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ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้



ตลอด 11 ปี ที่ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) หรือ สบร. ได้ด�าเนินภารกิจในฐานะฟันเฟืองส�าคัญที่ช่วย
สนับสนุนการยกระดบัการเรยีนรูส้ร้างสรรค์ของคนไทยในทุกช่วงชวีติ 
มาอย่างต่อเน่ือง และได้สร้างผลงานท่ีเป็นรูปธรรมมีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศมาโดยตลอด แม้เวลา สถานการณ์ และ 
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงไป ท้ังจากความเจริญ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสาร และจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สบร. ยังคงยึดมั่นในภารกิจเพ่ือยกระดับการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างไม่เปลี่ยนแปลง 
พร้อมกับการปรับแนวคิดและวิธีการท�างานให้เกิดความยืดหยุ่น  
คล่องตวั และมปีระสทิธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการเรยีน
รู้ของประชาชนที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง

ในวันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไป จาก
บทบาทของเทคโนโลยีดิจิตอลที่เชื่อมโลกเอาไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
ของคนในทุกช่วงวัย ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายน้ิวมือ 
การด�าเนินธุรกิจมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ 
อย่างไม่เคยมีมาก่อน เทรนด์โลกอื่นๆ มีผลกระทบต่อประชาชน
และผู้ประกอบการทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ
เกิดขึ้นของชุมชนเมือง  (Urbanization) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) การเชื่อมโยงของภูมิภาคทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม (Regional Connection) หรือกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Friendliness) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีล้วน
เป็นท้ังโอกาสและความท้าทาย หากประชาชนและผู้ประกอบการ
ไทยมีความเข้าใจและมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนวิกฤติให้
เป็นโอกาสและเลือกสรรโอกาสที่มีอยู่น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ 

คุณค่าเพ่ิม ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จะท�าให้ประเทศไทย
มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและยังสามารถขับเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันให้สูงข้ึนในระดับแถวหน้า
ของโลกได้ และแน่นอนที่สุด สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้  
หากปราศจากการเตรยีมพร้อมคนไทย ทัง้ในด้านความรูท้ีเ่ท่าทนัโลก  
และทักษะในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม
ในการเรยีนรูแ้ละบ่มเพาะความคดิสร้างสรรค์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางปัญญาและการเรียนรู้ของประเทศจึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่ง เน่ืองจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในทุกๆ ด้าน  
จะไม่สามารถเป็นไปได้อย่างย่ังยืนและเกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
สงูสุด หากไมส่ามารถสรา้งคนทีม่ีความคดิสร้างสรรค์ในการพฒันา 
ต่อยอดและทักษะในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และด้วย
เหตุนี้ ภารกิจและบทบาทในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะและ
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนเพ่ือให้สอดรับกับความ
เปลีย่นแปลงของโลกจงึเป็นความจ�าเป็นทีเ่รามุง่มัน่ด�าเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 11 ปี ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และ 
เจ้าหน้าที่ของ สบร. ทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
ในการยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนไทย รวมถึง 
หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนส�าหรับความร่วมมือและ
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ท้ังในด้านการพัฒนา
องค์ความรู้และการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้
สู่ประชาชนในวงกว้าง ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าด้วยความทุ่มเทและ
ความร่วมมือของทุกๆ ท่าน จะช่วยให้การด�าเนินงานของ สบร. เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล และประสบ 
ผลส�าเรจ็ในทุกด้าน เพ่ือประโยชน์สงูสงุของประชาชนคนไทยทุกคน
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ในโลกท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันและพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ี
ไม่หยุดน่ิง ด้านหนึ่งถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์คุณค่าที่แตกต่างเพ่ือสนองตอบความต้องการและ 
ไลฟ์สไตล์ทีห่ลากหลายของคนยุคใหม่ แต่อกีด้านหน่ึงถือเป็นโอกาส
ที่ช่วยให้คนรุ ่นใหม่ค้นหาตัวตนและความถนัดเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะให้สอดรับกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการยกระดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์ และ
ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมด้วยการเข้าถึงบรกิารภาครฐั โดยเฉพาะ
บริการความรู้ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยเหตุนี้  
การส่งเสริมให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู ้
และทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 จึงถือเป็นภารกิจที่ ส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ให้
ความส�าคญัในปีท่ีผ่านมา เพ่ือถ่ายทอดความรู ้บ่มเพาะและพัฒนา 
ทักษะใหม่ สร้างแรงบันดาลใจกระตุกต่อมคิด และส่งเสริมการ
ด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ผ่านบริการแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ต้นแบบที่ทันสมัย  
เพ่ือขยายผลแนวคดิข้างต้นและการเข้าถงึความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็น
สู่ประชาชนในวงกว้าง

ในปี 2558 สบร. ยังคงสืบสานงานการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ
ในศตวรรษที ่21 ให้แก่เยาวชนและคนรุน่ใหม่อย่างต่อเนือ่ง โดยเน้น
การท�างานร่วมกบัหน่วยงานเครอืข่ายมากขึน้ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ี
ก�ากบัดแูลนโยบายและหน่วยงานทีม่บีทบาทส�าคญัในการยกระดบั
การเรียนรู้และทักษะของประชาชน ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและงานอาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ สามารถน�าเอาองค์ความรู้ ความชอบ และความถนัด 
มาพัฒนาให้เกิดเป็นสนิค้า บรกิารและคณุค่า เพ่ือยกระดบัความเป็น
อยู่ของประชาชนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยรวม ในปีน้ี สบร. ได้ท�าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรูใ้หม่และขยายผลองค์ความรู ้
ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองส�าหรับคนทุกช่วงวัย 
อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่ง 
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของงานขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
สบร. โดยส�านกังานอทุยานการเรยีนรู ้(TK Park) ร่วมกับเทศบาลนคร
สงขลาและบริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด พัฒนา
อทุยานการเรยีนรูน้ครสงขลา ระยะที ่1 ณ โรงสแีดง รวมถึงการด�าเนนิ
ความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ พัฒนาอุทยานการเรียนรู ้
บ้านพรุ จังหวัดสงขลา และร่วมมือกับเทศบาลนครล�าปาง พัฒนา
อุทยานการเรียนรู ้นครล�าปาง ในส่วนของสถาบันพิพิธภัณฑ ์
การเรียนรู ้แห่งชาติ (NDMI) ได้ด�าเนินโครงการความร่วมมือ
กับองค์การบริหารส ่วนต�าบลซับจ�าปา ด�าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจ�าปา จังหวัดลพบุรี 
รวมถึงการด�าเนินความร ่วมมือกับเครือข ่ายพิพิธภัณฑ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ท่ีหลากหลายให้กับประชาชน เช่น
เดียวกับศูนย์สร ้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ท่ีได้ด�าเนิน
ความร ่วมมือกับเครือข ่ายในการเผยแพร ่องค ์ความรู ้ด ้าน 
Service Design และกิจกรรมในการบ่มเพาะและพัฒนา 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถน�าองค์ความรู้ด้านการออกแบบ 
การด�าเนินธุรกิจแนวใหม่ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือพัฒนาสู่
ธุรกิจท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการ

ในนามของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สบร. ทุกท่าน ผมขอให้
ความมั่นใจว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู ้
สาธารณะเพ่ือการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของคนไทย โดยเราจะเป็น 
ทั้งต้นแบบแหล่งความรู้และแหล่งพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค ์
เพ่ือการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างทกัษะท่ีจ�าเป็นในการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน สุดท้ายน้ี ผม
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร สบร. คณะอนุกรรมการ องค์กร 
เครือข่าย และประชาชนทุกคน ท่ีเป็นทั้งก�าลังใจ เป็นทั้งผู ้ให้ 
ค�าปรกึษาท่ีมค่ีา และมส่ีวนร่วมในการผลกัดันงานและกิจกรรมต่างๆ 
ของ สบร. ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา สบร. ยังคงมีภารกิจท่ี
ท้าทายอีกมากมายท่ีต้องด�าเนินการและฟันฝ่าร่วมกัน ซึ่งจะไม่
สามารถท�าส�าเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธิภาพได้เลย หากปราศจากความ
ร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน

สำรจำกผู้อ�ำนวยกำร
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  



นายราเมศ พรหมเย็น
รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อ�านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

MESSAGE
FROM

PRESIDENT
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วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
องค์ประกอบของ สบร.
โครงสร้างการบริหารปี 2558

รายนามคณะกรรมการบริหาร
รายนามผู้บริหาร
รายนามคณะอนุกรรมการ
สถานที่ติดต่อ
แผนที่ตั้ง

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ : สบร.
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : ศสบ. 
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ : สอร.
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.

สบร. (OKMD) คือใคร

ภำคผนวก

ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

รำยงำนกำรเงินปี 2558
ทิศทำงกำรด�ำเนินงำน
ปี 2559

CON
TENT



สบร. (OKMD) คือใคร

จัดต้ังข้ึนเพ่ือเพ่ิมขีดความรู ้ความสามารถใน 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา

จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักประยุกต์ใช้

ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านระบบการ

เรียนรู้สาธารณะอันเป็นการศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า 
Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) หรอื OKMD 
สงักัดส�านกันายกรฐัมนตร ีจดัตัง้ขึน้เมือ่วันที ่5 พฤษภาคม 2547 ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

WHO IS 
OKMD?

รายงานประจำาปี 2558
OKMD
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วัตถุประสงค์

การเป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ 

หลากหลายที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง

ความรู้ ในสาขาต่างๆ ได้ โดยมีแหล่งเรียนรู้หลาก

หลายประเภทเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

สามารถพัฒนาความคิดความสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

พร้อมกับพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต

วัฒนธรรมเขตร้อน และภูมิปัญญาตะวันออกที่ทันสมัยเป็น

จุดหมายในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก

OBJEC
TIVEรายงานประจำาปี 2558

OKMD
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วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรน�าในการ

พัฒนาความคิดเพิ่มความรู้

สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

VISION

VISIONรายงานประจำาปี 2558
OKMD
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พันธกิจ

จัดให ้มีระบบการเรียนรู ้สาธารณะและ
การเรียนรู ้เพ่ือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของ
ประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู ้
สาธารณะ

สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบที่ทันสมัย 
มีชีวิตชีวา อุดมด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือพัฒนาสติปัญญา และการเรียนรู ้ของ
ประชาชน

สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ 
ที่ เป ็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
ประเทศไทย

001

002

003

004

MISSION

MISSION

VISION รายงานประจำาปี 2558
OKMD
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องค์ประกอบของ สบร.

ปี 2558

สบร. มีหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงานท�าหน้าที่

เป็นตัวขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านต่างๆ ให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)

OKMD

สบร. (OKMD)

OUR
STRUCTURE

เป็นองค์กรในรูปแบบ “องค์การมหาชน” ที่มีความหลากหลายภายใต้ 

บทบาทหน้าที่ ในการบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ด้านต่างๆ ให ้

เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และขยายองค์ความรู ้

ไปสู่ภาคประชาชน

รายงานประจำาปี 2558
OKMD
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OKMD

OFFICE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

THAILAND CREATIVE & 
DESIGN CENTER

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ

THAILAND 
KNOWLEDGE PARK

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

NATIONAL DISCOVERY 
MUSEUM INSTITUTE

สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

OUR
STRUCTURE

OKMD

รายงานประจำาปี 2558
OKMD
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน) : สบร.

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ : ศสบ.

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ : สอร.

สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ : สพร.

เป็นหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สบร. โดยท�าหน้าท่ีจัด
ระบบบริหารงานภายใน ประสานแผนและงบประมาณ พัฒนา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้

เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลการเรียนรู ้
ด้านการออกแบบท่ีสร้างแรงบันดาลใจ 
และกระตุ ้ นให ้คนไทยปลดปล ่อย
พลังสร ้างสรรค์เพ่ือสร ้างสินค้าใหม่ 

หรือผลงานที่เป็นต้นฉบับของตนเอง

เป็นแหล่งเรียนรู ้ที่ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีนิสัยรักการอ ่าน รู ้จักการ
แสวงหาความรู ้และการเรียนรู ้อย่าง
สร้างสรรค์ ในบรรยากาศท่ีทนัสมยัภายใต้ 
รูปแบบ “ห้องสมุดมีชี วิต” พร้อมท้ัง 
ส ่งเสริมให ้ เยาวชนมีโอกาสพัฒนา 
แลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มีความ

คิดสร้างสรรค์

เป็นแหล่งเรียนรู ้ ท่ีท�าหน้าท่ีถ่ายทอด
ความรู ้สาขาต่างๆ ผ ่านนิทรรศการ
สร ้างสรรค ์โดยใช ้นวัตกรรมใหม่ใน
การเล่าเรื่องราวของชนชาติ วิถีชีวิต 
ภูมิป ัญญาและเศรษฐกิจไทยในรูป
แบบมีชีวิต ที่สามารถจุดประกายความ 
อยากรู้ การตั้งค�าถามและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนิทรรศการกับผู ้ชม เพ่ือเกิด
ทักษะการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง สร ้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพัฒนา

ประเทศโดยรวม

OFFICE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
AND DEVELOPMENT (PUBLIC ORGANIZATION)

THAILAND CREATIVE AND
DESIGN CENTER (TCDC)

THAILAND 
KNOWLEDGE PARK (TK PARK)

NATIONAL DISCOVERY 
MUSEUM INSTITUTE (NDMI)

OKMD
TCDC
TKPARK
NDMI

รายงานประจำาปี 2558
OKMD
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OFFICE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
AND DEVELOPMENT (PUBLIC ORGANIZATION)

ORGA-
NIZA-
TIONคณะกรรมกำรบริหำร สบร.

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

ผู้อ�ำนวยกำร สบร.

ส�านักงานผู้อ�านวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน

รอง
ผู้อ�านวยการ

สบร.

รอง
ผู้อ�านวยการ

สบร.

ส�านัก
นโยบาย
และแผน

ส�านัก
ทรัพยากร

บุคคล

ส�านัก
การเงิน

และบัญชี

ส�านัก
โครงการและ
จัดการความรู้

ฝ่าย
กฏหมาย

ฝ่าย
อ�านวยการ

ฝ่ายบริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รอง
ผู้อ�านวยการ
สบร. และ

ผู้อ�านวยการ 
สพร.

รอง
ผู้อ�านวยการ
สบร. และ

ผู้อ�านวยการ 
ศสบ.

รอง
ผู้อ�านวยการ
สบร. และ

ผู้อ�านวยการ 
สอร.

CHART

โครงสร้ำงกำรบริหำร

รายงานประจำาปี 2558
OKMD
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ส่งเสริมให้คนไทย เข้ำถึงแหล่งทุนทำงปัญญำ

เพรำะกำรเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน

OFFICE OF
KNOWLEDGE
MANAGE
MENT
AND
DEVELOP
MENT

1. การศึกษาวิจัยและจัดการความรู้
2. การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้
3. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
4. การสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ

ในปีงบประมาณ

ยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำน

2558
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)



ปัจจบัุน Global Mega Trends หรอื แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตของ 
คนไทยอย่างมาก การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
ทางประชากรศาสตร ์ท�าให ้มีสัดส ่วน 
ผู ้ สู งอา ยุ เ พ่ิมขึ้ น  กระแสการอนุรักษ ์ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การพัฒนาสู ่
ความเป็นเมืองส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของ
ผู ้คน บทบาทของดิจิตอลเทคโนโลยีที่ส่ง 
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ได้
ช่วยอ�านวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สาร

ทางธุรกิจ ธุรกิจการให้บรกิารท่ีมศีกัยภาพสงู
และขยายตัวอย่างไม่หยุดน่ิง ท�าให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนเปล่ียนแปลง
ไป ประชาชนคนรุน่ใหม่ต้องมคีวามตระหนัก
และรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง สามารถปรบั
เปลีย่นกลยทุธ์ในการด�าเนนิชวิีตและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจในอนาคต
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สบร. จงึได้รเิริม่ “โครงการศกึษาและเผยแพร่
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” และ 
จัดงาน สัมมนา OKMD Fast Forward 
Talk ข้ึนในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือน�า 
องค์ความรู้และประสบการณ์ มาแลกเปลีย่น 

01
กำรศึกษำวิจัยและจัดกำรควำมรู้

 01.01
โครงกำรศึกษำวิจัยกำรเปลี่ยนแปลงของ

โลกที่มีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์

ยุทธศำสตร์ที่

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 2558

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 4 :
ธุรกิจบริการเป่ียมศกัยภาพในยุคเปลีย่นผนั 

(Explosive Potential Service Businesses)

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558

- ทอล์คพิเศษเร่ือง “ส่องอนาคตธุรกิจ
บริการไทยในทศวรรษหน้า” (A Future 
Glance at the Next Decade of  
Service Businesses) โดย ผศ.ดร. 
ประชา คณุธรรมด ีจากคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เรียนรู้และเผยแพร่ ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
กลุม่เป้าหมายเป็นอย่างดี

ส�าหรบัปีงบประมาณ 2558 สบร. ได้จดังาน
สัมมนา OKMD Fast Forward Talk ขึ้น  
4 ครั้ง คือ OKMD Fast Forward Talk  
ครั้งท่ี 4-7 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือน
กรกฎาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ “4 Emerging 
Global Trends : The Future of Value 
Creation” เพ่ือชี้ช ่องโอกาสจากเทรนด์
โลก (Global Mega Trends) การประกอบ
อาชีพ และยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้
ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่วัย 15-35 ปี 
รวมถึงผู้ท่ีสนใจทั่วไป สามารถน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชพีและพัฒนาคณุภาพชวิีต

- เสวนาพิเศษเรื่อง “Success Stories: 
โอกาสธุรกิจบริการในสาขาที่คนไทยไม่
คาดคดิ” (Panel Discussion: Success 
Stories: The Unthinkable Service 
Businesses) โดย คุณเม-ภัทรวรินทร์ 
ทิมกุล ผู้ก่อตั้งธุรกิจบริการ Exclusive 
Cuisine & Party “May I Party” และเชฟ
รายการโทรทัศน์ “เรื่องกินเรื่องใหญ่ by 
pataravarin” คณุอานนท์ ไพโรจน์ ผูก่้อตัง้  
Anon Pairot Design Studio ศิลปิน  
นักออกแบบ นักวางกลยุทธ ์  และ 
ภัณฑารกัษ์ 
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- ทอล์คพิเศษเรื่อง “ส่องเทรนด์ดิจิทัลและ
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคตทางธุรกิจและวิถี
ชวิีตใหม่” (A Future Glance at Digital 
Trends & Technology for Better Life & 
Business) โดย คณุภาวุธ พงษ์วทิยภาน ุ
กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ 
TARAD.com

- เสวนาพิเศษเรื่อง “Success Stories: 
กลยุทธ์ก้าวสูก่ารเป็นผูน้�ายคุ Internet of 
Sharing Things” (Panel Discussion : 
Success Stories: Becoming the Leader 
in the Internet of Sharing Things Era”) 
โดย คุณจิณณ์ เผ่าประไพ Managing 
Director & Partner บรษิทั ซเีจ เวิร์ค จ�ากดั 
และ คณุปลืม้-สรุบถ หลกีภยั CEO และ
พิธีกร บริษทั วีอาร์โซ โปรดกัชัน่ จ�ากดั

- ทอล์คพเิศษเรือ่ง “ส่องอนาคตธุรกิจสเีขยีว”  
(A Future Glance at Green-is-the-
New-Black) โดย ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน

- เสวนาพิเศษเรื่อง “Success Stories: 
อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ก ร ะ แ ส ก า ร อ นุ รั ก ษ  ์
สิง่แวดล้อมต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่” 
(Panel Discussion: Success Stories: 
Green Means Business) โดย คณุจริายุ  
ตุลยานนท์ ผู้ก่อตั้ง Old Bangkok Inn 
และ Bangkok Tree House โรงแรม Eco 
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา สุดยอดแห่งค�าว่า  
“กรีน” และ คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์  
Managing Director บรษิทั New Arriva 
จ�ากัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ Qualy 
พลาสติกท่ีไม่ท�าร้ายโลก ส่งขายกว่า 50 
ประเทศท่ัวโลก

- ท อ ล ์ ค พิ เ ศ ษ เ รื่ อ ง  “ ส ่ อ ง อ น า ค ต
ธุรกิจ Ageing Society” (A Future 
Glance at the Ageing Society)  
โดย คุณสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  
ผู ้อ�านวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

- เสวนาพิเศษเรื่อง “Success Stories: 
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ...ก้าวสู่สังคมผู้สูง
อายุ” (Panel Discussion : Success 
Stories: The Rise of the Elderlies) โดย 
คุณณัฐธยาน์ โสภิตณัทพงศ์ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรทีมิกซ์ ที่สร ้าง 
รายได้กว่า 100 ล้านต่อปี และ คณุปรญิญ์  
โสภิตณัทพงศ์ ผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่ 
ทายาทผูร่้วมก่อตัง้แบรนด์ ทมีกิซ์

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 5 :
1 คลิก๊ สร้างโอกาสใหม่...
พลงัไซเบอร์เวิลด์ (The Power of 
Cyberworld & What’s Next)

วันท่ี 3 มนีาคม 2558

OKMD Fast Forward Talk ครัง้ท่ี 6 :
ยินดต้ีอนรบัสูปี่ 68 : สงัคมผูส้งูวัย
โดยสมบรูณ์ (Welcome to 2025 : 
Aged Society)

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558

OKMD Fast Forward Talk ครัง้ท่ี 7 :
ธุรกิจสเีขยีวครองโลก (Green Means 
Business)

วันท่ี 12 มถุินายน 2558
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จังหวัดเชียงใหม่ : 

กลุม่ผลติภัณฑ์ผ้า ของใช้และของตกแต่ง ใน
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี : 

กลุ่มอาหารแปรรูป ในวันท่ี 25 มิถุนายน 
2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

จังหวัดอุดรธานี : 

กลุม่ผลติภณัฑ์ผ้า ของใช้และของตกแต่งใน
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา

สบร. ได้จดักิจกรรม “เข้าใจตลาด พัฒนาจาก
ตัวตน” (Know Global Build Local) โดย
พัฒนาเนือ้หาท่ีส�าคญัจาก งานวจิยัแนวโน้ม
ความต้องการผลิตภัณฑ์ OTOP ของตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ เน้นสาระความรู ้
ในการด�าเนินธุรกิจส่งออก (รู้ตลาด รู้คู่แข่ง 
รู้ตัวตน) และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือ
ให้ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในภูมิภาค
เกิดการเรยีนรู ้สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับ
ผลติภัณฑ์ และสามารถยกระดบัตนเองจาก
ผู้ผลิตท่ีตอบสนองต่อความต้องการระดับ 
ท้องถ่ินไปสู ่ผู ้ผลิตท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้รโิภคในระดบัสากลได้ดงันี้

