2 กำรพัฒนำและต่อยอดองค์ควำมรู้  

มีจุดเน้นส�าคัญ คือ 

• ต่อยอด/ขยายผลองค์ความรู้ต้นแบบของ สบร. ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆในทุกภูมิภาค อาทิ ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย(BBL), ต้นแบบการเรียนรู้แนว Discovery Museum Knowledge Model (DKM) เป็นต้น 

• ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจวิถี

ชีวิตวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในและต่างประเทศ 

• พฒันานวตักรรมการเรยีนรูเ้พือ่อนาคต ครอบคลมุทัง้องค์ความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยให้สงัคมไทยก้าวทนัการเปลีย่นแปลง

ในกระแสโลก เน้นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการบ่มเพาะความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นแก่คนไทยทกุช่วงวยั  การพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์

และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

• ศึกษาวิจัยประเด็นใหม่ๆ อาทิ จัดท�าดัชนีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของ

การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของประเทศ ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

3.3 กำรพัฒนำและขยำยผลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ สบร. มีจุดเน้นส�าคัญ คือ 

• ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการน�าต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ไปกระจายสู่ภูมิภาค เช่น Mini TCDC , Muse Mobile , TK 

Mobile Library , ศูนย์ความรู้กินได้  เป็นต้น 

• จัดท�านโยบายและแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาของ สบร. 

หน่วยงานภายในและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ส่งเสริมการพัฒนา “ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้สาธารณะ” ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้

ง่าย และศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ๆ ที่หลากหลายและจ�าเป็นต่อสังคมไทย 

3
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ภาคผนวก
รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประธานกรรมการบริหาร

นายทรงศักดิ์  เปรมสุข

กรรมการ 

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

กรรมการ

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร 

ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

นางสุวรรณี  คำามั่น

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

นายวรวิทย์ จำาปีรัตน์

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสิริกร มณีรินทร์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไชยยง รัตนอังกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชัย ส่งวัฒนา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุพร อรุณรัตน์ 
กรรมการและเลขานุการ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข 

ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้
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ภาคผนวก
รำยนำมผู้บริหำร
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

นายปราโมทย์ วิทยาสุข 

ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้

นายราเมศ พรหมเย็น  

รองผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำานวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล  

รองผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำานวยการศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ

นางทัศนัย  วงศ์พิเศษกุล  

รองผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำานวยการสำานักงานอุทยานการ
เรียนรู้ 

นายอารยะ  มาอินทร ์  

รองผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
รักษาการผู้อำานวยการสำานัก
นโยบายและแผน

นายประดิษฐ์  รัตนวิจิตราศิลป์ 
 
ผู้อำานวยการสำานักโครงการและ
จัดการความรู้

นางสาวพัชราภร ทองประไพ  

หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ

นางศศิธร ศิริรัตนากูล  

รักษาการผู้อำานวยการ
สำานักการเงินและบัญชี

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์  

รักษาการหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวราพร ตยานุกรณ์  

รักษาการผู้อำานวยการสำานัก
ทรัพยากรบุคคล
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ภาคผนวก
รำยนำมคณะอนุกรรมกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะอนุกรรมกำร

ตรวจสอบและประเมินผล สบร.

คณะอนุกรรมกำร

พัฒนำยุทธศำสตร์

และกำรจัดกำร สบร.

นายอนุพร  อรุณรัตน ์   

ประธานอนุกรรมการ

นางสาวนันทวัน  ราษฎร์นิยม   

อนุกรรมการ

นายณรงค์รัชต์  ธเนศวร   

อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์นวลน้อย  ตรีรัตน์  

อนุกรรมการ

นายสุนทร  พจน์ธนมาศ   

อนุกรรมการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้

รองประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์กมเลศน์  สันติเวชชกุล

อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์สุนทร  มณีสวัสดิ์

อนุกรรมการ

นายพงษ์สุรีย์  บุนนาค

อนุกรรมการ

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ

อนุกรรมการ

นายปรเมธี  วิมลศิริ

อนุกรรมการ

นายวุฒิพงศ์  โสมนัส

อนุกรรมการ

นายราเมศ  พรหมเย็น

อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำร

กฎหมำย สบร.