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การท�า
ตลาดส่งออก” (The Export Marketing 
Workshop) เพ่ือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ 
โอกาสในการซื้อขาย และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่าง
ประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ได้มีประสบการณ์น�าเสนอสินค้าของตนกับ 
ผูซ้ือ้จากต่างประเทศโดยตรง และ นิทรรศการ 
หวัข้อ “พลวัตการตลาดเพ่ือการส่งออก (The 
Dynamics of Export Market)” เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้กับกลุ่มผู ้ประกอบการ OTOP/
SMEs ในพ้ืนทีภู่มภิาค 3 แห่ง ได้แก่ จงัหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
อดุรธาน ีมผีูป้ระกอบการ OTOP/SMEs  

 01.02
โครงกำรเพิ่มมูลคำ่ผลิตภัณฑ์ OTOP 

โดยใช้ควำมคิดสรำ้งสรรค์

หน่วยงานรัฐ/เอกชน และสื่อมวลชน  

เข้าร่วมการสัมมนาจ�านวน  

545 คน

ผู้เข้าชมนิทรรศการจ�านวน 

1,035 คน
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งานมหกรรมความรูค้รัง้ท่ี 4 (OKMD Knowledge Festival 2015) ตอน “Know Your Trends, 
Know Your Future : เทรนด์โลกคอืโอกาส” น�าเสนอถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ เพ่ือ
ให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบนัดาลใจ ตระหนกัถึงความส�าคญัของการแสวงหาความรูจ้าก
โอกาสทีเ่กิดขึน้ในโลกทีเ่ปลีย่นแปลง และสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ โดยเน้น 8 เมกาเทรนด์ของโลกทีก่�าลังมาแรง ได้แก่ 1) Connectivity 2) Digital 
Age 3) Aging Society 4) Urbanization 5) New Generation 6) World Friendly 7) Global 
Knowledge Society และ 8) Womenomics (Sheconomy)

ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การสัมมนา นิทรรศการ และการอบรม 
เชงิปฏิบติัการ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากไทยและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู ้ได้แก่

 01.03
โครงกำรจัดงำนมหกรรมควำมรู้ 2558 
(OKMD Knowledge Festival 2015)

“The Future of Modern Business: Global 
Trends and What’s Next” โดย รศ.ดร. 
ฮุย เด็นฮวน ผู ้อ�านวยการศูนย์บ่มเพาะ 
ผูป้ระกอบการทางด้านเทคโนโลยี มหาวิทยา
ลยันันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาร่วมให้
ข้อคิดและกระตุ้นให้มองสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และส่งผลให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการสร้างอาชีพของคนไทย 
ผ่านการผสมผสานกับทักษะใหม่ เทคโนโลยี 
ความคดิสร้างสรรค์ พร้อมการน�าเสนอสาระ
ความรู้แบบเจาะลึกของ 3 เทรนด์มาแรง 
ได้แก่ 

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จ�านวน 

1,573 คน

- Urbanization : การสร้างโอกาสจากความ
เป็นเมอืง โดย ผศ.นริมล กุลศรสีมบตั ิและ
เสวนา “เมือ่เมอืงขยาย...เรามโีอกาส” 

- New Generation: การสร้างโอกาสจาก
กระแสคนรุ ่นใหม่ โดย ผศ.ดร.การดี  
เลียวไพโรจน์ และเสวนา “โอกาสจาก 
เทรนด์ NEW GEN ปลุกผู้ประกอบการ
รุน่ใหม่” 

- Digital Age: สร้างโอกาสจากโลกดิจิทัล 
โดย คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ร่วมก่อตั้ง  
500 Tuk Tuks อดีตผู้บริหาร Google, 
Silicon Valley และเสวนา “โลกดจิทิลั...
โอกาสมอียู่ทกุที ่ทุกเวลา” 

มีการถ่ายทอดสดผ่าน Web-TV ในช่วง
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 18 กันยายน 
2558

งานสัมมนา (Symposium)

นิทรรศการ (Exhibition) 

น�าเสนอภาพรวม 8 เมกะเทรนด์ และ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศ ต่อความคดิ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ ดังนี้

- Digital Age : โลกดิจทิลั...โอกาสมอียู่ทุกทีท่กุเวลา
- Global Knowledge Society : โลกแห่งการเรียนรูไ้ร้พรมแดน... 

เปิดประตูสูโ่อกาสใหม่
- Connectivity : เชือ่มโลกให้เลก็ลง โอกาสก็มากข้ึน
- Urbanization : โอกาสขยายไป...พร้อมกับสงัคมเมอืง 
- New Generation : สร้างโอกาสจากคนรุ่นใหม่ 

- Womenomics : ผู้หญงิเป็นทัง้พลงัและโอกาส
- Aging Society : โอกาสจากคนวัยเก๋า
- World Friendly : พลิกโอกาส...ด้วยแนวคดิรกัษ์โลก
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งานมหกรรมความรู ้ครัง้ท่ี 4 จดัข้ึนระหว่างวันท่ี 4 – 5 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
เซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมความรู้
จ�านวนทั้งสิ้น 1,816 คน มีผู้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์จากเทรนด์
ต่างๆ แปลกใหม่สัมผัสได้จริงจ�านวน 31 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้สนใจชมการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ www.okmd.or.th และ WEB TV มากกว่า 
35,000 คน 

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจ�านวน

243 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 

เปิดประสบการณ์ความรู ้วเิคราะห์โอกาสและการจดัการธุรกิจอย่าง
มปีระสทิธิภาพ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญ และผูป้ระกอบการท่ีประสบความ
ส�าเร็จในธุรกิจต่างๆ มาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ

- “เคล็ดไม่ลับเพ่ืออิสรภาพทางการเงิน 
อย่างย่ังยืน” โดย คุณสายสมร ผ่องบรรเจดิ  
รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุม่กลยุทธ์องค์กร 
บริษัทหลักทรัพย ์จัดการกองทุนรวม  
บวัหลวง จ�ากดั เพ่ือชีท้างให้ “คนรุน่ใหม่
รู้ทันการเงิน” ท่ามกลางกระแสโลกท่ีก�าลงั
เปลีย่นไป 

- “ท�าธุรกิจให้โดน ท�าการตลาดให้ปัง 
ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล ”  โ ด ย  คุ ณ กิ ต ติ น น ท ์  
อุ ้ยวงค์ไพศาล Manager Rakuten  
T A R A D . c o m  คุ ณ ณั ฐ พั ช ญ ์  
วงษ์เหรียญทอง นักการตลาดดิจิทัล  
ผู ้ ออกแบบเนื้อหาบนโลกออนไลน ์ 
และ คุณวีระพล บดีรัฐ ผู ้บริหารงาน 
ให้ค�าปรึกษาลูกค้าบุคคล ฝ่ายวางแผน
ให้ค�าปรึกษาลูกค้าบุคคล (K-Expert) 
ธนาคารกสกิรไทย มาร่วมถ่ายทอดเทคนคิ
และประสบการณ์การท�าธุรกิจออนไลน์
ในยุคปัจจุบัน และรูปแบบการท�าธุรกิจ/
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีสนับสนุนธุรกิจ 
E-Commerce รวมถึงหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาสนิเชือ่ด้านธุรกิจ E-Commerce 
ของธนาคารพาณิชย์

- “ท�า Sticker Line อาชีพใหม่ของโลก
ออนไลน์” โดย คุณวรานนท์ ทองแกม  
และ คณุโกศล ทองด้วง สองนักออกแบบ 
สติกเกอร์ไลน์เจ้าของผลงาน “เงาะกวน” 
และ “ชะนีเฟอร์” มาชี้โอกาสแห่งความ
ส�าเร็จกับอาชีพใหม่บนโลกออนไลน์  
ที่สร้างรายได้หลักล้านภายในระยะเวลา
ไม่ก่ีเดอืน

- Dream up : นับหนึง่ให้ถึงฝัน 
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จดัท�าขึน้เพ่ือศกึษา รวบรวม และสงัเคราะห์
ข้อมลูแนวโน้มการเปล่ียนแปลง (Trend) และ
โอกาสท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้ได้องค์ความรูท้ีจ่ะน�า
ไปใช้ส่งสัญญาณหรือกระตุ้นคนในสังคม/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ได้
รับรู้ถึงโอกาสต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับสงัคมไทย
ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นในการประกอบ
อาชพีและการสร้างรายได้อย่างเหมาะสมกับ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงท่ีก�าลงัเกิดขึน้ โดย
ได้ด�าเนนิงานต่อเนือ่งมาต้ังแต่ปี 2557 

เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
เพ่ือศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภค
ในด้านไหมไทย สนบัสนนุการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู ้ประกอบการ ผู ้ผลิต 
และนักออกแบบ ส่งเสริมความรู ้ความ
สามารถในการออกแบบ การท�าธุรกิจของ 
ผู ้ประกอบการอย่างยั่งยืน สามารถน�า 
ผลงานต้นแบบมาเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไป
ได้เรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับวิธีการใช้งาน
ของไหมไทย เพ่ือให้เกิดความแพร่หลายใน 
การใช้งานไหมไทยมากย่ิงข้ึน 

ส�าหรับในป ี  พ.ศ. 2558 สบร. ได ้น�า  
“Capsule Collection” ประกอบด้วย 
ชุดเส้ือผ้าทั้งหญิง ชาย และเครื่องประดับ
ส�าหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 
ออกแบบโดยห้องเสือ้ชัน้น�าของประเทศไทย 
ซึ่งอยู่ใน สมาคมแฟชั่นดีไซน์เนอร์กรุงเทพฯ 
(BFS) ได้แก่ ห้องเส้ือ Painkiller Issue 
Victeerut Tutti Curated Kloset และ Tipa 
มาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็น
นวัตกรรมไหมไทยร่วมสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือให้
รับรู้ถึงคุณภาพ วิธีการใช้งาน ประโยชน์อัน
แท้จรงิของไหมไทย และไหมไทยร่วมสมยัที่
เป็นรปูธรรมชดัเจนย่ิงข้ึน

 01.04
โครงกำรศึกษำวิจัย เรื่อง โอกำสในกำร
สรำ้งรำยได้และประกอบอำชีพของ 
คนไทย ปี 2558

 01.05
โครงกำรเผยแพร่ต้นแบบไหมไทย

ร่วมสมัย (Modern Thai Silk)  
ประจ�ำปีงบประมำณ 2558

12,000 ชิ้น

17,000 คน

20,000 คน/ครั้ง 

410,000 คน/ครั้ง

เผยแพร่สือ่สิง่พิมพ์ Booklet แก่
สาธารณะจ�านวนกว่า

เผยแพร่ทาง Fan Page : 
https://www.facebook.com/
theopportunitybyokmd

ผูต้ดิตาม Page กว่า 

Page Engagement ประมาณ 

ยอดผูเ้ข้าถึง content/กิจกรรมของ 
Page (Total Reach) กว่า

ในปีงบประมาณ 2558 สบร.ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยงในเรื่องแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้น (Trend) และโอกาสท่ีตามมาใน 3 หัวข้อ ได้แก่ การเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ 
(Aging Society) การขยายตวัของความเป็นเมอืง (Urbanization) และ เศรษฐกิจพลงัผูห้ญิง 
(Womenomics) เพ่ือให้ได้องค์ความรูเ้ก่ียวกับโอกาสในการสร้างรายได้และประกอบอาชพี
ส�าหรับคนรุ่นใหม่ และด�าเนินการจัดงานเสวนาและเวิร์คช็อป “ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ”  
จ�านวน 1 ครัง้ และจดัท�าเป็นหนงัสอืเล่มเลก็ (Booklet) ในรปูแบบ Infographic โดย
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 03.01
งำนพัฒนำสมองเพื่อกำรเรียนรู้

03
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย

ยุทธศำสตร์ที่

สบร. มุ ่งเน ้นขยายผลองค์ความรู ้ด ้าน 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 
(Brain-based Learning : BBL) ของเด็ก
แรกเกิด – ประถมศึกษาให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ในการดูแลเด็กวัยนี้ พร้อมกับการรวบรวม
สังเคราะห์องค์ความรู ้เ ก่ียวกับสมองไป
ยังกลุ่มเด็กวัยรุ่น (13 – 19 ปี) เพ่ือน�ามา 
ทดลองใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมองทั้งในและนอกโรงเรียน โดยให้
ความรู้แก่ครูผูส้อน ผูป้กครอง และพัฒนาไป
เป็นต้นแบบส�าหรับเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

ผลงานการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 
ได้แก่

การจดัท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื : การพฒันาและขยายแนวคดิการเรยีนรูต้าม 
หลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning : BBL) สนามเด็กเล่น BBL : เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท 

ร่วมกับส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1 ในการพัฒนาต้นแบบ
สนามเด็กเล่น BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์  
(เขากบ วิวรณ์สขุวิทยา) โรงเรยีนวัดบ้านมะเกลอื และโรงเรยีนวัดหนองโรง

การจดัท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื : การพฒันาและขยายแนวคดิการเรยีนรูต้าม
หลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning : BBL)

ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา 3) ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั 4) สถาบนัแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครวั มหาวิทยาลยัมหิดล 5) สมาคม
ครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย และ 6) สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยใน 
พระราชปูถัมภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการร่วมกันพัฒนาและ
ขยายแนวคดิการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการพัฒนาสมองของเดก็และเยาวชน ตลอดจนการ
เรียนรู้ของคนไทยทุกช่วงวัย

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : 10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based 
Learning : BBL) 

เมือ่วันที ่22 สงิหาคม 2558 ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาต ิสริกิิติ ์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรูด้้าน
การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการพัฒนาสมองจากทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัสิูบ่คุลากรทางการศกึษา/
สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย วัยรุ่น และผู้สนใจทั่วไป 
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สบร. ได้พัฒนาองค์ความรู้ท�ามาหากินใน 
รูปแบบดจิิตอลเพ่ือเผยแพร่สูส่าธารณะ และ
ขยายผลแนวคิด “ศูนย์ความรู้กินได้” ไปยัง 
แหล่งเรียนรู ้ในพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
สามารถเชือ่มต่อกับกลุม่ประเทศอาเซยีน โดย
ด�าเนินการดงัน้ี

ผลจากการด�าเนินงานขยายผลศนูย์ความรูกิ้นได้ในปี 2558 สามารถสร้างความตระหนักรู ้และกระตุน้ให้ภาคเีครอืข่ายน�ากระบวนการจดัการ
ความรู้ไปพัฒนาหลกัสตูร และกระบวนการถ่ายทอดความรูเ้พ่ือการประกอบอาชพีท่ีเหมาะสมกับบรบิทของท้องถ่ินได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 03.02
งำนขยำยผลศูนย์ควำมรู้กินได้ เพื่อ
พัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปี 2558

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท�ามาหากิน และ
จัดอบรมบุคลากร
สบร. ได้ขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้
ไปยังส่วนภมูภิาค โดยได้พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 
ในสังกัด ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2 แห่ง คือ แหล่งเรียนรู ้ของ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และ แหล่งเรียนรู้
ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือการท�ามาหากินในรูปแบบ “มุมความรู้
กินได ้” นอกจากน้ี ยังจัดอบรมพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจาก 8 หน่วยงาน จ�านวน 87 ราย 
ให้เป็น “นักจัดการความรู้” เพ่ือให้สามารถ
ใช ้กระบวนการจัดการความรู ้ พัฒนา 
องค์ความรูท้�ามาหากินทีเ่หมาะสมกับบรบิท
ของพ้ืนทีต่นเองและเผยแพร่ให้ประชาชนน�า
ไปประกอบอาชีพต่อไป

การพัฒนาองค์ความรู้ท�ามาหากินในรูป
แบบดิจิตอลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ
สื่อออนไลน์
สบร. ได้พัฒนาองค์ความรู ้ท�ามาหากิน 
ในรูปแบบดิจิทัลจ�านวน 18 เรื่อง และ 
เผยแพร ่ผ ่าน www.okmd.or.th และ  
www.facebook.com/KindaiCommunity 
เพ่ือเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงความรู้
ท�ามาหากินที่นักจัดการความรู้พัฒนาขึ้น

การขยายผลองค์ความรูท้�ามาหากินผ่าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
สบร .  ไ ด ้ ถ ่ า ย ท อ ด อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ ด ้ า น
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้กบั
ผู ้ประกอบการ และประชาชน เพ่ือน�าไป
สร ้างอาชีพอย ่างเป ็นรูปธรรม โดยมี
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจ�านวน 8 ผลิตภัณฑ์ จาก
จังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอน

การจดักิจกรรมต่างๆ เพือ่ถ่ายทอดความรู้
สบร. ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนา 
นิทรรศการหมุนเวียน และ workshop 
จ�านวน 6 กิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพใน 3 จังหวัด คือ น่าน อุบลราชธานี 
และเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
ข อ ง ค น ไ ท ย ใ ห ้ ส อ ด รั บ กั บ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของโลกและเหมาะสมกับ
บรบิทของท้องถิน่
สบร. ได้วิเคราะห์หาความรู้ที่ปรากฏอยู่ใน
แต่ละช่วงของห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) 
ของ 4 กลุ ่มอุตสาหกรรม คือ เกษตร  
ท่องเท่ียว หัตถกรรม และยาและเครื่อง
ส�าอาง ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่คนไทยมีความ
สามารถในการแข่งขัน และให้บริการข้อมูล
ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (infographic)  
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.okmd.or.th และ
ศนูย์ความรูกิ้นได้จ�านวน 8 แห่งใน 7 จงัหวัด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน

2,158 คน
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โครงการสือ่สารและถ่ายทอดองค์ความรู ้(Web TV) สบร. ได้เปิด OKMDTV ซึง่เป็นอกีหน่ึง 
ช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่องค์ความรู ้ กระตุ ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนความชอบ เป็นงานท่ีใช่!” โดย 
น�าเสนอผ่านรายการในรูปแบบวีดีโอออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ตอบโจทย์กลุ่มคน 
ทุกเพศวัย ได้แก่

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางเข้าถึงความรู ้
และกิจกรรมต่อยอดความคิดภายใต้ 

Idea Space 

 04.01
โครงกำรสื่อสำรและถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ (Web TV)

04
กำรส่ือสำรควำมรู้สู่สำธำรณะ

ยุทธศำสตร์ที่

รายการ Try Out (ลองดี) 
รายการที่รวบรวม วัฒนธรรมย่อยที่เกิดจาก
ความชอบและไลฟ์สไตล์ของกลุม่คนรุน่ใหม่ 
ที่สามารถท�าให้เป็นอาชีพได้จริงภายใน
แนวคิด “เปลี่ยนความชอบ เป็นงานที่ใช่”  

รายการ Dream up (นับหนึ่งให้ถึงฝัน) 
รายการวาไรตี้ที่ดึงธุรกิจยอดฮิตบน Cloud 
Funding มาบ่มเพาะให้เกิดขึน้จรงิ โดยเปิด
โอกาสให้นักศกึษาเอาฝันมาแลกเงนิแสนเป็น
เงนิทุนตัง้ต้นธุรกิจ 

รายการ is coming (อะไร ก�าลังจะมา?) 
รายการสารคดีบันเทิงท่ีให้ความรู ้ เรื่อง 
เทรนด์โลกและชีช่้องทางสร้างเงินจากโอกาส 

รายการ Skill Needs (ทักษะที่คุณคู่ควร) 
คลปิสัน้ล้อเลยีนโฆษณา เพ่ือให้เยาวชนไทย
ได้เห็นโอกาสจากอาชีพใหม่ในอนาคต และ
ทักษะที่จ�าเป็นต้องมีเป็นคุณสมบัติส่วนตัว 

ตดิตามข้อมลูได้ท่ี 
www.okmd.tv 

และ Fan Page : 
https://www.facebook.com/OKMDTV
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ค้นหำกำรออกแบบท่ีหลำกหลำยด้วยส่ือสร้ำงสรรค์ 

เพื่อจุดประกำยไอเดียท่ีสดใหม่ในกำรสร้ำงสรรค์งำนออกแบบ

THAILAND
CREATIVE
AND
DESIGN
CENTER

1. การศึกษาวิจัยและจัดการความรู้
2. การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
3. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
4. การสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

ในปีงบประมาณ

ยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำน

2558



(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 255801

ยุทธศำสตร์ที่

กำรศึกษำวิจัยและจัดกำรควำมรู้

 01.01
กำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลงำน
กำรออกแบบ เพื่อกระตุ้นควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และแรงบันดำลใจใน
กำรสรำ้งสรรค์ผลงำนใหม่ๆ

ศสบ. ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานการ
ออกแบบ เพ่ือกระตุน้ความคดิสร้างสรรค์ และ
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 
ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการหมุนเวียนและ
นิทรรศการขนาดย่อมท่ีศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบกรงุเทพฯ และเชยีงใหม่ จ�านวน 12 
ครัง้ ได้แก่ 

- นทิรรศการสญัจร TDC 60th

- นิทรรศการ The Cooperation ll : คู่สร้าง(สรรค์) ปีท่ี 2
- นิทรรศการขนาดย่อม รายละเอยีดซ่อนคณุภาพ (The Devil is in 

the Detail)
- นิทรรศการ Essential Eames ต้นแบบงานดไีซน์แห่งศตวรรษที ่20
- นิทรรศการขนาดย่อม Type Matter เรือ่งอกัษร
- นิทรรศการ นอกห้องเรยีน : ลงสนาม OTOP กับ miniTCDC
- นิทรรศการสัญจร : ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮขุ ญ่ีปุ่น 

(Beautiful Handicrafts of Tohoku, Japan)

- นิทรรศการขนาดย่อม การออกแบบบริการคืออะไร (What is 
Service Design?)

- นทิรรศการขนาดย่อม ชีช่้อง มองเมอืง: Explore Chiang Mai with 
New Eyes

- นทิรรศการขนาดย่อม ไหมไทยร่วมสมยั (Modern Thai Silk) และ
- นทิรรศการ Essential Eames ต้นแบบงานดไีซน์แห่งศตวรรษที ่20

ผู้เข้าชมนิทรรศการ 
104,321 ครั้ง/คน 
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 01.02
จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำร

เรียนรู้ และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรพัฒนำ

แนวคิดด้ำนกำรออกแบบและผลิตภัณฑ์

ศสบ. ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนาแนวคิดด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ ให้กับนักศึกษา  
นกัออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผูป้ระกอบการและประชาชนท่ีสนใจ ดงันี้

งานสมัมนาประจ�าปี Creativities Unfold (CU2015) : หัวข้อ CU 
2015 SHIFT decode : design : disrupt เรว็ทันคิด พลกิโอกาส

งานชุมนุมทางความคิดประจ�าปีของ ศสบ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-
13  ตลุาคม 2558 ณ TCDC กรงุเทพฯ เปน็เวทแีลกเปลีย่นความรู้
และประสบการณ์ตรงจากเหล่านักออกแบบ นักคดิ และนักวิเคราะห์ 
ผูเ้ข้าใจการเปลีย่นแปลง มาบอกเล่าประสบการณ์ กรณีศึกษาทีเ่กิดขึน้ 
และก�าลงัจะเกิด ให้กับผูร่้วมงานได้เข้าใจจดุเริม่ต้นในอดีต มองเหน็
ภาพความเป็นไป และโอกาสใหม่ในปัจจบุนั เพ่ือน�าไปสูก่ารปรบัตวั
กับอนาคตผ่านกิจกรรม ดังนี้

International Workshop
- หวัข้อ : FAIL ศาสตร์ งานโชว์แผล แชร์ความเฟลของเหล่า Tech 

Startups โดย : ไผท ผดุงถ่ิน ผู้ก่อต้ัง BUILK.COM และนายก
สมาคม Thailand Tech Startup Association มาร่วมแชร์
ประสบการณ์ของ Tech Startups อนัล้มลกุคลกุคลานกว่าจะผ่าน
อปุสรรค พร้อมถ่ายทอดเรือ่งราวของการสร้างธุรกิจผ่านกรณีศกึษา
ทีน่่าสนใจ 

- หัวข้อ : ออกแบบบริการที่เชื่อมด้วย IoT (Internet of Things)  
โดย : ริช รัดคา ผูร่้วมก่อตัง้ Claro Partners มาบรรยายภาพรวม
ของกิจกรรม IoT ในปัจจบัุน ผ่านการพูดคุยและใช้ตัวอย่างประกอบ 
เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมเวิร์กชอ็ปได้เข้าใจการใช้ IoT ในงานออกแบบ และ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบบรกิาร (Service Design) 

International Symposium  
งานบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์จากเหล่านักคดิ นกัสร้างสรรค์ 
ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการเปลีย่นแปลงครัง้ย่ิงใหญ่ของโลก 9 คน ประกอบด้วย
- ดร.จอร์แดน แบรนดท์ นกัอนาคตศาสตร์และผูอ้�านวยการกองทนุ 

Spark Investment Fund ของ Autodesk) 
- อาซิฟ ข่าน หัวหน้าสถาปนิกผู้ก่อตั้งของ Asif Khan Studio
- ปิเอโร ลิซโซนี สถาปนิกผู้ก่อตั้งสตูดิโอ Lissoni Associati 
- กาดี้ อามิท ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าดีไซเนอร์ของ NewDealDesign
- ริช รัดคา ผู้ร่วมก่อตั้ง Claro Partners 
- ไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง BUILK.COM และนายกสมาคม Thailand 

Tech Startup Association 
- นิโคลัส เฟลตัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Visualization และอดีต

ผู้น�าทีมออกแบบ Facebook Timeline 
- โนบุมิชิ โตสะ นักดนตรีและผู้ก่อตั้ง Maywa Denki และ 
- พอร์เทอร์ เอริสแมน ผู ้ก�ากับและผู ้สร้างภาพยนตร์สารคดี 

Crocodile in the Yangtze: The Alibaba Story และอดีตรอง
ประธานของ Alibaba.com และ Alibaba Group

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 
60 คน

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน  
2,054 คน 
และมกีารถ่ายทอดสดไปที ่TCDC เชยีงใหม่ด้วย
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งานสัปดาห์การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความคิดสร้างสรรค์
และการออกแบบครัง้ท่ี 5

ศสบ. ก�าหนดแผนการด�าเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ “งาน
ชมุนุมทางความคดิประจ�าปี” (Creativities Unfolds (CU2015)) เพ่ือ
สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ สตูดิโอออกแบบ และบริษัท
ต่างๆ พร้อมกับเผยแพร่กิจกรรมของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไปสู่
สาธารณชน ก่อให้เกิดการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับผูป้ระกอบการ 
และนักออกแบบไทย โดยมีผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และสตูดิโอ  
39 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมท้ังหมด 61 ครัง้ แบ่งเป็น กิจกรรมทีจ่ดัขึน้ใน
กรุงเทพฯ จ�านวน 36 สตดิูโอ และ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนท่ีจงัหวัดเชยีงใหม่ 
จ�านวน 3 สตดิูโอ จดัข้ึนระหว่างวันท่ี 8 สงิหาคม – 6 กันยายน 2558 

งานสมัมนา/การบรรยายเก่ียวกับด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เพือ่
สร้างความรู ้ความเข้าใจเรือ่งแนวคิดการออกแบบ (Design Thinking) และการ
ออกแบบบริการ (Service Design) ท่ีกรงุเทพฯ และเชยีงใหม่

เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจเก่ียวกับด้านงานออกแบบ และความคดิสร้างสรรค์ สามารถน�าความรูท่ี้
ได้ไปใช้ประโยชน์ หรอืน�าไปพฒันาต่อยอดสนิค้าและบรกิาร อาทิ 

- งานสัมมนา “พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล” ในงานมี
การปาฐกถาเรือ่ง “สร้างเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลด้วยดจิทัิล” และ
เสวนาเรือ่ง “คดิสร้างสรรค์บนพลงัดจิทัิล”  เพ่ือเชือ่มโยงความรูด้้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับเศรษฐกิจดจิทิลัเข้าด้วยกัน

- งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคิดด้านการออกแบบ” 
(Design Thinking) 

- งานสมัมนา “การสร้างคณุค่าสนิค้าด้วยบรรจภัุณฑ์ : วัสด ุเทรนด์
และเทคนิคการออกแบบ”

- การบรรยาย หัวข้อ “Design Transitions: How Design is 
Changing Around the World” เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาของ 
รูปแบบการท�างานที่ก�าลังเปลี่ยนไปของบริษัทออกแบบท่ัวโลก 
และการออกแบบสร้างสรรค์ของไทยควรต้องปรบัเปลีย่นไปอย่างไร

- งานสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร “ขับเคลือ่นธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วย
การออกแบบแบรนด์เชงิกลยุทธ์”

- งานสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร “Packaging 360° : รอบรูเ้รือ่งบรรจภุณัฑ์” 
เพ่ือให้ความรูเ้ก่ียวกับวัสดสุ�าหรบับรรจภัุณฑ์ท่ีมเีทคโนโลยีใหม่ๆ 
จากการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ใช้งาน และ

- งานสมัมนาการปกป้องทรพัย์สนิทางปัญญาของธุรกิจสร้างสรรค์ 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน

1,474 คน

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน

11,331 คน
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 01.03
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสรำ้งสรรค์ งำนออกแบบ และ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

เป็นวิทยากรบรรยายความรูใ้ห้กับหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนจ�านวน 35 ครัง้ อาท ิเรือ่ง 
ความคิดสร้างสรรค์ในโลกยุคปัจจุบัน และ
ท�ากิจกรรมสือ่การเรยีนรูส้ร้างสรรค์ (Design 
Dice) ความหลากหลายของวัสดุ และ
วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ นวัตกรรมวัสดุ  
การออกแบบบรกิาร (Service Design) และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ศสบ. ได้พัฒนาผูป้ระกอบการผ่าน “หลกัสตูรการออกแบบบรกิาร” (Service Design) และ
สร้างบรรยากาศการเรยีนรู ้ถ่ายทอดความรู ้และแลกเปลีย่นประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนา
แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ และผลิตภัณฑ์ให้กับนักศึกษา นักออกแบบ นักสร้างสรรค์  
ผูป้ระกอบการและประชาชนท่ีสนใจ ได้แก่

 01.04
พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร และ
เตรียมควำมพร้อมเยำวชนไทยเข้ำสู่
ธุรกิจสรำ้งสรรค์ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน

1,446 คน

การจัดสมัมนาเชงิปฏบิตักิารภายใต้ โครงการจัดท�าหลกัสตูร
การออกแบบบริการ TCDC Service Design Curriculum

ศสบ. ร่วมกับบรษิทัเอกชน และหน่วยงานภาครฐั จัดสมัมนาเชงิปฏบิตัิ
การจ�านวน 12 คร้ัง (ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม - สงิหาคม 2558) เกิดเป็น
หลกัสตูรการแบบบรกิาร และน�าไปใช้ในการปฏิบตังิานจรงิ ได้แก่

บรษิทันครหลวงค้าข้าว  
น�าผลลัพธ์ท่ีได้จากการท�างานร่วมกันมาเป็นกรณีศึกษาไปพัฒนา
ธุรกิจ และยังได้ประโยชน์จากการน�าความรู้เก่ียวกับการออกแบบ
บริการ (Service Design) ไปจัดท�าหลักสูตรการออกแบบบริการ 
TCDC (TCDC Service Design Curriculum) เรยีบร้อยแล้ว จ�านวน 
1 หลกัสตูร

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
น�าเอาแนวความคิดจากการท�า Co-creation Workshop ในหัวข้อ 
“การพัฒนาระบบการให้บริการแท็กซี่สาธารณะ” ไปพัฒนาการให้
บริการสาธารณะอย่างจริงจัง เพ่ือแก้ปัญหาการรองรับผู้โดยสารที่
เพ่ิมมากข้ึน อาทิ 
- การจัดระบบคิวแท็กซี่ใหม่ โดยมีการจัดการพ้ืนท่ีและการรอคิว

การให้บริการแท็กซี่ใหม่ที่สนามบินดอนเมือง ด้วยการน�าระบบ
คอมพวิเตอร์เชือ่มต่อกับหมายเลขช่องของรถแทก็ซีแ่ต่ละคนัเข้า
มาใช้เพ่ือให้บรกิารผูโ้ดยสารได้อย่างรวดเรว็มากย่ิงข้ึน

- การท�าป้ายเก็บเงนิ ท่ีใหญ่และเห็นได้ชดัเจน
- การจดัการระบบการเข้าจอดเทยีบของแทก็ซี่ 
- การท�าแทก็ซีค่อีอส เพ่ือจองรถแท็กซีต่ามความต้องการของผูใ้ช้ที่

สนามบนิสวุรรณภมู ิฯลฯ  
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การจัดอบรมการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์
ส�าหรบัธรุกิจ SMEs ไทย (TCDC-Strategic Brand 
Design for THAI SMEs Business Transformation) 

ให้กับผูป้ระกอบการ SMEs และจดักิจกรรมทีป่รกึษา
อบรมการสร้างธุรกิจ START UP - START X (TCDC-
Business Design for TECH START-UP ในเดือน
พฤษภาคม และกันยายน 2558

การจัดเทศกาลปล่อยแสง 

เปิดโอกาสให้ผูส้นใจเข้าร่วมได้พบกับการสร้างสรรค์ผลงานคอลเลคชัน่ใหม่ล่าสดุจากฝีมอืนักออกแบบ ผูผ้ลติ และ 
ผู้ประกอบการระดับไอคอน เพ่ือสร้างแรงกระเพ่ือมทางความคิดให้กับเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ 
ตอนบน โดยจดักิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่

การจดัท�าโครงการสร้างเครอืข่ายผู้ผลติวสัดไุทยกับนักออกแบบ 

สร ้างเครือข ่ายผ ่านกระบวนการท�างานสร ้างสรรค ์ร ่วมกัน  
(Co-Creation) ระหว่างผูผ้ลติวัสดไุทยและนกัออกแบบ “แบบลงลกึ” 
ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลวัสดุ ทดลองเล่นกับวัสดุและพัฒนาต้นแบบ 
จนถึงสร้างผลติภัณฑ์ต้นแบบ ผ่านเวิร์คชอปการท�างานร่วมกนันาน 
8 เดือน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทั้งใน
เชิงพาณิชย์ท่ีสามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรมและง่ายต่อ
การน�าไปใช้งาน 

ส่วนท่ี 1 : กิจกรรม Design Showcase   
ได้รับความร่วมมอืกับผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีและจงัหวดัใกล้เคยีงร่วม
จดัแสดงผลงานการออกแบบ จ�านวน 51 ผูป้ระกอบการ ระหว่างวันที่ 
6 - 14 ธันวาคม 2557 

ส่วนท่ี 2 : กิจกรรมเวทปีล่อยแสง   
กิจกรรมกระตุ ้นแรงบันดาลใจกับแนวทางการท�าธุรกิจแบบ  
“คดิ ท�า กิน” จาก 10 ผูป้ระกอบการไทยในภาคเหนอื วนัที ่12 ธันวาคม 
2557

ผู้เข้าร่วมงานจ�านวน

22,901 คน 
ผู้เข้าร่วมงานจ�านวน

182 คน 
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02
กำรพัฒนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้

ยุทธศำสตร์ที่

 02.01
พัฒนำแหล่งบริกำรควำมรู้ให้มีควำม
หลำกหลำย ทันสมัย และสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้เพื่อกระตุ้น 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ศสบ. มุง่มัน่พัฒนาแหล่งบรกิารความรูด้้าน
การออกแบบ ทั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการ
ออกแบบและห้องสมดุวสัดเุพ่ือการออกแบบ
ให้มคีวามหลากหลาย ทนัสมยั และครบวงจร 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เก่ียวกับ
งานออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์แห่ง
แรกของประเทศไทย ที่ยังไม่มีหน่วยงาน 
หรือสถาบันการศึกษาใดท่ีมีรูปแบบของ
ห้องสมุดฯ เช่นเดียวกับศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ 

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

เป็นห้องสมดุเฉพาะด้านการออกแบบท่ีใหญ่
ทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยี รวบรวมเอาหนงัสอื 
สือ่มลัตมิเีดยี รวมทัง้ฐานข้อมลูออนไลน์เก่ียว
กับด้านการออกแบบและความคดิสร้างสรรค์
ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทันสมัย จากทั่วทุก 
มมุโลก เพ่ือให้นกัออกแบบ นกัธุรกิจ นกัศกึษา 
และประชาชนท่ีสนใจได้ค้นคว้าหาข้อมลูและ
น�าความรู้ท่ีได้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนา
ผลติภณัฑ์

ห้องสมุดวสัดเุพือ่การออกแบบ 

จัดสร้างข้ึนเพ่ือให้คนไทยเท่าทันต่อความ
เปลีย่นแปลงในโลกของวัสดเุพ่ือการออกแบบ 
และเอื้ออ�านวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และผลงานการออกแบบที่สดใหม่อยู่เสมอ  
ถือเป ็นห้องสมุดวัสดุเ พ่ือการออกแบบ 
แห่งแรกของเอเชีย และแห่งท่ี 4 ของโลก 
(ปัจจบุนัมสีาขา 11 แห่งท่ัวโลก)
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BKK CHIANGMAI
ยอดสมาชิก 
(สะสม) 

38,982 3,207 
ห�องสมุดเฉพาะ
ด�านการออกแบบ

จำนวนผู�เข�าใช�บร�การห�องสมุด
เฉพาะด�านการออกแบบ

ผู�เข�าใช�บร�การทาง
เว็บไซต�ห�องสมุดฯ 

รวมทั้งสิ�น

ศูนย�ฯ กรุงเทพ

คน คน

ศูนย�ฯ เชียงใหม�

BKK CHIANGMAI
135,716 31,697 
ศูนย�ฯ กรุงเทพ

คน /ครั้ง

167,413 
คน /ครั้ง

จำนวน

50,773 ครั้ง

คน /ครั้ง

ศูนย�ฯ เชียงใหม�

ห�องสมุดวัสดุ
เพ�่อการออกแบบ

 และ

ห�องสมุดเฉพาะด�านการออกแบบ

การใช�หนังสือ 
สื่อมัลติมีเดีย และฐานข�อมูล 

จำนวน

71,102 ครั้ง

ฐานข�อมูล
ตัวอย�างวัสดุ

สำหรับใหสมาชิกและผูที่สนใจ
ไดคนควาศึกษาขอมูล

ที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาอยูในฐานขอมูลดังกลาว ซึ่งเปน
ชองทางใหผูประกอบการไทยมีโอกาสเผยแพรผลงานวัสดุ
สูตลาดโลก และเปนโอกาสใหเกิดการทำธุรกิจระหวางกัน 
อันนำไปสูการสรางรายไดเกิดขึ้น

ข�อมูลวัสดุของ
ผู�ประกอบการไทย

จำนวน

4,078 ชิ�น

จำนวน

372 ชิ�น

จาก

204 บร�ษัท

ห�องสมุดวัสดุเพ�่อการออกแบบ

ข้อมูล
กำรใช้งำนในปัจจุบัน
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03
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย

ยุทธศำสตร์ที่

 03.01
จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อต่อยอด ขยำย
ผลควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบ และควำม

คิดสร้ำงสรรค์ในด้ำนต่ำงๆ

 03.02
สรำ้งต้นแบบ พัฒนำเครือข่ำย และ
ขยำยผล

การกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรยีนรูด้้านการออกแบบสูภ่มิูภาค (mini TCDC)

ศสบ. ได้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับสถาบนัเครอืข่ายในส่วนภูมภิาคผ่าน โครงการ mini 
TCDC จ�านวน 13 แห่งท่ัวประเทศ เพ่ือกระจายโอกาสการเข้าถงึความรูด้้านการออกแบบไป
สูนั่กเรยีน นักศึกษา นักออกแบบ และผูป้ระกอบการในส่วนภูมภิาค นอกจากน้ี ยังได้จดัท�า
โครงการ miniTCDC รปูแบบใหม่เพ่ือขยายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษากับชมุชน
ให้มากขึน้ โดยมหีน่วยงานภาคเอกชนและมหาวิทยาลยัสนใจสมคัรเข้าเป็นเครอืข่ายโครงการ
ทัง้หมด 29 แห่ง ผ่านเกณฑ์พิจารณาท้ังหมด 17 แห่ง และผ่านการคดัเลอืกจ�านวน 7 แห่ง 
แบ่งเป็น miniTCDC จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยับรูพา มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวทิยาลยัพะเยา และ 
miniTCDC Center จ�านวน 2 แห่ง ทีม่หาวิทยาลยัอบุลราชธานี และมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา

ศสบ. ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือต่อยอด  
ขยายผลความรู ้ด ้านการออกแบบ และ 
ความคดิสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ อาท ิกิจกรรม 
Visit TCDC ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ท้ัง
ภายในและภายนอกศนูย์ฯ จ�านวน 34 ครัง้  
มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,422 คน 
กิจกรรม Creative Program จ�านวน 2 ครัง้ มี
ผูเ้ข้าร่วม 90 คน กิจกรรม Creative Activity 
มผีูเ้ข้าร่วม 1,700 คน และ กิจกรรม Creative 
Experience มผีูเ้ข้าร่วม 89 คน  
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การต่อยอดผู้ประกอบการท้องถ่ินผ่านการจัดอบรมและการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

ศสบ. ได้จดักิจกรรม การสมัมนา และการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารให้
กับผูป้ระกอบการท่ีสนใจจ�านวนกว่า 30 ครัง้ อาทิ

- สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “งานผ้ากับผูบ้รโิภคยุคใหม่” 
- สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “Application PhaThai User Testing” งาน

สมัมนาเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับนักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการ 
ภูมภิาค ผ่านการใช้แอปพลเิคชัน่ “ผ้าไทย” 

- เสวนาเรื่อง “การต่อยอดภูมิปัญญาล้านนา สร้างคุณค่าสินค้า
หตัถกรรมส�าหรบัผูบ้รโิภคยุคใหม่” ท่ี TCDC เชยีงใหม่

- สัมมนาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ชมุชน เชือ่มโยงกับภูมปัิญญาท้องถ่ิน”

- กจิกรรม “การผลติผลติภณัฑ์เชงิสร้างสรรค์” ทีโ่รงแรมดวงตะวัน 
เชยีงใหม่ 

- เสวนาเรือ่ง ”แนวพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจเหนอื-ใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมอื 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง : ความเชื่อมโยงและโอกาสทางธุรกิจ 
การค้าในภาคเหนือ”

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การต่อยอดเอกลักษณ์ท้องถ่ินสู ่
การออกแบบงานหัตถกรรม” (Local Essence) จ�านวน 2 ครัง้

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์โดย 
แอปพลเิคชัน่ผ้าไทย”

- สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “กระบวนการคดิเชงิออกแบบ” (Design 
Thinking) เพ่ือศกึษาแนวโน้มการออกแบบด้านสิง่ทอและแฟชัน่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน

1,244 คน
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การพัฒนาชุมชนเมืองสร้างสรรค์ ผ่านโครงการส่งเสริมพื้นที่
ชมุชนสร้างสรรค์ด้วยพลงัเยาวชน

ศสบ. ร่วมกับ ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุและส่งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
จัดท�าโครงการส่งเสริมพ้ืนท่ีชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน เพ่ือ
ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรูเ้รือ่ง “การออกแบบบรกิาร” (Service 
Design) แก่เยาวชน ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาชุมชน ภายใต้แนวคิด “Love Your Local, Love Your 
City” โครงการส่งเสรมิพ้ืนทีช่มุชนสร้างสรรค์ฯ เป็นการท�างานร่วมกบั  
11 สถาบนัการศกึษา ในเครอืข่ายโครงการ miniTCDC  จากท่ัวประเทศ 
โดยแต่ละทีมจะได้เรียนรู้แนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบ
บรกิารจากผูเ้ชีย่วชาญของ TCDC และสามารถน�าไปลงสนามปฏบิตัิ
จรงิ ผ่านการจดัเก็บข้อมลู ระดมความเห็นจากชมุชน วเิคราะห์ปัญหา 
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน และน�าไปสู่การพัฒนา
ต้นแบบชมุชน “เมอืงสร้างสรรค์” ให้เกิดข้ึนจรงิผ่านโครงการต้นแบบ 
3 แห่งใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดก�าแพงเพชร และ 
จงัหวัดอบุลราชธาน ีได้แก่

โครงการออกแบบระบบการจัดการขยะเพือ่
แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมในชมุชนเก้าเส้ง 

การออกแบบ “ระบบจัดการขยะ” ท่ีสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ในการจัดการขยะให้กับ
เดก็ๆ ในชมุชนผ่าน “ของเล่น” พร้อมกับการ
สร้างจติส�านกึด้านการรกัษาสิง่แวดล้อม โดย 
“ขยะรีไซเคิลได้” จะถูกส่งต่อให้ “ร้านรับซื้อ
ของเก่า” ส่วน “ขยะท่ีรไีซเคิลไม่ได้” จะถูกน�า
ไปทิง้ท่ีถังของเทศบาล “รถถงักู้ชพี” ออกแบบ
โครงการโดยคณะศลิปกรรมศาสตร์สาขาการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

โครงการการพัฒนารูปแบบระบบการให้
ข้อมลูการเดนิรถสองแถว 

โครงการจัดท�า “Ubon WayFinding 
Transportation Map” แผนที่เส้นทางการ
เดินรถที่น�าไปติดภายในรถสองแถว แสดง
จดุหมายแต่ละสถานีท่ีรถสองแถวจะเดนิทาง
ไปถึง มกีารก�าหนดแลนด์มาร์ค (Land Mark) 
ตามจุดส�าคัญต่างๆ และแทนที่ด้วยโลโก้ที่
เข้าใจง่าย ออกแบบโดยคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

โครงการออกแบบตลาดในฝัน

โครงการจัดระเบียบพ้ืนท่ีและการสร้าง 
อัตลักษณ ์ ให ้ กับ  “ก ลุ ่มตลาดมู เซอ” 
ส�าหรับรูปแบบการค้าทั้งแบบประจ�าและ
ไม่ประจ�า ออกแบบโดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสาขาออกแบบและพัฒนา
ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก�าแพงเพชร
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การพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรการออกแบบบริการ 
(Service Design)

ศสบ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการจัดท�าหลักสูตร 
การออกแบบบริการ” (TCDC Service Design Curriculum) 
จ�านวน 12 คร้ัง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558 โดยร่วมกับ
บริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ อาทิ บริษัทนครหลวงค้าข้าว  
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น