ศาสตราจารย์วีระพงษ์  บุญโญภาส

ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

นายจิระ พรรณราย

ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์นันทวัฒน์  บรมานันท์

ประธานอนุกรรมการ

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

อนุกรรมการ

นายจักริน บันทัดทอง

อนุกรรมการ

นายสุทธิ สุขยิ่ง

อนุกรรมการ

นายราเมศ พรหมเย็น

อนุกรรมการ

นายนรชัย ศุภศฤงคาร

เลขานุการ

นายศุภกร ปุญญฤทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาคผนวก
รำยนำมคณะอนุกรรมกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะอนุกรรมกำร

บริหำรงำนบุคคล สบร.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้

รองประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์วีระพงษ์  บุญโญภาส

อนุกรรมการ

นางมฤทุ บุนนาค มอริ

อนุกรรมการ

นายปฏิญญา  เหลืองทองค�า

อนุกรรมการ

นายราเมศ  พรหมเย็น

อนุกรรมการ

นางทัศนัย  วงศ์พิเศษกุล

อนุกรรมการ

นางสุภาพร  สมจิตต์

อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ

ส�านักทรัพยากรบุคคล

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำร

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

นางสิริกร มณีรินทร์  

ประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์ภาวิช  ทองโรจน์  

อนุกรรมการ

 

นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  

อนุกรรมการ 

นางสุธาทิพ  ธัชยพงษ์  

อนุกรรมการ

นางเบญจลักษณ์  น�้าฟ้า   

อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ สบร.

อนุกรรมการ

รองผู้อ�านวยการ สบร.

อนุกรรมการ

รองผู้อ�านวยการ สบร. 

และผู้อ�านวยการ สอร. 

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำร

สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

นายสมชัย  ส่งวัฒนา  

ประธานอนุกรรมการ

 

นางสุพัตรา  ศรีสุข   

อนุกรรมการ

นายดวงฤทธิ์  บุนนาค   

อนุกรรมการ

นายชัชชัย  เสนอค�า   

อนุกรรมการ

นายประชา  สุวีรานนท์  

อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ สบร.

อนุกรรมการ

รองผู้อ�านวยการ สบร.

อนุกรรมการ

รองผู้อ�านวยการ สบร. 

และผู้อ�านวยการ สพร. 

อนุกรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก
รำยนำมคณะอนุกรรมกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะอนุกรรมกำร

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ

นายไชยยง รัตนอังกูร   

ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล 

อนุกรรมการ

หม่อมหลวงภาวินี  สันติศิริ 

อนุกรรมการ

นายปรเมธี  วิมลศิริ   

อนุกรรมการ

นายภารวี   วงศ์จิรชัย  

อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ สบร. 

อนุกรรมการ

รองผู้อ�านวยการ สบร.  

อนุกรรมการ

รองผู้อ�านวยการ สบร. 

และผู้อ�านวยการ ศสบ. 

อนุกรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก
สถำนที่ติดต่อ

สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
Office of Knowledge Management and
Development (OKMD)

อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 -19
69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2105 6500
โทรสาร : 0 2105 6556
เวลาทำาการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

www.okmd.or.th

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
National Discovery Museum Institute (NDMI)

4  ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0 2225 2777  
โทรสาร : 0 2225 2775
เวลาทำาการ :
สำานักงาน : จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.
มิวเซียมสยาม : อังคาร – อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น.

www.ndmi.or.th

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
Thailand Knowledge Park (TK Park)

สำานักงาน :   
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ชั้น 17 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264 5963-5  
โทรสาร : 0 2264 5966
เวลาทำาการ : จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.

ส่วนบริการ : 
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK Park)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 
แดซเซิลโซน ถนนพระราม 1 ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2257 4300  
โทรสาร :  0 2257 4332, 
            0 2257 4300 ต่อ 125
เวลาทำาการ : อังคาร – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น.

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา ถนนสุขยางค์  
อำาเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000
โทรศัพท์ : 073 223 622-3  
โทรสาร : 073 223 624

www.tkpark.or.th  

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
Thailand Creative & Design Center (TCDC)

สำานักงาน :   
ดิ เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 24
622 ถนนสุขุมวิท 24  
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2664 7667  
โทรสาร : 0 2664 7670
เวลาทำาการ : จันทร์ – ศุกร์ 09.30 – 17.30 น.

ส่วนบริการ : 
ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC)
ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์  ชั้น 6
622 ถนนสุขุมวิท 24  
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2664 8448  
โทรสาร : 0 2664 8458
เวลาทำาการ : อังคาร – อาทิตย์ 10.30 – 21.00 น.

ห้องสมุด TCDC@เชียงใหม่
1/1 ถนนเมืองสมุทร  ตำาบลช้างม่อย  
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ :  052 080 500   
โทรสาร :  052 080 505
เวลาทำาการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.30 - 18.00 น.

www.tcdc.or.th
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จัดท�ำโดย

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Office of Knowledge Management and Development (OKMD)

อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 -19

69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2105 6500

โทรสาร : 0 2105 6556
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