การต่อยอดผู้ประกอบการท้องถ่ิน กระตุน้ให้เกิดบรรยากาศเมอืง
สร้างสรรค์

ศสบ. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
สมาคมต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศกว่า 158 แห่ง จัดงาน  
“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่” (Chiang Mai Design Week 
2014) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจสร้างสรรค์ ภาคการ
ศึกษาด้านการออกแบบของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ 
ตอนบน ให้มีความต่ืนตัวในการพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการ และ
ผลงานการออกแบบให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เกิดการสร้าง 
เครอืข่ายการแลกเปลีย่นความรูแ้ละช่องทางธุรกิจใหม่ อนัจะน�าไปสู่
การกระตุน้ให้เกิดบรรยากาศของ “เมอืงสร้างสรรค์” 

การจัดงานเทศกาลดังกล ่าวสามารถกระตุ ้นเศรษฐกิจของ 
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง
กลุม่โรงแรมทีพั่ก ร้านอาหาร สายการบนิ พาหนะ และร้านค้าปลกี  
โดยผู ้ประกอบการมีประมาณการรายได้รวมจากผู้เข้าชมงาน/ 
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 169,489,416.85 บาท คาดว่ามียอด 
สัง่ซือ้สนิค้า/บรกิารมรีายได้รวมตลอดท้ังงาน โดยประมาณการเป็น
มูลค่าการซื้อ-ขายเฉล่ียเท่ากับ 93,970.59 บาทต่อผู้ประกอบการ  
1 ราย และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานท้ังสิ้น 69,291 คน ระหว่างวันท่ี  
6 - 14 ธันวาคม 2557
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การเชือ่มเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking)

ศสบ. ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเชือ่มเครอืข่ายทางธุรกิจให้กับนกัออกแบบ และผูป้ระกอบการ อาทิ

งานเทศกาลงานออกแบบเชยีงใหม่ 

โดยร่วมกับภาคเอกชน จดักิจกรรม Business 
Matching, Buyer Meeting, Networking 
Party และ Pop Market เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
เจรจาทางธุรกิจ และแลกเปลีย่นองค์ความรู้
ระหว่างผู้ประกอบการ และจัดการกิจกรรม
จดัจ�าหน่ายสนิค้าไอเดียสดใหม่ งานออกแบบ 
งานหตัถกรรม และสนิค้าแฮนด์เมด ทีส่ะท้อน
อัตลกัษณ์ของนักออกแบบท้องถ่ิน

งาน Bangkok Service Jam 2015 

เพ่ือระดมความคดิ เปิดรบัไอเดยี และเรยีนรู้
หลักการและกระบวนการของการออกแบบ
บรกิาร และ Startup

งาน TCDC Social Club ในหัวข้อ “Living 
Music” และ “Dynamic Startup”

เปิดโอกาสให้สมาชกิ ศสบ. ได้น�าเสนอผลงาน 
ร่วมแบ่งปันแนวคิด อีกทั้งยังเป็นช่องทาง 
ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เรียนรู้ใน
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาเดยีวกัน ตลอด
จนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

ศสบ. ได้ร่วมมอืกับเครอืข่ายหน่วยงานภาครฐั
และเอกชนจดัท�ากจิกรรมส�าคัญ อาทิ

- ร่วมกบั สถาบนัเกอเธ่ (IFA) จดัสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร “Design between Tradition 
and Innovation: Beyone Border” 

- ร่วมกับ Kobe, NPO Plus Arts และ 
Japan Foundation จัดเสวนา “Earth 
Manual Project: Co - creation design 
for disaster” 

- ร่วมกับ MTEC จัดเสวนา “Research 
Success Stories: มากกว่างานวิจัยแต่
ใช้ได้จรงิ”

- ร่วมกบั บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จดั
เวิร์กชอ็ป “Bio - plastic” เมือ่วันท่ี 11 และ 
27 กรกฎาคม 2558

- ร่วมกบั ส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่ง
ชาต ิจดัท�า “โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพ
ของผูป้ระกอบการด้วย Talent Mobility” 
ในรูปแบบของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การจ�านวน 5 ครัง้ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู ้และการท�างานสร้างสรรค์ร่วมกนั 
ระหว่างนักวิจัย นักออกแบบ และผู้ผลิต
วัสดุไทย เริ่มตั้งแต่กระบวนการศึกษา
ข้อมูลวิจัย การน�าวัสดุไปใช้ประโยชน์ 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไปจนถึงการลงพ้ืนที่
โรงงานของผูผ้ลติท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือ
เรยีนรูก้ระบวนการท�างานไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และน�ามาจัดแสดง 
ผลงาน

- ร่วมกับองค์กรการออกแบบจากประเทศ
ท่ีมีศักยภาพโดดเด่นด้านการออกแบบ 
Asia University ประเทศไต้หวัน ภายใต้ 
“โครงการ Taiwan International Student 

Design Competition” เพ่ือร่วมกันสร้าง
มาตรฐานวงการออกแบบของทวีปเอเชยี

- ร่วมเป็นเครอืข่าย The Southeast Asian 
Creative Cities Network (SEACCN) 
เพ่ือร่วมมอืการพัฒนาเมอืงสร้างสรรค์และ
คลสัเตอร์ในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ 

- ส่งตัวแทนนักออกแบบหน้าใหม่จาก
ประเทศไทยเข้าร่วมงาน Creative Expo 
Taiwan (CET) ร่วมกับ Taiwan Design 
Centre ท่ีประเทศไต้หวัน ระหว่างวันท่ี 29 
เมษายน – 4 พฤษภาคม 2558 

- ส ่งตัวแทนจากศูนย ์สร ้างสรรค ์งาน
ออกแบบเป ็นวิทยากรบรรยายเ ร่ือง 
“การออกแบบบริการ” และเป็นผู ้จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้
หัวข้อการสัมมนา “Embrace” ร่วมกับ 
Taiwan International Student Design 
Competition  (TISDC) มผีูเ้ข้าฟังจ�านวน
กว่า 200 คน เป็นต้น
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การสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนชุมชนนักออก ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ผ่านเว็บไซต์ 
www.tcdcconnect.com

ศสบ. เลง็เห็นถึงความจ�าเป็นในการเช่ือมโยงฐานข้อมลูระหว่างผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติ และนกัออกแบบเข้าด้วยกัน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมอืในการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ จงึได้จดัท�าเวบ็ไซต์ www.tcdcconnect.com โดยใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมลูของผูป้ระกอบการ โรงงานผลติสนิค้า บรกิารต่างๆ รวมถึงข้อมลูของนักออกแบบ เพ่ือเชือ่มโยง 
ทกุฝ่ายให้สามารถค้นหาและใช้เป็นฐานข้อมลูต่อยอดพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผลท่ีเป็นรปูธรรมชดัเจนข้ึน 
น�าไปสูก่ารสร้าง “แหล่งชมุนุมของนักออกแบบ” และเป็นแหล่งรวมองค์ความรูน้อกระบบส�าหรบันกัศกึษา ผูส้นใจ
งานด้านการออกแบบ และความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือใช้พัฒนาไปสูก่ารประกอบอาชพีในอนาคต ผ่านกิจกรรม ดังน้ี   

กิจกรรมเชือ่มเครอืข่ายทางธุรกิจ (Business Networking)

TCDC CONNECT ได้จดัเตรยีมกิจกรรมในส่วนของ Business Program ประกอบด้วย

- Business Matching : ความร่วมมือระหว่าง ศสบ. และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้า
หัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยน 
องค์ความรูร้ะหว่างผูป้ระกอบการเชยีงใหม่ในสมาคม NOHMEX จ�านวน 50 ราย และ กลุม่ 
Buyer ผูป้ระกอบการและนักออกแบบท่ีมศีกัยภาพ จ�านวน 67 ราย เมือ่วันที ่8 ธันวาคม 2557

- Buyer Meeting : กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้พบปะและเจรจาธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบ
การสร้างสรรค์ท่ีมผีลงานจดัแสดงในกิจกรรม “Design Showcase” ผ่านการเจรจาเบือ้งต้น  
“แบบหมูค่ณะ” และนดัหมายเจรจา “แบบตวัต่อตวั” มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 
51 ราย และ Buyer และนกัออกแบบท่ีมศัีกยภาพเข้าร่วมจ�านวน 67 ราย ท�าให้เกดิการจบัคู่
สร้างเครอืข่ายภายใต้กิจกรรมกว่า 110 คู ่ระหว่างวันที ่7 – 9 ธันวาคม 2557

- Networking Party : กิจกรรมสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ เพ่ิมมลูค่าทางการค้า และแลกเปลีย่น 
องค์ความรู ้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ระหว่างผู ้ประกอบการสร้างสรรค์  
นกัธุรกิจ และนักออกแบบในบรรยากาศทีเ่ป็นกันเอง มผีูเ้ข้าร่วมงานท้ังหมด 1,200 คน ระหว่าง
วันท่ี 6 – 12 ธันวาคม 2557

- Pop Market : กิจกรรมออกร้าน ประกอบด้วย งานออกแบบ งานหัตถกรรม สินค้าไอเดีย 
สดใหม่ และสนิค้าแฮนด์เมด ทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์ของนักออกแบบท้องถ่ินจ�านวน 70 ร้านค้า 
ร้านอาหาร เครือ่งดืม่จ�านวน 10 ร้านค้า และร้านขายแผ่นเสยีงจ�านวน 5 ร้านค้า มผีูเ้ข้าร่วมงาน
จ�านวน 1,500 คน ระหว่างวนัที ่13 – 14 ธันวาคม 2557
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สถิติจ�ำนวนผู้ใช้งำนเว็บไซต์ 
TCDCCONNECT.COM

เดือน Unique IPs Visitor / Month Return User New User

ตุลาคม 10,747 13,037 3,085 9,952

พฤศจิกายน 10,105 11,746 2,230 9,516

ธันวาคม 8,239 9,430 1,664 7,766

มกราคม 16,364 19,206 3,372 15,888

กุมภาพันธ์ 58,367 47,852 12,001 46,366

มีนาคม 33,770 44,203 14,325 29,878

เมษายน 63,814 77,418 19,746 57,672

พฤษภาคม 37,557 48,531 17,278 31,253

มิถุนายน 34,840 44,573 14,902 29,671

กรกฎาคม 25,142 32,410 11,258 21,152

สิงหาคม 36,479 46,818 15,297 31,521

กันยายน 60,444 83,490 17,082 55,539

รวม 395,868 478,768 132,240 346,174

2557

2558

กิจกรรม DEBUT by TCDCCONNECT 

พ้ืนท่ีแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู ้ประกอบการ  
นักออกแบบ ผูผ้ลติ และผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ แบบไม่มค่ีาใช้จ่าย 
บนเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com โดยจะมีการคัดเลือก 
และผลัดเปลี่ยนกันข้ึนแสดงทุก 3 เดือน เพ่ือให้ผู ้ ท่ีสนใจจะ 
จ้างงานได้เห็นผลงาน ท�าความรู้จัก และเกิดการจัดจ้างงานจริง  
โดยจดัไปแล้ว 3 ครัง้  

TCDC Social Club 

พ้ืนที่เปิดให้สมาชิก TCDC ได้เผยแพร่ผลงาน 
และร่วมแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ จ�านวน 
4 ครัง้

ผู้เข้าร่วมจ�านวน

176 คน 
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กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

271 จุด 

380,000 ฉบับ

235,494 คน

180,117 ครั้ง

141,093 คน

180,117 ครั้ง

298,494 คน

6,918 ครั้ง

เชียงใหม่ และหัวหิน

72 จุด 

และโครงการ mini TCDC 

13 แห่งทั่วประเทศ

04
ยุทธศำสตร์ที่

กำรส่ือสำรควำมรู้สู่สำธำรณะ

 04.01
จัดท�ำองค์ควำมรู้ และเผยแพร่ควำมรู้สู่

สำธำรณะ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์

การจัดท�านิตยสารคดิ

นิตยสารรายเดือนที่น�าเสนอความรู ้ 
เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ  
หน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน และ
ประชาชนที่สนใจ โดยสามารถหา
อ่านได้ท่ีร้านหนังสือ ห้องสมุด อาคาร
ส�านักงาน และร้านกาแฟใกล้บ้าน 
สถาบนัการศกึษา

นอกจากน้ียังสามารถดาวน์โหลดนติยสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง

ในช่วง 12 เดอืนท่ีผ่านมา 

ผูต้ดิตามผ่านทาง ส�าหรบัเวบ็ไซต์ www.creativethailand.org

พิมพ์นติยสารคดิ
ออกมาแล้วรวมทัง้สิน้ 

ทวิตเตอร์จ�านวน

สถติกิารเข้าเย่ียมชม
เว็บไซต์จ�านวน

ผูเ้ข้าชม (Unique 
Visitors) จ�านวน 

ผูอ่้านทางออนไลน์
จ�านวน

เฟชบุค๊จ�านวน 

ผู้ดาวน์โหลดทางเวบ็ไซต์
จ�านวน

ศสบ. เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ โดยได้
สร้างและผลิตองค์ความรู ้ในรูปแบบของ 
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ผ่านการจัดท�า 
ผลงานวิจัย แมกกาซีน และจัดท�าหนังสือ
รวบรวมผลงานความรู ้ด้านการออกแบบ
และความคิดสร ้างสรรค์ ออกเผยแพร่
ให ้ กับนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ  
นักคิดสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการไทย  
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจ
ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ในแง่มมุต่างๆ

www.creativethailand.org 
อ่านออนไลน์ทาง ipad

Twitter 
@Creative_TH

Facebook fan page 
“Creative Thailand” 
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การจัดท�าหนังสอืเผยแพร่ความรู้

หนงัสอื “Made in Chiang Mai” 

ธุรกิจสร้างสรรค์ที่สะท้อนภาพของธุรกิจท่ี
ก�าลงัเตบิโตในเชยีงใหม่ บอกเล่าสภาพความ
เป็นไป การพัฒนา และการผลบิานของธุรกิจ
ทีห่ลากหลายของเมอืงเชยีงใหม่

หนงัสอื “หนี ห่าว มา : ไกด์บุก๊ธุรกิจท่องเทีย่ว
จากจนีสูเ่ชยีงใหม่” 

การ วิ เคราะห ์ เ จาะ ลึกปรากฏการณ ์ 
การท่องเท่ียวครัง้ส�าคญั เมือ่ชาวจนีหลัง่ไหล
มายงั “เชยีงใหม่” เพ่ือเตรยีมพร้อมรบัมอือย่าง
ชาญฉลาด และค้นหาโอกาสทางธุรกิจ

หนังสือ “STAY FRESH คู่มือเริ่มต้นธุรกิจ
อย่างคนตวัเลก็” 

การส�ารวจเส ้นทางธุรกิจท่ีเริ่มต ้นจาก 
ความหลงใหลและมมุมองทีแ่ตกต่างกันของ 
ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่จากท่ัวทกุมมุโลก พร้อม
วิเคราะห์ปัจจัยที่สร้างความส�าเร็จให้กับ 
ผูป้ระกอบการ

การจัดท�าผลงานวิจัยเก่ียวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

- การจดัท�านยิามเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
จดักลุม่รหัสอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

- การจัดท�าฐานข ้อมูลคุณูปการทาง
เศรษฐกิจของภาคอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

- การประมาณการเจริญเ ติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคอตุสาหกรรมสร้างสรรค์
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การจัดท�าและเผยแพร่ความรูผ่้านสือ่ดจิติอลออนไลน์ 

- พัฒนา Application “TCDC Digital Resource” บน iPad, iPhone และ Android ขยาย 
ช่องทางในการเผยแพร่เนือ้หาความรูด้้านการออกแบบและความคดิสร้างสรรค์ ท�าให้สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึน้ผ่านรปูแบบของ Digital Content (eBook)  

- เผยแพร่เนือ้หาความรูใ้นรปูแบบของ eBook ผ่านเครอืข่ายร้านค้า eBook ชัน้น�า 10 แห่ง ได้แก่ 
Se-ed, Amarin-Nai-in, Ebook.in.th, Chula eBook, TrueBook, AIS Bookstore, B2S eBook 
Store, AsiaBooks eBookstore, OOKBEE และ BookDose โดยมยีอดขายหนงัสอื eBook 
(สะสม) จ�านวน 37,202 ดาวน์โหลด

- ผลติและเผยแพร่ eBook 13 รายการ และ eMagazine นติยสารคดิ จ�านวน 69 ฉบบั เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ Application และเครอืข่ายร้านค้า eBook ได้แก่ เจาะเทรนด์โลก 2016, Digital 
Economy, Stay Fresh คู่มอืเริม่ต้นธุรกิจอย่างคนตวัเลก็, หนี ห่าว มา : ไกด์บุก๊ธุรกิจท่องเทีย่ว
จากจนีจากจนีสูเ่ชยีงใหม่, Free eBook “คูม่อืการออกแบบบรกิาร” เป็นต้น โดยมยีอดการเผย
แพร่ฟรี eBook และ eMagazine จ�านวน 28,239 ดาวน์โหลด ท�าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ผลติ ค่าจดัจ�าหน่าย และการเกบ็รกัษาได้เป็นอย่างมาก

- เผยแพร่เนือ้หา “Service Design VDO Series” และ “CU2014 ถ้าอนาคตก�าหนดได้ Defining 
the Future” ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ พร้อมยกตวัอย่างความส�าเรจ็ทีเ่กิดจาก
การออกแบบบรกิารอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้นักศกึษา นกัออกแบบ ผูป้ระกอบการและประชาชน
ท่ีสนใจเข้ามารับชม/ดาวน์โหลด
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THAILAND
KNOWLEDGE
PARK

THAILAND
KNOWLEDGE
PARK

ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ที่กระตุ้นจินตนำกำร และ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกำรอ่ำน

1. การศึกษาวิจัยและจัดการความรู้
2. การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
3. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
4. การสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

ในปีงบประมาณ

ยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำน

2558



THAILAND
KNOWLEDGE
PARK

THAILAND
KNOWLEDGE
PARK

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 255801

ยุทธศำสตร์ที่

กำรศึกษำวิจัยและจัดกำรควำมรู้ 

 01.01
โครงกำร TK แจ้งเกิด

สอร. ได้ด�าเนินโครงการ TK แจ้งเกิดมาอย่างต่อเน่ือง โดย 
มุ่งเน้นการบ่มเพาะเยาวชนใน 4 ด้าน ได้แก่ วรรณกรรม ดนตรี  
สื่อสร้างสรรค์ และการตลาด โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่  
18 - 25 ปี ได้พัฒนาทกัษะเฉพาะทางเพ่ิมเตมิผ่านการฝึกปฏบิตัจิรงิ 
เสรมิประสบการณ์ผ่านกระบวนการอบรม การพัฒนาทักษะความรู ้
เพ่ือเตรยีมความพร้อมก้าวสูค่วามเป็นมอือาชพี และสร้างสรรค์ผลงาน
สูส่งัคมอย่างมคีณุภาพ

กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนด้านวรรณกรรม : TK Young Writer 2015

สอร. เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 16-23 ปี ส่งผลงานเขียน 
เข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อ “ความกล้าของนักเขียน” ความยาวไม่เกิน  
1 หน้ากระดาษ โดยเยาวชนท่ีผ่านการคดัเลอืกจ�านวน 31 คน จะได้รบั 
เข้าร่วมอบรมเพ่ือฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์ในการเขียน
ร่วมกับนกัเขยีนมอือาชพีชือ่ดงั อาทิ คณุวภิว์ บรูพาเดชะ (นิตยสาร 
Happening) คณุวุฒชิยั กฤษณะประกรกิจ (นิตยสาร GM) อาจารย์
สกุล บุณยทัต คุณภาณุมาศ ทองธนากุล (นามปากกา: ใบพัด)  
คณุจกัรพันธ์ุ ขวัญมงคล คณุจริาภรณ์ วิหวา และ คณุกตญัญ ูสว่างศรี  
ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2558 ณ สวนศิลป์  
บ้านดนิ เจด็เสมยีน จงัหวัดราชบรุ ีซึง่เยาวชน TK Young Writer 2015 
ทีผ่่านการบ่มเพาะจะได้น�าความรูไ้ปพัฒนาต่อยอดสูก่ารลงมอืสร้าง 
ผลงานจริงและก้าวสูก่ารเป็นนักเขยีนมอือาชพีต่อไป

กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนด้านดนตร ี: ปฏบิตักิารสร้างสรรค์คน
ดนตร ีTK Band รุน่ท่ี 6  

สอร. จัดกิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนท่ีมีศักยภาพและทักษะดนตรี  
ให้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะด้านดนตรีทั้งกระบวนการ การแต่งเพลง  
การแสดงดนตร ีการผลติผลงานเพลง และเข้าห้องอดัเสยีงท�างานจริง
ร่วมกับโปรดวิเซอร์มอือาชพี น�าทมีวิทยากรโดย คุณจุย้ (ศ ุบญุเลีย้ง) 
และนกัดนตรมีอือาชพีตัวจรงิในวงการดนตร ีโดยได้ร่วมกันสร้างสรรค์ 
ผลงานทางดนตรีออกมาในนาม “กลุ่มคนดนตรี TK Band” และมี
โอกาสน�าเสนอผลงานเพลงในงาน “แจ้งเกิดเปิดโอกาส” เมื่อวันที่  
17 – 18 ตุลาคม 2558 ทีผ่่านมา

ส�าหรับเยาวชนในส่วนภูมิภาคนั้น สอร. ได้จัด “ค่ายปั้นเรื่องให้เป็น
เสยีงเพลง” โครงการส่งเสรมิการอ่านสาระท้องถ่ินผ่านเพลงภาคเหนอื
และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนท่ี 5 จงัหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ร้อยเอด็ และจงัหวัดศรสีะเกษ ทีส่นใจและมคีวามสามารถได้เข้าร่วม
กระบวนการบ่มเพาะศกัยภาพร่วมกับคนดนตรมีอือาชพี
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กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนด้านสื่อสร้างสรรค์ : Digital Content 
APPRENTICE Workshop

สอร. ร่วมมอืกบัส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
ไทย (TACGA) และ 15 สตดูโิอสร้างสรรค์แอนิเมชัน่ชัน้น�าของประเทศ 
จัดท�าโครงการ Digital Content APPRENTICE Workshop โดย
เปิดโอกาสให้นักศกึษาทีก่�าลงัจะจบการศกึษาในปี พ.ศ. 2558 และ 
ผูท่ี้สนใจทีจ่ะประกอบอาชพีในวงการ Animation และ VFX (Visual 
Effects) เข้าร่วมอบรมและฝึกฝนด้าน Animation & VFX กับเหล่า
วิทยากรมืออาชีพ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2558 พร้อม
รับประกันการได้รับเข้าท�างานจากสตูดิโอชั้นน�าของประเทศเมื่อจบ
หลกัสตูร 

ท้ังน้ี มเียาวชนในระดบัอดุมศกึษาท่ีผ่านการคดัเลอืกเพ่ือเข้ารบัการฝึก
อบรมเชงิปฏิบตักิารจ�านวน 32 คน และได้เข้าท�างานจรงิกับบรษิทัและ
สตดูโิอด้านแอนิเมชัน่ชัน้น�าของประเทศ เช่น Tomogram, The Monk 
Studio, Yggdrazil, Digital Magic Effect House, Vithita, Xhabition, 
Anya, Animania และ Kantana

กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนด้านการตลาด : Young อ่าน อยู่ “พลกิ
โฉมให้ห้องสมดุมีชวีติ”

สอร. เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้ใช้พลังความคิด
สร้างสรรค์และเรียนรู้การท�างานเป็นทีม ผ่านการส่งแผนกิจกรรม 
“สร้างสรรค์ให้ห้องสมดุมชีวีติ” ในห้องสมดุเดก็ ห้องสมดุดนตร ีหรอื
ห้องสมดุไอทีเข้าร่วมประกวด ซึง่ทมีทีผ่่านการคดัเลอืก 6 ทมี จะได้ร่วม
เวร์ิคชอ็ปเพ่ือต่อยอดไอเดีย ท�าจรงิ และร่วมชงิทุนการศกึษาจ�านวน 
100,000 บาท โดยทีมทีไ่ด้รบัรางวัลชนะเลศิ ได้แก่ “ทมี Young ไงก็ได้” 
จากมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ (กิจกรรม “โยคะนิทาน” สขุสนัต์
นิทานดี สขุภาพดกัีบโยคะ) รางวัลท่ี 2 ได้แก่ “ทมี The Journey” จาก
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวิทยาลยัแม่โจ้ (กิจกรรม “ของขวัญ” 
หนงัสอือาจเป็นมากกว่าของขวัญ หนงัสอื 1 เล่มใช้แทนตัว๋หนัง 1 ใบ 
และน�าหนงัสอืท้ังหมดท่ีได้ไปบรจิาคให้ห้องสมดุโรงเรยีนบ้านป่าเลา  
จงัหวัดล�าพนู) และรางวัลที ่3 ได้แก่ “ทีม Just Play” มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบงั (กิจกรรม “Just Play : สร้างเสยีง
สร้างสรรค์” สนกุไปกับการเล่านทิานเสยีง และร่วมไขความลบัว่าเสยีง
เอฟเฟคต่างๆ มาจากอะไร) ซึง่กิจกรรมทีไ่ด้รบัรางวลัทัง้ 3 กิจกรรม 
ไปจดัแสดงจรงิเพ่ือให้บรกิารในพ้ืนท่ีอทุยานการเรยีนรู้
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การจัดเสวนา หัวข้อ “ส่องเทรนด์โลกหนังสอื 2015” 

เมือ่วันท่ี 29 มกราคม 2558 ณ อทุยานการเรยีนรูต้้นแบบและบรกิาร 
ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย 
ตันติวิทยาพิทักษ์ รอง ผอ.ฝ่ายรายการไทยพีบีเอส/นักเขียนรางวัล 
ศรีบรูพา คณุศริพิงษ์ วิทยวโิรจน์ อดตีบรรณาธิการส�านกัพิมพ์มตชิน 
/นักแปล และคุณโตมร ศขุปรชีา นักเขยีน/นกัแปล อดตีบรรณาธิการ
นติยสารจเีอ็ม มาร่วมพูดคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

การจัดประชมุวชิาการ หัวข้อ “Library Future: Challenges and 
Trends” 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดย
มีวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศมาถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ อาทิ Mr. Sohail Inayatullah นักอนาคตศึกษาและ
อาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยั Tamkang University, Taiwan Mr. Jens 
Thorhauge ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาห้องสมุดจาก
ประเทศเดนมาร์ก Mr. Neil MacInnes หัวหน้าส่วนบรกิารสารสนเทศ
และห้องสมดุประจ�าสภาเมอืงแมนเชสเตอร์ คณุสมชยั เลศิสทุธิวงค์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  และ  
คณุพรเทพ ฉตัรภญิญาคปุต์ ผูอ้�านวยการศูนย์บรกิารทางการศึกษา
ในเมอืง มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุ ีเป็นต้น

 01.02
โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรประจ�ำปี 
2558 (TK Forum 2015)

สอร. ได้จดัประชมุวชิาการประจ�าปี (TK Forum) มาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเสรมิสร้างความร่วมมอื 
การแลกเปลีย่นประสบการณ์ และองค์ความรูท้างวชิาการด้านการอ่าน การส่งเสรมิการอ่าน  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างและระบบการเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานของไทยและ 
ต่างประเทศ และเพ่ือให้ผูก้�าหนดนโยบาย นักวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจนนกักิจกรรมทาง
สงัคม สามารถน�าความรู ้แนวคดิและข้อเสนอแนะจากการประชมุสมัมนาไปเผยแพร่ต่อยอด
ขยายผลและผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นรปูธรรม 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด�าเนนิการจดัเสวนา และประชมุวิชาการ รวม 2 ครัง้ คอื

116 คน

ผูบ้รหิาร ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการเสวนาจ�านวน 
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02
กำรพัฒนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้

ยุทธศำสตร์ที่

 02.01
กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนรู้

สร้ำงสรรค์ในรูปแบบตำ่งๆ และกิจกรรม
พัฒนำแหล่งเรียนรู้

การพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพการให้บรกิารของอุทยานการเรยีนรูฯ้

สอร. ได้พัฒนาและปรบัปรงุคณุภาพการให้บรกิารของอทุยานการเรยีนรูฯ้ ทัง้ในด้านหนังสอื
และสื่อการเรียนรู้ โดยจัดหาหนังสือและส่ือการเรียนรู้น�ามาให้บริการเพ่ิมเติม พัฒนาด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบสมาชกิและอืน่ๆ เพ่ือให้การบรกิารแก่กลุม่เป้าหมาย
ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 
เป้าหมายได้อย่างต่อเน่ือง 

ทัง้นี ้ได้มกีารขยายพ้ืนทีน่�าหนงัสอืออกไปอ่านเพ่ิมเตมิ ณ บรเิวณลานสานฝัน และโซนอืน่ๆ 
ตลอดจนจัดระบบหมุนเวียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานภาคี
เครือข่ายน�าไปใช้ให้บริการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
ทัง้ในกรงุเทพและต่างจงัหวัดอย่างต่อเนือ่ง

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

327,728 คน/ครั้ง 484,994 เล่ม/รำยกำร 51,531 คน

ผูเ้ข้ามาใช้บรกิารอทุยาน
การเรยีนรูฯ้ เป็นจ�านวน

การยืมหนงัสอืและสือ่
การเรยีนรูต่้างๆ จ�านวนกว่า 

จ�านวนสมาชิก (Active 
Member) ณ 30 ก.ย. 58 
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การจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรูภ้ายในอุทยานการเรยีนรูต้้นแบบและบรกิาร

สอร. ได้จดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรูภ้ายในอทุยานการเรยีนรูต้้นแบบและบรกิาร  
ชัน้ 8 อาคารศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ เพ่ือให้อทุยานการเรยีนรูฯ้ เป็นแหล่งเรยีนรูต้้นแบบท่ีมี
ความน่าสนใจอย่างต่อเนือ่ง กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ภายในอทุยานการเรยีนรู ้จะเป็นกิจกรรม
ต้นแบบท่ีถกูน�าไปใช้ในการขยายผลให้กับหน่วยงานภาคเีครอืข่ายอืน่ๆ โดยกิจกรรมดงักล่าว
ประกอบด้วย กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูป้ระจ�าเดอืน กิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทางพหปัุญญา กิจกรรมการเรยีนรูด้้านศลิปวฒันธรรม กิจกรรมเสรมิทกัษะ 
ด้าน IT และกิจกรรมเพ่ือเสรมิทกัษะชวิีต 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 

42,536 คน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

สอร. ด�าเนนิโครงการความร่วมมอืทางวชิาการ
ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ (สสส.)  โดยน�างานวจิยัและเน้ือหา
สาระมาปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือกระตุ ้นความคิดและการเรียนรู ้  ใน 
รูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเชิงปฏิบัติ
การทีบ่รูณาการเน้ือหาความรูใ้นหลากหลาย
มติเิข้าด้วยกัน ท้ังวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
และศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิทยากรผู ้ทรง
คณุวุฒิมาถ่ายทอดความรู ้ได้แก่ นิทรรศการ
มหัศจรรย ์พรรณบัว พลังงานเพ่ือชี วิต 
“ENERGY FOR LIFE” นิทรรศการสขุใจไทย
แลนด์ และนิทรรศการโลกใบจิว๋ของจลุนิทรย์ี 
เป็นต้น 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากจัดนทิรรศการและกิจกรรม
แล้ว สอร.จะจดัท�าเป็นชดุนทิรรศการเคลือ่นท่ี 
(Exhibition Kit) ให้หน่วยงานภาครฐัและภาค
เอกชน ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้
น�าชดุนทิรรศการเคลือ่นทีอ่อกไปสร้างความ
เข้าใจกับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
ในแต่ละพ้ืนทีอ่ย่างต่อเนือ่ง

นิทรรศการพิพิธอาเซยีน ครัง้ที ่5 : อาเซยีนโค้งสดุท้ายจดุหมายเดยีวกัน (A Journey Through 
ASEAN The Final Call) 

สอร. ได้ร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สมาคมอาเซยีน-ประเทศไทย และสถานเอกอคัรราชฑตูของประเทศสมาชกิในกลุม่
อาเซยีนทัง้ 9 ประเทศ จดังาน “นิทรรศการพิพิธอาเซยีน” มาอย่างต่อเนือ่งนบัแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ความรูแ้ละร่วมเตรยีมความพร้อมให้กับประชาชนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าใจถึง
บรบิทและแง่มมุต่างๆ ของประเทศสมาชกิในกลุม่อาเซยีน ก่อนท่ีจะร่วมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนอย่างเป็นรปูธรรมในปี พ.ศ.2558 

งานนิทรรศการพิพิธอาเซียนครั้งที่ 5 ภายใต้ธีม อาเซียนโค้งสุดท้ายจุดหมายเดียวกัน  
(A Journey Through ASEAN The Final Call) จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 20 พฤษภาคม –  
14 มถุินายน พ.ศ. 2558 ณ อทุยานการเรยีนรู ้ชัน้ 8 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ ภายในงาน ผูช้ม
จะได้พบกับนิทรรศการสร้างสรรค์การเรยีนรูเ้รือ่งราวหลากมติิทีเ่ก่ียวกับประชาคม เชือ่มโยงการ
เรยีนรูค้วามเป็น “ตนเอง” เข้ากับการรูจ้กั “เพ่ือนบ้าน” ผ่านกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พ่ือสร้าง
การเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเป็น “ประชากรอาเซยีน” อย่างเต็มศกัยภาพและมคีวามเป็น
สากล ตลอดจนเรยีนรูค้วามหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในกลุม่อาเซยีน
ผ่านการแสดงชดุพิเศษ และฐานกิจกรรม Workshop ต่างๆ ร่วมเสวนากับแขกรบัเชญิพิเศษ
อย่างใกล้ชดิใน Inspired by Idol เพลดิเพลนิไปกับหนังสอืและสือ่การเรยีนรูอ้ย่างครบครนั 
ในมมุ ASEAN Knowledge Corner และชมภาพยนตร์อาเซยีน ทัง้ เศร้า เหงา รกั เตม็อิม่ 
ทุกอารมณ์ความเป็นอาเซยีน 

ทัง้น้ี ภายหลงัจากกิจกรรมจดัแสดงแล้วเสรจ็ สอร. จะน�านทิรรศการดงักล่าวไปเผยแพร่ให้
ความรูใ้นห้องสมดุ/แหล่งเรยีนรูข้องหน่วยงานเครอืข่ายใน 5 ภูมภิาคของประเทศไทย พร้อม
จัดท�าโปสเตอร์ที่มีเนื้อหาสาระและองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่สังเคราะห์จากนิทรรศการ
พิพิธอาเซยีนชดุดงักล่าวเพ่ือมอบให้กับโรงเรยีนในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรยีนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�า
ไปให้ความรู้กบันกัเรยีนทัว่ประเทศต่อไป
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กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูป้ระจ�าเดอืน 

สอร. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจ�าเดือน เพ่ือสร้างแรง
จูงใจและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเกิดการแสวงหาความรู้
จากกิจกรรมด้วยการด ูการฟัง การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิร่วมกับ
ผูเ้ชีย่วชาญจากแขนงต่างๆ เปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนได้
เรียนรู้จากสือ่สร้างสรรค์ กิจกรรม การเสวนา การแสดง ฯลฯ กิจกรรม
ทีจ่ดัขึน้ อาทเิช่น 

งาน 10 ปี ทีเคพาร์ค

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 10 ปี การเปิดให้บรกิารอทุยานการเรยีนรู ้ในวนัที ่24 มกราคม 2558 ทีผ่่านมา สอร.ได้จดังาน  
“10 ปี ทีเคพาร์ค” ภายใต้แนวคิด “จดุประกายฝัน” ในระหว่างวันที ่22 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อทุยานการเรยีนรู้ 
 ช้ัน 8 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ ภายในงานมกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ มากมาย ได้แก่ 

- กจิกรรมเนือ่งในวันเดก็แห่งชาต ิตอน “สนกุ10 ยกก�าลงัสบิ”
- เทศกาลสงกรานต์บานตะไท
- กจิกรรมลอง Weekend
- กิจกรรมเส้นทางนักอ่าน...สู ่ถนนสายนักแปล เพ่ือร่วมเทิด 

พระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดย
น�าเสนอพระอจัฉรยิภาพในด้านภาษา การประพันธ์ การแปลและ
ผลงานพระราชนพินธ์ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีในรปูแบบนทิรรศการ

- กิจกรรม Inspired by Idol เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดความ
คดิและแรงบนัดาลใจ ผ่านการแลกเปลีย่นประสบการณ์กับนกัคดิ  
นักเขยีน และวิทยากรในหลากหลายสาขาอาชพี 

- กจิกรรม TK Reading Club เปิดโอกาสให้นกัอ่านร่วมแลกเปลีย่น
มุมมองทางวรรณกรรม และแบ่งปันประสบการณ์จากการอ่าน
หนังสือ เป็นพ้ืนท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนิสัยรัก 
การอ่าน เกิดนักคิดและนักอ่านที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มี
การน�าผลงานของนักเขียนชื่อดังมาร่วมแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นต้น

- นิทรรศการจุดประกายฝัน น�าเสนอผลงานที่ได้ด�าเนินการของ 
หน่วยงานในตลอด 10 ปี พร้อมสอดแทรกเนื้อหาในแง่มุมที่
เก่ียวข้องกับการอ่านการเรยีนรู ้เช่น เส้นทางการอ่าน 10 หนงัสอื
แปลก จากดนิหนิ สูอ่เิลก็ทรอนิกส์ และกิจกรรมเสวนาจากเหล่า
วิทยากรผูท้รงคณุวุฒท่ีิมาร่วมถ่ายทอดความรู ้พร้อมแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ เช่น เรื่อง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21...เรือ่งนีต้้องขยาย, ส่องเทรนด์โลกหนังสอื 2015 ปฐมนิเทศ :  
สู ่ชีวิตจริง เคล็ดลับแจ้งเกิดในโลกออนไลน์ และฟรีแลนซ์ :  
งานในฝัน..ฝันดหีรอืฝันร้าย

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Reader Theater” เรียนรู้เทคนิค
การน�าตัวอักษรจากหนังสือมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านการ
ตคีวาม ผสานการเคลือ่นไหว 

- กิจกรรม TK แจ้งเกิด กล้าฝัน น�าผลงานความคิดสร้างสรรค์ใน 
รูปแบบต่างๆ ของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการบ่มเพาะจาก “โครงการ 
TK แจ้งเกิด” ในสาขาวรรณกรรม ดนตร ีภาพยนตร์ กราฟฟิคและ
มลัตมิเีดยี มาจดัแสดงเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้กับเยาวชน    
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู ้นอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

สอร. เปิดโอกาสให้เดก็ “ฟัง อ่าน เล่น เรยีนรู”้ กับหนังสอืและสือ่การ
เรยีนรูท่ี้ออกแบบและพัฒนาขึน้ตามหลกัวิชาการ เพลดิเพลนิกับเหล่า
นทิานนานาชาตเิรือ่งเอกของโลก และต่อยอดประสบการณ์และทักษะ
ต่างๆ ด้วยฐานกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้จะช่วยเสรมิสร้างและพัฒนาเดก็
แบบองค์รวม ท้ังทางด้านร่างกายและการเคลือ่นไหว อารมณ์ ภาษา 
การคดิ การสร้างสรรค์และจนิตนาการ ตามหลกัการเรยีนรูข้องสมอง 
(Brain Compatible Learning Program) แบ่งออกเป็น 

โครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน 
ครั้งท่ี 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี

สอร. ด�าเนินโครงการต่อเน่ืองปีที่ 10 ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 
ได้แก่ มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
และนิตยสาร Mother & Care เพ่ือยกระดับการพัฒนาร่างกาย 
จติใจ และสติปัญญาให้กับเยาวชนไทย รวมทัง้ส่งเสรมิให้ครอบครวั 
เห็นคุณค่าของการอ่าน สร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดข้ึนอย่าง
ย่ังยืนในสงัคมไทย 

ในปีนีจ้ดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “10 ปี สร้างสขุ สร้างสมอง ด้วยการอ่าน” 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่รักการอ่านจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรม “ประกวดเล่านิทานประเภทเดี่ยว” แบ่งออกเป็น 2 
ระดบัอายุ คือ ระดบัอายุ 4 - 6 ปี และ ระดบัอายุ 6 - 9 ปี มเีดก็จาก
ทัว่ประเทศสมคัรเข้าร่วมประกวดจ�านวนกว่า 1,000 คน ซึง่ได้มกีาร
ประกวดรอบคดัเลอืกใน
• ภาคกลาง เม่ือวนัที ่25 - 26 กรกฎาคม 2558  

ณ อทุยานการเรยีนรู ้ชัน้ 8 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์
• ภาคเหนอื (เชยีงใหม่) วันที ่15 - 16 สงิหาคม 2558
• ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (นครราชสมีา)  

วันท่ี 22 - 23 สงิหาคม 2558
• ภาคใต้ (สรุาษฎร์ธาน)ี จดัในวันท่ี 29-30 สงิหาคม 2558
• ภาคตะวนัออก (ชลบรุ)ี ในวันที ่5-6 กันยายน 2558 
• การประกวดในรอบชิงชนะเลศิทีก่รงุเทพฯ  

ในวันที ่10 - 11 ตลุาคม 2558 
ซึง่ผู้ชนะเลิศจะได้รบัถ้วยรางวัลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีพร้อมทนุการศกึษา เกียรตบิตัร และเดนิทางไป
ทัศนศกึษา ณ ต่างประเทศ

- กจิกรรม School Package ส�าหรบัโรงเรยีน  
- กจิกรรม Read & Learn Program for Family ส�าหรบัครอบครวั 
- นิทรรศการหนังสือภาพนานาชาติ ที่ สอร.ร่วมกับมูลนิธิเมล็ดฝัน  

จดัขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย เนือ่งในวันรกัการอ่าน ระหว่าง 
วันที ่2-5 เมษายน 2558 เพ่ือให้เดก็ พ่อ แม่ผูป้กครองได้มโีอกาส
เรยีนรูจ้ากหนงัสอืภาพท่ีชอบและสร้างแรงบนัดาลใจในชวิีต ภายใน
งานมกีารจดัแสดงหนงัสอืภาพนานาชาตมิากกว่า 700 เล่ม (จาก
ประเทศญ่ีปุ่นมาร่วมจัดแสดงกว่า 500 เล่ม) การจัดมุมท�าสื่อ
นิทานอย่างง่าย มุมแนะน�าสื่อสร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก รวมทั้งการ
อบรมพิเศษจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศและจากประเทศญ่ีปุน่
ทีม่าร่วมถ่ายทอดเทคนคิการจดัมมุนิทานและกิจกรรมส�าหรบัเด็ก 
เทคนิคการอ่านภาพและวเิคราะห์หนงัสอืภาพ การสร้างกิจกรรม
โดยใช้นทิานเป็นแรงบนัดาลใจ และเทคนคิการใช้นทิานเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคดิในเดก็ โดยได้รบัความสนใจจากกลุม่เดก็ พ่อแม่ 
ผูป้กครอง และครเูป็นอย่างมาก
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กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม “ดเูป็น คดิเป็น ท�าเป็น”

สอร. จัดกิจกรรมนี้เพ่ือสร้างความรู ้และความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชนและ
ประชาชนผู ้สนใจ เกิดการแสวงหาความรู ้และต ่อยอดการศึกษาในเชิงลึก เป ็นอีกหนึ่ งช ่องทางใน 
การแสดงออกทางความคดิสร้างสรรค์ การส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทางวัฒนธรรม และการปฏสิมัพันธ์ในหมูเ่ยาวชน  
มกิีจกรรมท่ีจดัข้ึน ได้แก่

กิจกรรมเสริมทักษะด้าน IT

สอร. จดัหลกัสตูรอบรมต้ังแต่หลกัสตูรพ้ืนฐานจนถึงหลกัสตูรเฉพาะทางท่ีสามารถต่อยอดเพ่ือ
น�าไปประยกุต์ใช้ในการท�างานและประกอบอาชีพได้ อาทิ 

- กิจกรรมดนตรีเพ่ือการศึกษา (TK Music Ed.) เพ่ือส่งเสริมและ
เชื่อมโยงการเรียนรู้เก่ียวกับดนตรีประเภทต่างๆ ท่ีหลากหลาย
ผ่านวิทยากรและนักดนตรผีูม้ปีระสบการณ์ จดุประกายและสร้าง
แรงบนัดาลใจให้กับเยาวชนในการสร้างสรรค์งาน โดยจดักิจกรรม
สาธิตงานดนตรีจากศิลปินอาชีพ พร้อมการพูดคุยให้ความรู้ทาง
ด้านดนตร ีการสร้างสรรค์ผลงานดนตร ีเทคนิคการร้องเพลง การ
แต่งเพลง ประสบการณ์ด้านดนตรขีองศลิปินมอือาชพี โดยมศีลิปิน
มาถ่ายทอดความรูแ้ก่เยาวชน อาท ิวง The Paradise Bangkok 
Molam International Band วงหมอล�าล�้ายุคแห่งศตวรรษที่ 21 
ทีน่�าดนตรลีกูทุ่งและหมอล�ามาผสมผสานกบัแนวดนตรจีาไมก้า 
อัฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชยีอาคเนย์ จนเกิดการผสมผสาน
ทางดนตรใีนรปูแบบใหม่ล�า้สมยั กลายเป็นท่ีรูจ้กัในระดบัโลก สร้าง
ชื่อเสียงและเผยแพร่ความเป็นไทยให้ชาวโลกได้รู้จักกับหมอล�า  
วงบญุรอด เป็นต้น

- การจัดอบรมจิตอาสาสร้างหนังสือเสียง
ส�าหรับผู ้ พิการทางการมองเห็นด้วย
โปรแกรม Obi 3 

- การสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย Opencart 
- การสร้างเวบ็เพจขายสนิค้าด้วย Facebook 
- การใช้งาน Blogger ขัน้สงู 
- การสร้างภาพสวยอย่างมืออาชีพด้วย 

Photoshop

- การสร้างเวบ็ไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 
- หลกัสูตรส�าหรบัผูส้งูอายุและผูพิ้การ ได้แก่ 

การใช้ Social Media
- การใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
- การใช้ Microsoft Word และ Microsoft 

Excel เป็นต้น

- กิจกรรมภาพยนตร์เพ่ือการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เรยีนรูเ้รือ่งราวในมติต่ิางๆ ทัง้ประวัตศิาสตร์ สงัคม และ
วัฒนธรรม จากภาพยนตร์ทัง้ในและต่างประเทศ พร้อมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับวิทยากร รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงานภาพยนตร์
และภาพเคล่ือนไหวที่สร้างสรรค์โดยเยาวชนและผู้สนใจ อาทิ 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรยีนรูป้ระเทศไทย ครัง้ท่ี 10  
“เรามอบความรูคู้ค่วามบนัเทงิ” องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ (อพวช.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศกึษาธิการ สถาบนัเกอเธ่ และภาคี
เครอืข่ายภาครฐัและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
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กิจกรรมส่งเสริมทักษะชวิีต 

สอร. จดักิจกรรมน้ีขึน้เพ่ือกระตุน้ให้เดก็และเยาวชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการอ่าน การคิด และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการใช้ชวิีต อาทิ กิจกรรม “ดนตร ีกวี ความรกั” ให้เยาวชนได้เรยีน
รูเ้รือ่งความรกัในหลากหลายแง่มมุทีจ่ะท�าให้เยาวชนเกิดความเข้าที่
ถูกต้อง ในวันท่ี 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อทุยานการเรยีนรู ้ชัน้ 8 
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ ภายในงานมกิีจกรรมทีห่ลากหลาย ได้แก่ 
การยอวาท ีหัวข้อ “รกัแบบไหนใช่ตวัเรา” กิจกรรม “D.I.Y. by SOOK” 
เรียนรู้การประดิษฐ์ของขวัญในรูปแบบต่างๆ เพ่ือคนพิเศษ และ  
การเสวนาเรื่องรักในหลากหลายมิติกับ คุณชลิดาพร ส่งสัมพันธ์ 
อาจารย์ภาคการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นักคิด นักเขียน และนักตอบปัญหาความรักผ่านทาง
ทวิตเตอร์ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม “วงทวิตรกั” เป็นต้น

โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์

สอร. ร่วมมือกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และภาคีเครือข่ายองค์กรเพ่ือสังคมภาครัฐและเอกชน จัด
โครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” เปิดพ้ืนท่ีแหล่งเรยีนรูแ้ละจดักิจกรรม
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ก่เดก็และเยาวชนเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในช่วงปิดเทอม 

ในส่วนของ สอร. ซึง่มอีทุยานการเรยีนรู ้(TK park) เป็นพ้ืนทีใ่ห้บรกิาร
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใน
ปีงบประมาณ 2558 ได้จัดท�าสิทธิพิเศษส�าหรับผู้ใช้บริการในช่วง
ปิดเทอมส�าหรบัเดก็และเยาวชนอายุไม่เกนิ 25 ปี โดยยกเว้นค่าเข้า
ใช้บริการบัตรผ่านชั่วคราวและยกเว้นค่าสมัครสมาชิกอุทยานการ
เรียนรู้ ระหว่างวันท่ี 17 มีนาคม-17 พฤษภาคม 2558 นอกจากน้ี 
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็ก
และเยาวชน อาทิเช่น นทิรรศการพิพิธอาเซยีน 5 กิจกรรม Summer 
Learning  เทศกาลสงกรานต์บานตะไท อบรมอาสาสมคัรสร้างหนงัสอื
เสยีงและกิจกรรมเสรมิทกัษะด้านต่างๆ รวม 24 กิจกรรม เป็นต้น

โครงการประกวดแนวคดิการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ “I (Dea) I Read”

สอร.  เปิดโอกาสให้เยาวชนอายรุะหว่าง 13-18 ปี ได้น�าเสนอความ
คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแนวคิดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน  
ภายใต้หัวข้อ “ท�าอย่างไรให้...อ่าน” มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดทั้งหมด 31 ทีม จ�านวน 75 คน และผ่านเข้ารอบคัดเลือก
จ�านวน 20 ทมี ทมีท่ีผ่านการคดัเลอืกรอบแรก จะได้ร่วมอบรมเตมิไฟ  
เติมไอเดีย 2 วัน ก่อนส่งผลงานเพ่ือคัดเลือกหาผู ้ผ่านเข้ารอบ 
ชงิชนะเลศิจ�านวน 10 ทีม ซึง่ทีมท่ีผ่านเข้ารอบชงิชนะเลศิ จะได้เข้าค่าย
สร้างสรรค์กิจกรรม จติอาสา และได้น�าผลงานแนวคดิไปท�าให้เกิดขึน้
เป็นรูปธรรมในโรงเรยีนทีห่่างไกลในต่างจงัหวัด 

โดยโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ “โครงการครอบครัวนักอ่าน 
สานฝันสูอ่าชพี” จาก ทมี Read is future ซึง่จะได้รบัเงนิรางวัลพร้อม
ใบประกาศนยีบัตร
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กิจกรรมเปิดต�าราวิชา...แนะให้แนว ปีที ่2”

สอร. จัดกิจกรรม “เปิดต�าราวิชา...แนะให้แนว ปีท่ี 2” ตอน  
“ยุทธจักรส�านักฝัน”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558  
ณ อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือสร้าง 
แรงบันดาลใจวิชาชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได ้
มองเหน็โอกาสและแนวทางของตวัเองก่อนท่ีจะก้าวเข้าสูก่ารศกึษา
ในระดับอุดมศึกษา ภายในงานมีการจัดเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลากหลายสาขาอาชพีมาร่วมแบ่งปันความรู ้ถ่ายทอดประสบการณ์
และแนวคิดในหัวข้อต่างๆ เพ่ือให้สามารถน�าไปใช้เป็นตัวเลือกใน 
การต่อยอดพัฒนาพ้ืนฐานที่มี และเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งใน 
การเผชิญหน้ากับเรือ่งราวต่างๆ ในชวีติจรงิได้ ได้แก่ 

พัฒนา Application เรื่อง “น่ังรถไฟไปโคราช” 
และ “ธรรมะคอืชวิีต”

สอร. ได้พัฒนา Application เรือ่ง “นัง่รถไฟไป
โคราช” และ “ธรรมะคือชีวิต” ซึ่งเด็ก เยาวชน 
และผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่าน
ระบบ TK Application ส�าหรบัผูใ้ช้งานอปุกรณ์ 
SMART Deivce ทัง้ระบบ IOS, Android และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล (PC) 

นอกจากน้ี ยังมกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูอ้กีมากมาย อาทิ

- หัวข้อ “การศกึษาไทย แนวไหนด”ี โดย Teach for Thailand  
- หวัข้อ “แนะ…อย่างไรให้...แนว” โดย คุณมนสั อ่อนสงัข์ บรรณาธิการ 

คอลัมม์การศึกษา dek-d.com คุณสมศรี ธรรมสารโสภณ  
โรงเรียนสอนภาษาองักฤษครสูมศร ีและ คณุสธิุตา ชนะชยัสวุรรณ  
น้องอิมเมจ ตวัแทนเยาวชน 

- หวัข้อ “จะวิทย์หรอืจะศลิป์ เลอืกสกัอย่าง ได้หรอืเปล่า” โดย คณุ
ฌอห์ณ จนิดาโชต ินักเขยีน นกัแสดง และ คณุอาจวรงค์ จนัทมาศ 
สดุยอดแฟนพันธ์ุแท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก 

- หัวข้อ “เรียนไม่ตรงสาย ชีวิตเลือกได้นะ” โดย คุณวรรณสิงห์ 
ประเสริฐกุล นักเขียนและผู้ด�าเนินรายการ และคุณป๋อมแป๋ม  
เทยเทีย่วไทย โปรดวิเซอร์รายการโทรทศัน์และพิธีกร 

- หวัข้อ “ชวิีตเอาอย่างไรด ีกวดวชิาหรอืหาตวัเอง แล้วถ้าพลาดจะ
ท�าอย่างไร” โดย คณุทรงกลด บางย่ีขนั บรรณาธิการ a day และ  
ครูทอม ค�าไทย แฟนพนัธ์ุแท้สนุทรภู่

- การทดลองท�าแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ (Vocational 
Readiness Test) เพ่ือให้ทดลองตรวจสอบตวัตนและความถนดั
ของตนเองส�าหรบัน�าไปใช้ในการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อไปจนถึง
การเลอืกประกอบอาชพีต่อไปในอนาคต 

- เวร์ิคชอ็ปจ�าลองการเรยีนการสอนในระดับมหาวิทยาลยั 3 สาขา 
ได้แก่ สายวิทย์ สายศิลป์ และสายสถาปัตย์  

- นิทรรศการ “วิชาสุดแนว” น�าเสนอเนื้อหาข้อมูลวิชาชีพใหม่ท่ี 
น่าสนใจแต่ไม่เป็นท่ีรูจ้กัในวงกว้าง เช่น วิชาทางการบนิ วิชาการ
บันเทิง วิชาธุรกิจคมนาคม วิชาส่ิงแวดล้อมและการเกษตร วิชา
ทางสขุภาพ วชิาใส่ใจสงัคม วชิาต้อนรบั AEC พร้อมข้อมลูสถาบนั
การศกึษาทีจ่ดัให้มกีารเรยีนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิชาดังกล่าว 
เป็นต้น
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สอร. ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรู้ของหน่วยงานเครอืข่ายเพ่ิมเตมิ ได้แก่ 
เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ 
เทศบาลเมอืงพิจติร เทศบาลนครภเูก็ต โดย
จดัประชมุเพ่ือระดมความคิดจากทกุภาคส่วน
ทีเ่ก่ียวข้องในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างการมส่ีวน
ร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ชมุชนแต่ละ
พื้นที่ไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ย่ังยืน นอกจากนี ้ยังได้ลงนามความร่วมมอื
กับส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดของวิทยาลัยชุมชน
จงัหวัดแม่ฮ่องสอนและน่านอกีด้วย

ส�าหรบัความร่วมมอืของ สอร. กบัเครอืข่าย 
และหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่น่าสนใจใน
ปีงบประมาณ 2558 ท่ีผ่านมา ได้แก่

03
ยุทธศำสตร์ที่

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย

 03.01
สำนต่อ และขยำยควำมร่วมมือ เพื่อ

พัฒนำห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ของเครือ
ข่ำยและหน่วยงำนต่ำงๆ เพิ่มเติม

การร่วมกับเทศบาลนครยะลา จัดงานครบ
รอบ 8 ปี “อุทยานการเรยีนรูย้ะลา” 

สอร. ได้ร ่วมกับ เทศบาลนครยะลา จัด
งานครบรอบ 8 ปีอุทยานการเรียนรู้ยะลา  
ภายใต้แนวคดิ “ผกูพัน (เครอืข่าย) สร้างพลงั
การเรียนรู้” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ 
อทุยานการเรยีนรูย้ะลา ภายในงานมกีารน�า
เสนอผลการด�าเนนิงานโครงการด้านส่งเสรมิ
การอ่าน การเรยีนรูใ้นด้านต่างๆ ของอทุยาน
การเรยีนรูย้ะลาท่ีบรูณาการความร่วมมอืกับ
หน่วยงานด้านการส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรู้ 
ทั้งในส่วนกลางและท้องถ่ิน เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาเดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไปใน
จงัหวัดยะลาและจงัหวัดใกล้เคยีงให้เกิดนิสยั
รกัการอ่าน และรกัการเรยีนรูต้ลอดชวิีตอย่าง
เป็นรปูธรรม อาทิ 

- โครงการห้องสมุดมีชีวิต : บรรณารักษ์
ปล่อยของโครงการ TK Reading Power 

- การจัดแสดงนทิรรศการเคลือ่นท่ีชดุ “ยะลา 
บ้านเรา” 

- นทิรรศการมุมความรูต้ัง้ตวัได้ และ
- การแสดงดนตรขีองกลุม่เยาวชนคนดนตรี 

“ทีเคแบนด์” จากโครงการ TK แจ้งเกิด 
มาร่วมแสดงความสามารถและความคดิ
สร้างสรรค์ในชุด “เพลงท้องถ่ินภาคใต้” 
เป็นต้น 

การร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเคหะ
รัษฎากรภูเก็ต พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ 
CU Phuket Knowledge Park 

สอร. ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะ
รัษฎากรภูเก็ต จ�ากัด พัฒนาอุทยานการ
เรียนรู ้  CU Phuket Knowledge Park  
ภายใต้แนวคดิ “ห้องสมดุมชีวิีต” เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการออกแบบลักษณะพ้ืนที่
ให้บริการทางกายภาพท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
การคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู ้  
การพัฒนาศกัยภาพบคุลากร ระบบห้องสมดุ
อตัโนมตั ิกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านการเรยีนรู้
เชงิสาธิต และการจดัท�าสือ่สาระท้องถ่ินเพ่ือ
ส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรู ้ซึง่เป็นองค์ความรู ้
ของหน ่วยงาน ให ้ กับสหกรณ ์ เครดิต 
ยูเน่ียนเคหะรัษฎากรภูเก็ต จ�ากัด โดยเร่ิม
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี  
7 พฤศจิกายน 2557 ท�าให้ประชาชนท่ีอยู่
อาศัยในเขตเทศบาลต�าบลรัษฎา จังหวัด
ภูเก็ตกว่า 70,000 คน และประชาชนในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ที่มีหนังสือและส่ือการเรียนรู้ รวมท้ัง
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านการเรยีนรูท่ี้ทันสมยั
ได้อย่างต่อเน่ือง 
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การร่วมกับเทศบาลนครล�าปางปรับปรุง 
หอสมุดประชาชนให้กลายเป็น “อุทยาน
การเรียนรู้นครล�าปาง”

สอร. ร่วมมอืกับ เทศบาลนครล�าปาง ปรบัปรงุ
หอสมุดประชาชนเทศบาลนครล�าปางให้
เป็นรปูแบบ “อทุยานการเรยีนรูน้ครล�าปาง” 
(Lampang Knowledge Park : LK Park) เพือ่
ให้เป็นพ้ืนท่ีปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน การเรียนรู้ตลอดชวิีตให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้
เคยีง โดยเริม่เปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการ
เมือ่วันท่ี 14 สงิหาคม 2558 ท่ีผ่านมา 

โครงการ Read Thailand อ่านเถดิ...เดก็ไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีท่ี 2

สอร. ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธิการ จดั
โครงการ Read Thailand “อ่านเถิด...เดก็ไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที ่2” มวีตัถุประสงค์
เพ่ือรณรงค์ ส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนมนีสิยัรกัการอ่าน การเรยีนรูอ้ย่างมคุีณภาพ โดยการ
ด�าเนินงานในปีท่ี 2 มีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมท้ังโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศกึษาทุกสงักัดท่ัวประเทศ โดยเน้นเรือ่งการออกแบบนวตักรรมและความคดิ
สร้างสรรค์ในการส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านทีบ่รูณาการกับกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

ทัง้นี ้มโีรงเรยีนท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการดงักล่าวจ�านวนกว่า 600 โรงเรยีน ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การน�านวัตกรรมท่ีแต่ละโรงเรียนพัฒนาขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริง และจะได้มีการติดตามผล 
พร้อมประกาศผลการตดัสนิในล�าดบัต่อไป โดยโรงเรยีนท่ีชนะเลศิจะได้รบัถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพร้อมรางวัลรวมมลูค่ากว่า 700,000 บาท

การร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
จัดตัง้อุทยานการเรยีนรูเ้มืองแม่ฮ่องสอน

สอร. ได้สานต่อบทบาทหน้าท่ีในการให้
ค�าปรึกษาแนะน�าและการถ่ายทอดองค์ 
ความรู้กับเครือข่าย โดยร่วมมือกับเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนปรับปรุง “ศูนย์พัฒนา
ทกัษะและการเรยีนรู ้ICT แม่ฮ่องสอนเดมิ” 
ทั้งในด้านกายภาพและการให้บริการ ให้
กลายเป็นอทุยานการเรยีนรูเ้มอืงแม่ฮ่องสอน  
ภายใต้แนวคดิ “ห้องสมดุมชีวิีต” เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
รปูแบบดจิติอล และเป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบั
เยาวชน ประชาชน ชมุชน และผูป้ระกอบการ
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีศักยภาพ เกิดเป็น
ชมุชมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวิีตอย่างย่ังยืน

 03.02
โครงกำรจุดประกำยกำรเรียนรู้ใน

โรงเรียน
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อบรมเชงิปฏบิตักิาร “พฒันาห้องสมดุมีชวีติเฉลมิพระเกียรตฯิ” 

สอร. ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศกึษาธิการ ด�าเนนิโครงการจดุประกายการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 
โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้กับผู้บริหาร ครู 
บรรณารกัษ์ของห้องสมดุในโรงเรยีนสงักัด สพฐ. เพ่ือน�าไปใช้พัฒนา
ห้องสมดุของโรงเรยีน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร “พัฒนาห้อง
สมดุมชีวิีตเฉลมิพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร”ี จ�านวน 2 ครัง้ ได้แก่ ครัง้ที ่1 จดัขึน้ระหว่างวันท่ี 
6 - 9 เมษายน 2558 และครัง้ที ่2 ระหว่างในวันท่ี 28 เมษายน 2558  -  
1 พฤษภาคม 2558 มผีูเ้ข้าร่วมการอบรมรวมทัง้สิน้ 420 คน

การพัฒนาห้องสมดุตูค้อนเทนเนอร์เฉลมิพระเกียรตฯิ

สอร. ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
พัฒนาห้องสมุดในรูปแบบ “ตู้คอนเทนเนอร์” ให้กับโรงเรียนที่ห่าง
ไกล 76 แห่ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 และเพ่ือให้
นักเรียน เยาวชน รวมถึงประชาชนท่ัวไปในชุมชนท้องถ่ินทุรกันดาร 
ได้รบัโอกาสในการเข้าถึงห้องสมดุและองค์ความรูท้ีทั่นสมยัทดัเทยีม
กับสังคมเมือง โดยได้จัดอบรมพัฒนาให้กับครูและบรรณารักษ์ผู้
ปฏิบตังิานของห้องสมดุโครงการฯ ในโรงเรยีนพ้ืนท่ีห่างไกลรวมทัง้สิน้  
152 คน และได้พัฒนาต้นแบบห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์  
5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล จังหวัดนนทบุรี โรงเรียน
วัดหลวง จงัหวัดสงิห์บรุ ีโรงเรยีนสหราษฎร์รงัสฤษฏ์ จงัหวัดนครพนม 
โรงเรยีนบ้านหนองกะท้าว จงัหวัดพิษณุโลก และโรงเรยีนเทศบาล 6  
วัดตันตยาภิรม จงัหวดัตรงั เพ่ือเป็นตวัอย่างส�าหรับห้องสมดุรปูแบบ
ตูค้อนเทนเนอร์ในโรงเรยีนอืน่ๆ ต่อไป
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 03.03
งำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรห้องสมุดมีชีวิต

การจัดอบรมพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง

สอร. ได้จดัอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบรหิารจดัการห้องสมดุมชีวิีต
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บคุลากรของหน่วยงานต่างๆ สามารถน�าแนวคดิ 
ความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กับห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ท่ี
ตนเองดแูลรับผดิชอบ ได้แก่ 

- จดัอบรม หัวข้อ “ห้องสมดุในอนาคต กับ Dr. Klaus Ulrich Werner” 
ในวันท่ี 28 ตลุาคม 2557 

- จัดบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวคิด หัวข้อ “Teaching Digital 
Humanities Projects to the Public” ในวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2558 

- จัดอบรม หัวข้อ “Social Media Marketing อย่างไรให้ได้ผล” ใน 
วันท่ี 26 มนีาคม 2558

- จดัอบรมเชงิปฏิบติัการ หวัข้อ “Bookmaker ซ่อมหนังสอืง่ายๆ สไตล์
คณุ” ในวันท่ี 18 เมษายน 2558

- จัดอบรมโครงการพฒันาศักยภาพคร ูรุน่ที ่4 ของมลูนิธิไทยคม ใน
วันท่ี 29 เมษายน 2558 และวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558

- จดัอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการเล่านิทาน โดย
มวิีทยากร คอื Mr. John Hockney นกัเล่านิทานชาวออสเตรเลยี 
รองประธานสมาคม Australia Storytelling Guild และเจ้าของ 
ผลงานหนังสอื Remember When…Unlock Your Life Story 

การลงนามความร่วมมือในการแลกเปลีย่นข้อมูล และถ่ายทอด
องค์ความรูด้้านห้องสมุดมีชวีติร่วมกับ กศน.

สอร. ได้ลงนามความร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส�านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาห้องสมดุ
ประชาชนในสงักัด กศน. ท่ัวประเทศ โดย สอร.จะท�าหน้าทีถ่่ายทอด
องค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้แก่ผู้บริหาร ครู บรรณารักษ์ และ
เจ้าหน้าที่ประจ�าของห้องสมุดประชาชนสังกัด กศน. พร้อมแลก
เปลีย่นข้อมลู และสือ่สร้างสรรค์เพ่ือการเรยีนรูท่ี้เป็นลขิสทิธ์ิของแต่ละ 
หน่วยงาน ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ 
และพัฒนาแหล่งเรยีนรูข้องประชาชนร่วมกัน

ผูบ้รหิาร บรรณารักษ์ ผูด้แูลแหล่งเรยีนรู้
ของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมจ�านวน

858 คน
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 04.01
กำรพัฒนำเว็บไซต์ Digital TK

สอร. ได้พัฒนาเว็บไซต์ Digital TK ให้มเีนือ้หา
สาระท่ีน่าสนใจและทันสมัยภายใต้แนวคิด 
“อุทยานการเรียนรู้เสมือน” และได้จัดท�า
นติยสาร Online ราย 2 เดอืน ชือ่ “Read Me 
e-gazine” เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเปิด
โอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมด้านงาน
เขียนจากโครงการ TK แจ้งเกดิ มาท�างานร่วม
กบับรรณาธิการมอือาชพี นอกจากน้ี ยังได้จดั
ท�าและเผยแพร่เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์
ภายในเว็บไซต์ Digital TK เชือ่มโยงผ่านสงัคม
ออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ Facebook, 
Twitter และ You Tube อยู่อย่างต่อเน่ือง 

 04.04
กำรร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมปลูกฝัง
นิสัยรักกำรอ่ำน กำรเรียนรู้

 04.02
กำรพัฒนำระบบ TK Public Online 
Library

สอร. ได้พัฒนาระบบ TK Public Online 
Library เพ่ือเป็นช่องทางขยายโอกาสในการ
เข้าถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์
ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้ทั่วถึงมากย่ิงขึ้น โดยระบบ TK 
Public Online Library เป็นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้
บรกิารสามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่เพ่ือ
ยืม-คนืภาพยนตร์ e-book ในระบบ IOS และ 
Android ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ล่าสุดได้พัฒนาระบบ TK Public Online 
Library ในระยะที่ 2 ให้สามารถใช้ผ่าน
คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล (PC) ได้อกีช่องทาง
หน่ึง และเปิดให้บรกิารระบบดงักล่าวไปเมือ่
วันท่ี 1 กันยายน 2558 ทีผ่่านมา จนกระทัง่
ถึงวันที ่30  กันยายน 2558

 04.03
กำรเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรผ่ำนช่องทำง
สื่อสังคมออนไลน์

สอร. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง
ทางส่ือสังคมออนไลน์ (New Media) เช่น 
Facebook Twitter Instagram, Youtube เพ่ือ
สือ่สารและสร้างความเข้าใจไปสูก่ลุม่เยาวชน
ทีเ่ป็นเป้าหมายของ สอร. รวมถึงใช้เป็นพ้ืนที่
ส�าหรบัแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างสมาชกิและ
บุคคลทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมอ่านแล้ว
แชร์ แบ่งปันประสบการณ์ “การอ่านหนังสอื” 
ส่งต่อเรือ่งราวดีๆ  จากหนงัสอืแต่ละเล่มไปสู่
นกัอ่านท่านต่อไป ผ่านช่อง facebook.com/
tkparkclub, Twitter : TKpark_TH และ 
Instagram : TKpark_TH 

ผูเ้ข้ามาใช้บริการผ่าน Digital TK จ�านวน 

1,555,355 คลิก 

ผูเ้ข้ามาใช้บรกิารจ�านวน

6,440 คน

Fanpage ทีเ่ข้ามาใช้บรกิารผ่านทาง 
Facebook จ�านวน 

153,596 คน 
จ�านวน Unique IP ของผูเ้ข้าใช้บรกิารรวม

460,549 IP 

สมาชกิจ�านวน

2,747 คน

Follower ทีต่ดิตามข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
ผ่านทาง LINE จ�านวน

4,372 คน 
(ข้อมลู ณ วันที ่30 กันยายน 2558)

04
ยุทธศำสตร์ที่

กำรส่ือสำรควำมรู้สู่สำธำรณะ

สอร. ได้สร้างทัศนคตกิารอ่าน การเรยีนรู ้ผ่านสือ่และช่องทางกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
รณรงค์ปลกูฝังนสิยัรกัการอ่าน การเรยีนรู ้และกระตุน้ให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทัว่ไป 
เหน็ความส�าคญัของการอ่านและการเรยีนรูต้ลอดชวิีต อาทิ ร่วมจดันิทรรศการในงานสปัดาห์
หนังสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่43 ระหว่างวันที ่26 มนีาคม 2558 - 6 เมษายน 2558 ณ ศนูย์การประชมุ
แห่งชาติสริกิิต์ิ กรงุเทพมหานคร งานมหกรรมจดัการศกึษาท้องถ่ิน 2558 “เด็กสร้างชาต”ิ และ
การจดักิจกรรมสร้างการรบัรูภ้ายในโรงเรยีนต่างๆ เป็นต้น 
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เพลิดเพลินกับกำรเรียนรู้ เร่ืองรำวของคนไทยยุคเก่ำก่อน 

สนุกไปกับกำรค้นหำภูมิปัญญำ เพ่ือต่อยอดจินตนำกำร

NATIONAL
DISCOVERY
MUSEUM
INSTITUTE

NATIONAL
DISCOVERY
MUSEUM
INSTITE

1. การศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้
2. การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้
3. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
4. การสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ

ในปีงบประมาณ

ยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำน

2558
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)



(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 255801

ยุทธศำสตร์ที่

กำรศึกษำวิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้

 01.01
งำนประชุมวิชำกำรด้ำนพิพิธภัณฑ์  
“พิ(ศ)พิธภัณฑ์” (Museum 
refocused) 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558  
ณ โรงแรมเดอะ สโุกศล

 01.02
นิทรรศกำร “ห ลงรัก” 

จัดข้ึนเพ่ือให้สาธารณชนเห็นความเป็นไป
สองประการ คือ ประการแรก แสดงให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมร่วมของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้  
ที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน 
โดยเชือ่มร้อยความแตกต่างผ่านค�าว่า “รกั” 
ในรูปแบบของการค้าขาย และสงคราม 
ซึ่งเป็นบริบทส�าคัญท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้  
การถ่ายโอนความรู้ระหว่างกลุ่มชน และ
พัฒนาต่อยอดจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพ้ืนท่ี 
และประการที่สอง ต้องการน�าเสนอให้เห็น
ถึงการคลีค่ลายการสร้างสรรค์วัสดสุมยัใหม่
ทีต่อบโจทย์ชวีติของคนปัจจบุนั โดยต่อยอด
จากองค์ความรูด้ัง้เดิมทีส่ัง่สมมาจากอดตี 

 01.03
นิทรรศกำร “ประสบกำรณ์หูสู่อำเซียน” 
หรือ AS((ER))N 

จัดท�าขึ้นเพ่ือให้ผู้ชมงานตระหนักถึงความ
เปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตอนัใกล้ เมือ่
ประชาคมอาเซียนก้าวเข้ามาสู่ประชาคม
ไทย เมื่อความแตกต่างอยู่รอบตัว จ�าเป็น
อย่างย่ิงทีค่นไทยต้องตระหนักและเรยีนรูใ้น
ความแตกต่างเหล่านัน้อย่างเปิดใจเพ่ือสร้าง
สมัพันธ์กับคนอืน่ 

สพร. ได้ด�าเนนิการวจิยั พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรูด้้านวัฒนธรรม 
ประวัตศิาสตร์ วิถชีวิีต ความเชือ่ คตนิิยม ศลิปะ ความหลากหลายของ
ผูค้นและดนิแดนจากทกุแหล่งอารยธรรม เพ่ือน�าไปใช้ต่อยอดในการ
จัดกิจกรรม นทิรรศการ และสือ่สิง่พิมพ์ทางวิชาการ ออกเผยแพร่ให้กบั

ประชาชน ผ่านรปูแบบการจดัสมัมนา จดัแสดงนิทรรศการหมนุเวียน
และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ อันจะท�าให้เกิดการ 
เรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความสนใจท่ีจะน�าไปต่อยอดองค์ความรู ้
ได้แก่

ผูส้นใจเข้าร่วมงานประมาณ

400 คน 

ผูส้นใจเข้าชมงานจ�านวน

12,634 คน 

ผูส้นใจเข้าชมงานจ�านวน 

16,793 คน
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02
กำรพัฒนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้

ยุทธศำสตร์ที่

 02.01
มิวเซียมสยำม พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ 

(Museum Siam: Discovery 
Museum)

 02.02
จัดกิจกรรมต่อยอดกำรเรียนรู้
สร้ำงสรรค์

พิพิธภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งแรกท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภณัฑ์ จดัตัง้
ขึน้เพ่ือเป็นต้นแบบของแหล่งเรยีนรูท่ี้น่ารืน่รมย์ และช่วยยกระดบัมาตรฐานการจดัการเรยีนรู้
ในรปูแบบใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนไทยเก่ียวกับการสร้างส�านกึในการ
รูจ้กัตนเอง รูจ้กัเพ่ือนบ้าน และรูจ้กัโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคดิและภาพลกัษณ์ใหม่” ของ
พิพิธภัณฑ์ในสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือให้การ
เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์และเรือ่งราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนกุสนานย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ี ยังให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือบคุคลท่ัวไป และเป็นท่ีปรกึษาให้กับเครอืข่ายพิพิธภณัฑ์ 
ในเรื่องการจัดการโบราณวัตถุ การจัดหาหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมที่หายากมา
รวบรวมไว้ท่ีห้องคลงัความรูเ้พ่ือเผยแพร่ให้กับผูท่ี้สนใจได้สบืค้นหาข้อมลูอกีด้วย

โดยเฉพาะ กิจกรรมวันพิพิธภณัฑ์ไทย ซึง่ได้
จดัเป็น “นทิรรศการเคลือ่นท่ี” เรือ่ง “ค�าไทย 
ใครท�า หลากหลาย คอื ไทยแท้” ตระเวนไป
ตามสถานท่ีต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ 
ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิตติ ์และจงัหวัด
อดุรธานี 

ผูเ้ข้าชมจ�านวน

151,845 คน 
หน่วยงานเข้าชมจ�านวน

308 หน่วยงำน

ผูเ้ข้าชมจ�านวน

369,300 คน

สพร. ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวม
ทั้งเนื้อหาจากนิทรรศการต่อยอดการเรียนรู้ 
มาจัดเป็นกิจกรรมเสวนา การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และ workshop หลากหลาย 
รวมท้ังการร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกจดั
กิจกรรมเพ่ือเสรมิสร้างการเรยีนรูอ้ย่างรืน่รมย์
ผ่านพิพิธภัณฑ์ เช่น งาน Noise Market 
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันครบรอบวันเปิด
ตัวมิวเซียมสยาม กิจกรรม International 
Museum Day กิจกรรมวนัแม่แห่งชาต ิและ
กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นต้น
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 02.03
จัดเทศกำล Night at the Museum 

ครั้งที่ 6 ตอน “I hear ได้ยินไหม”

 02.04
โครงกำรปั้นนักพิพิธภัณฑ์สำยพันธุ์
สยำม (Young Muse Project)

สพร. จดัเทศกาลประจ�าปีของมวิเซยีมสยาม
ที่เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืน 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเท่ียวชม
พิพิธภัณฑ์ โดยในครั้งที่ 6 น้ี ใช้ชื่อตอนว่า  
“I hear ได้ยินไหม” จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  
18 - 20 ธันวาคม ตัง้แต่เวลา 16.00 - 22.00 น.  
เปิดสัมผัสและเรียนรู้คุณค่าของ “การฟัง” 
เนรมติมวิเซยีมสยามให้กลายเป็น “อาณาจกัร
ประสบการณ์แห่งการฟัง” ท่ีถูกจารึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
น�าเสนอผ่านกิจกรรมท้าทายโสตประสาท อาทิ 

สพร. ด�าเนนิโครงการเพ่ือช่วยกระตุน้ให้คนรุน่ใหม่เห็นความส�าคญัของการเรยีนรูใ้นรปูแบบ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ น�าไปสู่การต่อยอดคิดผลิตผลงานนิทรรศการ หรือโครงการท่ี 
น่าสนใจ โดยครัง้น้ีเป็นปีแรกท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุน่ใหม่ส่งผลงานความคดิสร้างสรรค์
เพ่ือต่อยอดแนวคิดไปสูก่ารยกระดบัพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท่ัวประเทศ ให้เป็นแหล่งเรยีนรูท่ี้สนใจ 
ภายใต้ “แผนงานการพัฒนาพิพิธภัณฑ์” ประกอบด้วย หมวดนิทรรศการ หมวดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้และหมวดการประชาสมัพันธ์และการตลาด มแีผนงานทีผ่่านการคดัเลอืกให้ได้รบัทุน
ในการพัฒนาแผนในฝันให้เป็นจรงิ 3 โครงการ ได้แก่ 

นอกจากนี้  ยังได ้ร ่วมมือกับพิพิธภัณฑ ์
เครอืข่ายเปิดพิพิธภณัฑ์ตอนกลางคนื ได้แก่ 
พิพิธบางล�าพู พิพิธภัณฑ์เหรียญ หอศิลป์
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ  
นทิรรศน์รตันโกสนิทร์ และหอศลิป์ร่วมสมยั
ราชด�าเนนิ

ทั้งนี้ โดยในส่วนของเทศกาล Night at the 
Museum

ผูเ้ข้าชมจ�านวน

11,947 คน 

ผูเ้ข้าร่วมงานจ�านวน

8,970 คน 

- โซน “หเูขา หูเรา รบร้อยครัง้ชนะร้อยครัง้” 
ให้ผู ้ชมสวมบทแม่ทัพ ฟังเสียงแรงสั่น
สะเทือนผ่านพ้ืนดินเพ่ือประเมินจ�านวน
ข้าศกึแบบยุคโบราณ 

- โซน “กลองขอฝน” และ โซน “ฟังมอร์ส 
ถอดรหสั” เผยต�านานการตกีลองกบขอฝน 
ส่งสารถึงเทวดาของคนยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และลองเคาะสัญญาณ
มอร์สส่งรหัสลบั 

- โซน “I HEAR รามา” เปิดสตูดโิอพากย์เสยีง 
ให้ทดลองเป็นพระเอก นางเอก นางร้าย 
หรือตัวตลก และฟังเสียงไฮไลท์โชว์จาก
แขกรบัเชญิสดุพิเศษ ได้แก่ มนิิคอนเสร์ิต 
“อิมเมจ” สธุติา ชนะชยัสวุรรณ ทีม่าเผย
ทีเด็ดความส�าเร็จจากการฟัง โชว์พิเศษ 
“ทีมพากย์โดราเอม่อน” กับเสยีงทีคุ่น้เคย
จากช่อง 9 การ์ตนู ร่วมขบัขานบรรเลงเสยีง
ของอาเซยีนกับ “วงกอไผ่” และโชว์พิเศษ
จาก “ทีมสะบดัลาย” จากเวที Thailand’s 
Got Talent 

โครงการปรับโฉมพิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา 
(Bangkok Dolls Museum) ภายใต้แนวคิด 
“Discovery Museum” 

โดยนกัศกึษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

โครงการจัดนิทรรศการ เรื่อง “คุณข้าว”  
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชนีินาถ 

โดยนกัศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

โครงการจัดท�าเกม AR ณ มิวเซยีมสยาม 

โดยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุี 
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03
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย

ยุทธศำสตร์ที่

 03.01
โครงกำร Discovery Museum 
Knowledge Model

 03.02
โครงกำร Muse Mobile 

โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการเรียนรู้แนว Discovery 
Museum Knowledge Model : DMKM สูพิ่พิธภัณฑ์เครอืข่ายในท้อง
ถ่ิน โดยได้พัฒนาหลกัสตูร และจดัอบรม เรือ่งการวางแผน การบรหิาร
จดัการ การจดัแสดงนทิรรศการ และการจดัโปรแกรมการเรยีนรูแ้ละ
กิจกรรมสร้างสรรค์ในพิพิธภัณฑ์พัฒนาแนว “Discovery Museum” 
น�าต้นแบบการเรียนรู ้เพ่ือเครือข่าย หรือหลักสูตรอบรมส�าหรับ 
เครอืข่ายพิพิธภณัฑ์การเรยีนรูไ้ปเผยแพร่และอบรมให้กับบคุลากรของ
เครอืข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรูใ้น 4 ภมูภิาค จ�านวน 3 หลกัสตูร 
คอื 1) การตลาด 2) การบรหิารจดัการวัตถจุดัแสดง และ 3) การบรหิาร
จดัการพ้ืนทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวกในพพิิธภณัฑ์

ชดุนิทรรศการเคลือ่นท่ี Mobile Unit เป็นการสร้างพ้ืนท่ีแห่งการเรยีนรู ้
ใหม่สัญจรสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยรวบรวมเนื้อหาส�าคัญจาก
นิทรรศการถาวรชุด “เรียงความประเทศไทย” จากมิวเซียมสยาม  
มาน�าเสนอในชุดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู ้ในรูปแบบ  
Hands-on และ Interactive ทีเ่คลือ่นท่ีได้ 

Mobile Unit จะออกสญัจรไปหากลุม่เป้าหมายและชมุชนในภมูภิาค
ต่างๆ โดยจัดแสดงนิทรรศการในท้องท่ีนั้นๆ ประมาณสามเดือน  
เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้าง
การมส่ีวนร่วมของท้องถ่ินผ่านการวางกลยุทธ์การด�าเนินการร่วมกับ
จงัหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ชดุนทิรรศการเคลือ่นท่ี 
“มวิเซยีมตดิล้อ” ไปจดัต้ังในภูมภิาคต่างๆ 

ในปีงบประมาณ 2558 สพร. จดัชดุนิทรรศการเคลือ่นท่ีไปยังจงัหวัด
ต่างๆ ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมี 
ชดุนิทรรศการเคลือ่นท่ี ทีอ่ยู่ระหว่างการด�าเนนิงานมอียู่ 3 ชดุ ได้แก่ 

ผูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน 

174 คน 
เครอืข่ายเข้าร่วมจ�านวน

124 แห่ง

ชดุท่ี 1 : 
เรยีงความ
ประเทศไทย 
ฉบบัย่อ

ชดุท่ี 2 : 
ฮูจ้กัเพ่ือนไทย 
เข้าใจตวัตนคน
อสีาน

ชดุท่ี 3 : 
อจัฉรยิภาพตวัตน
คนอสีาน 
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04
กำรส่ือสำรควำมรู้สู่สำธำรณะ

ยุทธศำสตร์ที่

 03.03
โครงกำร Museum Family

 03.04
โครงกำร Museum Festival 

 03.05
โครงกำร Muse Pass 

สพร. ผลติสือ่ในรปูแบบทีห่ลากหลาย เพ่ือเผยแพร่และสือ่สารองค์ความรูสู้เ่ครอืข่าย
และประชาชน ผ่านช่องทางสือ่สิง่พิมพ์ โทรทศัน์ วิทย ุและสือ่ออนไลน์ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว อาทิ การจัดท�า
นติยสาร “Muse Mag” ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Newsletter) ออกเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.museumsiam.org และสือ่ออนไลน์กระแสหลกัอย่าง facebook 
Twitter Instagram Youtube Line และ Google+ เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่ 
ทีร่กัการอ่าน ช่วยเสรมิแรงบนัดาลใจ และสร้างสรรค์การเรยีนรูอ้ย่างไร้ข้อจ�ากัดใน
เรือ่งของเวลา

สพร. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
พันธมติรพิพิธภัณฑ์ผ่านโครงการ Museum 
Family โดยจัดกิจกรรม-นิทรรศการร่วมกับ 
เครือข่าย เช่น สถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
ม ห า ส า ร ค า ม  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ ชุ ม ช น ช า ว
เกาะลันตา พิพิธภัณฑสถานแห ่งชาติ
ราชบรีุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตพิระนครครีี 
ททท. ส�านักงานเพชรบุรี พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู ่ทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สพุรรณบรุ ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตบ้ิานเก่า  
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ศูนย์การ
เรยีนรูว้ฒันธรรมอนัดามนั พิพิธภัณฑสถาน
คลองท่อม พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี และ
ส�านกัการสงัคตี  

สพร. ร่วมกับส�านักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ในภาคอีสาน 
จ�านวน 30 แห่ง จดังาน Museum Festival 
2015 เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตอน “ข้าว เกลือ โลหะ” ที่
จงัหวดัขอนแก่น เรยีนรูจ้ดุเริม่ต้นวฒันธรรม
อีสานไปจนถึงรากลึกของอีสานผ ่าน
นิทรรศการท่ีให้ความรู้ เรื่องราว และวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับข้าว เกลอื โลหะ จาก
พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานท้ัง 30 แห่ง พร้อม
จดักิจกรรมการเรยีนรู ้อาท ิฟังนทิานท้องถ่ิน 
ท�าหน้ากากผีขนน�้า ท�าว่าวสะนู สาธิตการ
ต�าข้าว การแสดงศลิปวัฒนธรรมอสีาน จาก  
วงโปงลางแสนเมอืง โรงเรยีนหนองเรอืวิทยา 
วงกู่แคน จากภาพยนตร์เรือ่ง “ผูบ่้าวไทบ้าน
อีสานอินดี้” วงกันตรึม และ มโหรีอีสานใต้ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และการ
จ�าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมประยุกต์ท่ี 
โดดเด่นไม่เหมอืนใคร ในระหว่างวันที ่16 – 
18 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 19.00 น.  
ณ หอศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จงัหวัดขอนแก่น

สพร. ด�าเนินโครงการบัตรเดียวเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ 32 แห่ง ในราคา 199 บาท 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู ้ และ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) อีกท้ังยัง
ช่วยประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เครือข่ายท่ี 
เข้าร่วมโครงการให้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างมาก
ขึน้ อาท ินทิรรศรตันโกสนิทร์ พิพิธภัณฑ์ศริริาช 
หอศิลป์ร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข แบทแคท 
มวิเซยีม แอนด์ ทอยส์ ไทยแลนด์ ฯลฯ 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 

9,515 คน
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รายงานประจ�าปี 2558

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 967,597,463.90 1,280,491,502.55

    ลูกหนี้ระยะสั้น 5 15,293,742.27 10,862,370.23

    เงินลงทุนระยะสั้น 6 251,932,191.78 -

    สินค้าคงเหลือ 7 4,108,874.77 5,240,129.39

    วัสดุคงเหลือ 8 395,464.90 453,085.97

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 12,494,271.56 10,890,287.77

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,251,822,009.18 1,307,937,375.91

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    ลูกหนี้ระยะยาว 10 20,232,873.81 18,430,507.01

    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 213,167,162.03 236,829,228.49

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 15,708,335.93 15,787,827.60

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 249,108,371.77 271,047,563.10

รวมสินทรัพย์ 1,500,930,380.95 1,578,984,939.01

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ 2558 2557

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

    เจ้าหนี้ระยะสั้น 13 44,729,807.44 44,013,246.13

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14 38,099,910.51 37,830,075.23

    รวมหนี้สินหมุนเวียน 82,829,717.95 81,843,321.36

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 15 120,000.00 120,000.00

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 120,000.00 120,000.00

รวมหนี้สิน 82,949,717.95 81,963,321.36

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,417,980,663.00 1,497,021,617.65

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

    ทุน 542,946,156.82 542,946,156.82

    รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 875,034,506.18 954,075,460.83

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,417,980,663.00 1,497,021,617.65

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ 2558 2557

รายได้

   รายได้จากงบประมาณ 18 697,724,100.00 824,979,100.00

    รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 19 25,806,670.80 24,209,252.67

    รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 20 6,915,332.00 12,272,763.65

    รายได้อื่น 21 13,866,699.62 10,546,459.56

รวมรายได้ 744,312,802.42 872,007,575.88

ค่าใช้จ่าย

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร 22 169,669,594.95 160,097,221.76

    ค่าตอบแทน 23 2,617,852.23 3,115,343.73

    ค่าใช้สอย 24 523,784,914.02 430,157,310.09

    ค่าวัสดุ 25 25,745,545.87 26,866,321.84

    ค่าสาธารณูปโภค 26 21,894,714.28 20,714,196.16

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 27 69,994,277.12 77,535,671.99

    ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 28 9,646,403.60 529,571.85

    ค่าใช้จ่ายอื่น 29 455.00 234,640.41

รวมค่าใช้จ่าย 823,353,757.07 719,250,277.83

รายได้สูง/(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (79,040,954.65) 152,757,298.05

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

รายงานประจำาปี 2558
OKMD

72



ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

 รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (79,040,954.65) 152,757,298.05

 รายการปรับกระทบรายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 69,994,277.12 77,535,671.99

    ปรับปรุงทรัพย์สินระหว่างปี 1,456,268.29 (2,518,170.38)

 รายได้สูง/(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

(7,590,409.24) 227,774,799.66

 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,603,983.79) (2,559,345.20)

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 455.00 264,647.38

    ลูกหนี้ระยะสั้น (4,431,372.04) (3,755,526.57)

    สินค้าคงเหลือ 1,131,254.62 (540,982.56)

    วัสดุคงเหลือ 57,621.07 (60,190.34)

    ลูกหนี้ระยะยาว (1,802,366.80) 3,754,504.20

 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

    เจ้าหนี้ระยะสั้น (1,594,503.69) (858,949.85)

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 269,835.28 1,356,246.46

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (15,563,469.59) 225,375,203.18

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น (251,932,191.78) -

    เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ (37,069,031.28) (24,635,236.44)

    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (8,329,346.00) (9,694,693.50)

    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (297,330,569.06) (34,329,929.94)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ (312,894,038.65) 191,045,273.24

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 1,280,491,502.55 1,089,446,229.31

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 967,597,463.90 1,280,491,502.55

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

รำยกำร/หน่วยงำน หมำยเหตุ ทุน
รำยได้สูง/(ต่�ำ) กว่ำ 

ค่ำใช้จ่ำยสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ 

/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 542,946,156.82 954,075,460.83 - 1,497,021,617.65

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�าหรับปี 2558

รายได้สูง/(ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรบังวด - (79,040,954.65) - (79,040,954.65)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 542,946,156.82 875,034,506.18 - 1,417,980,663.00

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมำยเหตุ สำรบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5 ลูกหนี้ระยะสั้น

6 เงินลงทุนระยะสั้น

7 สินค้าคงเหลือ

8 วัสดุคงเหลือ

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10 ลูกหนี้ระยะยาว

11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13 เจ้าหนี้ระยะสั้น

14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

16 ภาระผูกพัน

17 รายได้จากงบประมาณ

18 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

19 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

20 รายได้อื่น

21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

22 ค่าตอบแทน

23 ค่าใช้สอย

24 ค่าวัสดุ

25 ค่าสาธารณูปโภค

26 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

27 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

28 ค่าใช้จ่ายอื่น

29 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 1 ข้อมูลท่ัวไป

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส�านักงานบริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.1 เป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์หลากหลายและเป็นองค์กรน�าทางด้านฐานความรู้
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อสะสมความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาของตน
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการวิทยาการความรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่าประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต 

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 และวัฒนธรรมเขตร้อนท่ีทันสมัยเป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเท่ียวรุ่น

ใหม่ที่สนใจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตะวันออก ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย
1.9 ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกิดกลไกในการเสาะหา การพัฒนา และการใช้ความเชีย่วชาญของผูม้คีวามสามารถพิเศษสาขาต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ Office of Knowledge Management and Development : OKMD) 
มีหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย
• ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ. หรือ Thailand Creative & Design Center : TCDC)
• ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร. หรือ Thailand Knowledge Park : TK Park) 
• สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร. หรือ National Discovery Museum Institute : NDMI)

หมำยเหตุ 2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2557 หมวด 3 เรื่อง
การรายงานทางการเงินและบัญชี ข้อ 56 การบัญชีของส�านักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

งบการเงนิจดัท�าตามเกณฑ์คงค้าง ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดในหลกัการและนโยบายการบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครฐั ฉบบัที ่2 ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 

การจดัประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบตัติามหนังสอืกรมบญัชกีลางที ่กค 0423.2/ว237 ลงวนัที ่8 กันยายน 2557 
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

รายงานประจำาปี 2558
OKMD

76



ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.2  การน�าเสนองบการเงิน
ส�านกังานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) น�าเสนองบการเงนิในภาพรวมโดยรวมงบการเงนิของส�านกังานบรหิารและ
พัฒนาองค์ความรู้ส่วนที่เป็นหน่วยงานกลาง 1 หน่วย และงบการเงินของหน่วยงานภายในอีก 3 หน่วย รวมเป็น 4 หน่วย

หมำยเหตุ 3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญ

3.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
-  รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์

3.2  ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น
-  ลูกหนี้ รับรู้เมื่อจ่ายเงินตามมูลค่าที่จะได้รับในสัญญาเงินยืม ไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ

3.3  สินค้าคงเหลือ
-  สินค้าคงเหลือ รับรู้ในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และค�านวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ โดย

ใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

3.4  วัสดุคงเหลือ
-  วัสดุ รับรู้ในราคาทุน และค�านวณราคาทุนของวัสดุ โดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

3.5  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-  ที่ดิน รับรู้ในราคาทุน
- อาคารและอปุกรณ์ รบัรูเ้มือ่หน่วยงานได้มกีารตรวจรบัเรยีบร้อยแล้วตามราคาทนุ โดยบนัทกึเฉพาะส่วนทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 5,000 

บาท ขึ้นไป หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
-  ค่าเสื่อมราคา ค�านวณจากราคาทุนของ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน โดย

ประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10-20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร (ตกแต่งส�านักงาน) 3 ปี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 3-5 ปี
ยานพาหนะและขนส่ง 5 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี

3.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้ในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
-  ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของ

สินทรัพย์ ดังนี้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 3-5 ปี
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.7  เจ้าหนี้
-  เจ้าหนี้ รับรู้เมื่อมีการตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญา แต่ยังมิได้ช�าระเงินและสามารถระบุมูลค่าสินค้าและ

บริการได้ชัดเจน
-  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น

3.8  รายได้รอการรับรู้
-  รายได้รอการรับรู้ เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะ

เวลาบญัช ีให้บนัทึกเป็นหนีส้นิและทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้อย่างสมเหตสุมผลตลอดเวลาเพ่ือจบัคูร่ายได้และค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง

3.9 รายได้จากงบประมาณ
-  รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง และบันทึกเป็นรายได้ทั้งจ�านวนแล้วโอนให้หน่วยงานภายใน 

3 หน่วยงาน ตามที่ขอรับจัดสรร

3.10  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
-  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ

หน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

3.11  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
-  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาค เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้

ทั้งจ�านวน เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย

3.12  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงนิตราต่างประเทศ รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ให้บนัทึกเป็นสกุลเงนิบาท โดยการแปลงจ�านวนเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

- ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ให้แปลงค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดรายงาน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยค�านวณไว้

-  กรณทีีม่กีารช�าระเงนิของรายการทีเ่ป็นตวัเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ให้แปลงยอดการช�าระเงนิให้เป็นเงนิบาทด้วยอตัราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

-  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการช�าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือจากการรายงานรายการที่เป็นตัวเงิน ด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ใน
รายงานการเงินของงวดบัญชีก่อน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินสด

 เงินสดในมือ 64,904.50 46,548.00

เงินฝากธนาคาร

 ประเภทกระแสรายวัน 21,000.00 1,000.00

 ประเภทออมทรัพย์ 967,511,559.40 1,280,443,954.55

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 967,597,463.90 1,280,491,502.55

เงินสดในมือ เป็นเงินสดที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

หมำยเหตุ 5 ลูกหน้ีระยะส้ัน
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,702,434.75 2,669,627.60

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 30,000.00 -

รายได้ค้างรับ 13,448,107.14 8,129,197.08

ลูกหนี้เงินมัดจ�า 113,200.38 63,540.00

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก - 5.55

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 15,293,742.27 10,862,370.23
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 6 เงินลงทุนระยะส้ัน
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินฝากประจ�า 6 เดือน

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 60,463,726.03 -

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 70,541,013.70 -

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 80,618,301.37 -

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 40,309,150.68 -

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 251,932,191.78 -

หมำยเหตุ 7 สินค้ำคงเหลือ
(หน่วย:บาท)

2558 2557

สินค้าส�าเร็จรูป 2,776,979.32 4,275,798.29

สินค้าฝากขาย 1,331,895.45 964,331.10

รวมสินค้าคงเหลือ 4,108,874.77 5,240,129.39

หมำยเหตุ 8 วัสดุคงเหลือ
(หน่วย:บาท)

2558 2557

วัสดุคงเหลือ 395,464.90 453,085.97

รวมวัสดุคงเหลือ 395,464.90 453,085.97

หมำยเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 12,494,271.56 10,888,287.77

ภาษีรอเรียกเก็บคืนจากสรรพากร - 2,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12,494,271.56 10,890,287.77
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 10 ลูกหน้ีระยะยำว
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินมัดจ�าเช่าอาคาร,โกดัง 19,626,609.28 17,723,542.48

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 437,714.53 439,714.53

เงินประกันการเดินสายเคเบิ้ล 111,200.00 111,200.00

เงินประกันการตกแต่ง - 100,000.00

เงินมัดจ�าและเงินประกันอื่น 57,350.00 56,050.00

รวมลูกหนี้ระยะยาว 20,232,873.81 18,430,507.01

หมำยเหตุ 11 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์
(หน่วย:บาท)

2558 2557

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 866,262,124.44 866,262,124.44

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (749,984,333.65) (716,084,556.43)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ 116,277,790.79 150,177,568.01

ครุภัณฑ์ 555,278,803.60 536,765,351.66

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (491,516,813.95) (476,561,824.17)

ครุภัณฑ์-สุทธิ 63,761,989.65 60,203,527.49

งานระหว่างก่อสร้าง 33,127,381.59 26,448,132.99                                       

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 213,167,162.03 236,829,228.49
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย:บาท)

2558 2557

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 104,179,559.06 95,101,127.46

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (90,106,998.13) (82,335,805.16)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 14,072,560.93 12,765,322.30

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 71,100,871.00 71,100,871.00

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (69,465,096.00) (68,078,365.70)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-สุทธิ 1,635,775.00 3,022,505.30

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 15,708,335.93 15,787,827.60

หมำยเหตุ 13 เจ้ำหนี้ระยะส้ัน
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เจ้าหนี้การค้า 25,007,561.05 21,706,271.30

เจ้าหนี้อื่น 2,110,574.13 4,675,117.10

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 2,041,652.83 2,403,136.60

ใบส�าคัญค้างจ่าย 1,979,717.29 2,485,999.80

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลภายนอก 10,773,634.79 9,742,533.99

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�าส่ง 2,816,667.35 3,000,187.34

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 44,729,807.44 44,013,246.13
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 14 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 7,360,493.47 7,891,542.03

เงินประกันสัญญา-ก�าหนดคืนไม่เกิน 1 ปี 10,622,852.37 8,604,797.94

เงินประกันผลงาน-ก�าหนดคืนไม่เกิน 1 ปี 8,850,388.97 9,183,391.90

เงินประกันอื่น 11,266,175.70 11,099,585.00

รายได้รอการรับรู้ - 1,050,758.36

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น 38,099,910.51 37,830,075.23

หมำยเหตุ 15 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินประกันสัญญาระยะเวลา 1-3 ปี 120,000.00 120,000.00

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 120,000.00 120,000.00

หมำยเหตุ 16 ภำระผูกพัน

สบร. มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาเช่าของหน่วยงาน ณ วันที่ 30กันยายน 2558 และ 2557 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

หน่วยงำน 2558 2557

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 6,131,036.28 49,905,372.99

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 22,095,400.00 30,914,965.71

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 36,470,377.00 41,593,724.28

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 51,819,128.00 33,705,489.28

รวม 116,515,941.28 156,119,552.26
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 17 รำยได้จำกงบประมำณ

(หน่วย:บาท)

รำยได้จำกงบประมำณปีปัจจุบัน 2558 2557

รายได้จากงบบุคลากร 212,264,600.00 202,048,500.00

รายได้จากงบด�าเนินงาน 166,147,500.00 168,738,600.00

รายได้จากงบภารกิจ 319,312,000.00 454,192,000.00

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ 697,724,100.00 824,979,100.00

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบบุคลากร 64,827.00 74,000.00

รายได้จากงบด�าเนินงาน 110,474,908.31 75,419,948.00

รายได้จากงบภารกิจ 279,086,080.50 172,083,323.00

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 389,625,815.81 247,577,271.00

รวม รายได้จากงบประมาณ 1,087,349,915.81 1,072,556,371.00

หมำยเหตุ 18 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
(หน่วย:บาท)

2558 2557

รายได้จากการขายสินค้า 2,954,650.21 2,411,356.79

รายได้จากการให้บริการ 7,002,071.71 5,307,100.99

รายได้ค่าสมาชิก 7,942,774.78 8,558,311.66

รายได้ค่าสัมมนา 362,750.00 263,500.00

รายได้ค่าจ�าหน่ายบัตร 4,924,979.38 4,889,859.00

รายได้ค่าจัดกิจกรรม 50,000.00 772,625.00

รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 1,836,630.83 1,150,150.00

รายได้ส่วนแบ่งร้านค้า 732,813.89 856,349.23

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 25,806,670.80 24,209,252.67
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 19 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - 50,000.00

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 19,500.00 10,500.00

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 6,880,000.00 12,209,963.65

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 15,832.00 2,300.00

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 6,915,332.00 12,272,763.65

หมำยเหตุ 20 รำยได้อื่น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 9,107,102.56 7,483,117.73

รายได้ค่าปรับ 2,124,091.44 1,592,627.15

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 296.82 -

รายได้อื่น 2,635,208.80 1,470,714.68

รวม รายได้อื่น 13,866,699.62 10,546,459.56
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 21 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินเดือน 142,158,798.00 138,076,555.00

ค่าล่วงเวลา 1,553,593.92 1,318,187.55

ค่าตอบแทนพิเศษ/ผู้ได้รับเงินเต็มขั้น 1,051,040.00 912,600.00

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 10,207,957.14 9,572,109.03

ค่ารักษาพยาบาล 7,720,574.24 8,310,516.23

ค่าเบี้ยประกันชีวิต 146,582.90 140,682.29

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 568,308.75 423,625.50

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 90,000.00 77,000.00

เงินช่วยเหลือบุตร 40,000.00 70,000.00

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 855,290.00 768,566.16

เงินบ�าเหน็จ-ผู้ปฏิบัติงาน 4,698,600.00 -

ค่าใช้จ่ายอื่น 578,850.00 427,380.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 169,669,594.95 160,097,221.76

หมำยเหตุ 22 ค่ำตอบแทน
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่าตอบแทนอื่น 2,617,852.23 3,115,343.73

รวม ค่าตอบแทน 2,617,852.23 3,115,343.73
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 23 ค่ำใช้สอย
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมภายในประเทศ 11,347,734.58 6,741,407.15

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ 123,157.30 214,383.52

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคคลภายนอก 30,008,710.69 19,299,272.35

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ 7,657,446.69 7,281,065.50

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ 4,846,486.04 15,623,145.84

ค่าจัดกิจกรรม 111,114,161.56 17,459,936.85

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 35,226,998.66 22,404,636.02

ค่าจ้างเหมาบริการ 76,690,495.49 159,062,459.85

ค่าจ้างที่ปรึกษา 7,105,000.00 5,377,520.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2,834,818.50 4,069,789.70

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 77,030,822.67 62,707,973.63

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 6,662,420.86 5,993,004.10

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคล 24,836,097.04 36,446,418.85

ค่าวิจัยและพัฒนา 21,709,097.93 24,471,249.00

ค่าจ้างท�าสื่อประชาสัมพันธ์สื่อดิจิตอลสื่อมัลติมีเดีย 32,110,462.16 -

ค่าประชาสัมพันธ์ 45,415,624.75 24,902,152.58

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น 1,244,247.48 244,470.04

ค่าขนส่ง 873,726.74 626,238.89

ค่าเบี้ยประกันภัย 2,846,964.51 1,586,197.51

ค่ารับรองและพิธีการ 104,681.84 79,864.10

ค่าถ่ายเอกสาร 2,386,891.89 1,761,323.66

ค่าจัดพิมพ์ 4,966,426.91 8,165,179.43

ค่าจ้างแปลเอกสาร 780,591.00 726,853.00

ค่าตรวจสอบบัญชี 650,000.00 650,000.00

ค่าจ้างและบริการอื่น-บุคคลภายนอก 77,261.38 30,832.71

ค่าจ้างจัดท�าหนังสือ,สื่อ,วารสารและนิตยสาร 8,008,117.10 212,052.00

ค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 1,107,454.63 1,140,156.62

ค่าใช้สอยอื่นๆ 6,019,015.52 2,879,727.19

รวม ค่าใช้สอย 523,784,914.02 430,157,310.09
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุท่ี 24 ค่ำวัสดุ
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่าต้นทุนการขายสินค้า 2,651,256.18 1,104,986.51

ค่าวัสด ุ 20,991,894.39 24,420,729.88

ค่าน�า้มันเชื้อเพลิง 660,083.50 753,951.80

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�า่กว่าเกณฑ์ 1,442,311.80 586,653.65

รวม ค่าวัสดุ 25,745,545.87 26,866,321.84

หมำยเหตุ 25 ค่ำสำธำรณูปโภค
(หน่วย:บาท)

 2558 2557

ค่าไฟฟ้า 13,931,681.57 12,951,721.94

ค่าน�า้ประปา 390,522.56 291,855.33

ค่าโทรศัพท์ 1,119,843.68 1,204,443.37

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 6,452,666.47 6,266,175.52

รวม ค่าสาธารณูปโภค 21,894,714.28 20,714,196.16
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 26 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งก่อสร้าง 33,135,179.77 33,135,179.77

ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงอาคาร(ตกแต่งส�านักงาน) 764,597.45 8,161,595.52

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ส�านักงาน 4,846,074.72 5,781,817.81

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 239,841.98 240,706.05

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,962,469.24 3,650,031.60

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4,579,939.82 4,799,614.88

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,374,647.25 11,055,994.43

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การศึกษา 2,317,333.61 1,993,835.69

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 197,265.63 210,960.85

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องดนตรี 35,910.43 41,741.21

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,242.19 95,385.41

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น 103,200.36 229,800.34

ค่าตัดจ�าหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,953,844.37 7,262,657.93

ค่าตัดจ�าหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 1,386,730.30 876,350.50

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 69,994,277.12 77,535,671.99

หมำยเหตุ 27 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 1,465,116.50 480,000.00

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 8,181,287.10 49,571.85

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 9,646,403.60 529,571.85
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 28 ค่ำใช้จ่ำยอื่น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ - 213,612.38

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตปท. - 21,028.03

โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐและตัดจ�าหน่าย 84.00 -

บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก 371.00 -

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 455.00 234,640.41

หมำยเหตุท่ี 29 กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ

สบร. ได้มมีตจิดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีผูป้ฏิบตังิานสบร. ขึน้ โดยเข้าร่วมในกองทุนส�ารองเลีย้งชพีภายใต้การบรหิารของบรษิทั หลกัทรพัย์
จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ากัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 โดยค�านวณตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 จนถึงวันจัดตั้งกองทุน แต่ทั้งนี้ไม่ก่อน
วันที่บรรจุแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่เข้าร่วม ดังนี้

1.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
3.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุนมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

โดย สบร. ให้ผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน ในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่ผู้ปฏิบัติงานได้
รับก่อนหักภาษี แต่ไม่เกินเงินสมทบที่ส�านักงานจ่ายเข้ากองทุน และส�านักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกับท่ีผู้ปฏิบัติงานจ่าย
เงินสะสมเข้ากองทุน โดยเป็นอัตราเพิ่มขึ้นตามอายุงานของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อำยุงำนของผู้ปฏิบัติงำน ส�ำนักงำนจ่ำยเงินสะสม/ร้อยละของเงินเดือน

นับตั้งแต่วันที่เข้าท�างานแต่ยังไม่ครบปี ร้อยละ 5

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 3 ปี ร้อยละ 6

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 5 ปี ร้อยละ 7

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8

การขอรับเงนิสะสม เงนิสมทบ และประโยชน์จากกองทุนส�ารองเล้ียงชพี ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกองทุนท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กรณีผูป้ฏิบตังิานมเีวลาปฏบิตังิานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้มสีทิธิได้รบัเงินสมทบและผลประโยชน์ทีเ่กิดจากเงนิดงักล่าวเมือ่ผูป้ฏิบตังิาน
พ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของส�านักงาน
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รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

รำยกำร งบสุทธิ ใบสั่งซื้อ / สัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนงบประมาณ ปี 2558

งบบุคลากร 212,264,600.00 150,000.00 163,488,645.52 48,625,954.48

งบด�าเนินงาน 166,147,500.00 234,360.00 164,848,029.38 1,065,110.62

งบภารกิจ 319,312,000.00 59,258,669.50 233,401,515.13 26,651,815.37

รวม 697,724,100.00 59,643,029.50 561,738,190.03 76,342,880.47

รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ก่อนปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

รำยกำร
เงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) ใบสั่งซื้อ / สัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนงบประมาณ ปี 2557

งบบุคลากร 64,827.00 - 64,827.00 -

งบด�าเนินงาน 110,474,908.31 15,567,835.28 65,565,143.43 29,341,929.60

งบภารกิจ 279,086,080.50 41,305,076.50 203,365,649.27 34,415,354.73

รวม 389,625,815.81 56,872,911.78 268,995,619.70 63,757,284.33

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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OPERATING

DIRECTIONS

2016

ทิศทางการด�าเนินงาน

ในปี 2559

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรม

กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร 

กำรพัฒนำต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้

ในปี 2559  ส�านกังานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 
หรอื สบร. ได้ให้ความส�าคญักับการด�าเนนิงานเชงิรกุและการท�างาน
ในเชงิบรูณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด�าเนนิ
งานเกิดผลเป็นรูปธรรม มปีระสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์ครอบคลมุ
ประชาชนกลุม่เป้าหมายในวงกว้าง   โดยนอกจากการยกระดบัต้นแบบ
แหล่งเรยีนรูท่ี้มอียู่เดมิให้มคีณุภาพ พร้อมให้บรกิารและสร้างความ 
พึงพอใจแก่ผู ้ รับบริการ ยังได ้พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ใหม ่ เ พ่ือ 
ขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น   

สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและต่อยอดขยายผลองค์
ความรู ้ของ สบร. พร้อมจัดให้มีโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ท่ี
สามารถส่งเสริมกระบวนการคิดและการท�างานแบบลงสนาม
จริง เ พ่ือการเตรียมความพร ้อมของเยาวชนก่อนก้าวเข ้าสู ่
ตลาดแรงงาน  รวมทั้งท�าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้  เพ่ือประสานงาน 
บรูณาการแนวทางการด�าเนนิงานและกิจกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ของประเทศ  โดยมสีาระส�าคญั ดงันี้

• ศกึษาวิจยัในประเด็นที ่สบร. มศีกัยภาพและยังไม่มหีน่วยงานใดด�าเนนิการ เพ่ือสนบัสนุนการขบัเคลือ่น
นโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ การศึกษาและจัดท�าแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของประเทศ การพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ทีจ่�าเป็นและสอดรบักับบรบิทการเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่
จะช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชพีและสร้างมลูค่าให้กับสนิค้าและบรกิารของไทย รวมท้ังการพัฒนา 
ต่อยอดต้นแบบองค์ความรูเ้ดมิท่ีประสบผลส�าเรจ็ให้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายใหม่ เช่น การสร้างต้นแบบ 
การพัฒนาสมองเพ่ือการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมส�าหรบักลุม่วัยรุน่  วยัแรงงาน และผูส้งูอายุ   

• สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลงาน
และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงานของ
บคุลากร  

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  
คุ ้มค่า สามารถเชื่อมโยงการท�างานระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ และรองรบัระบบ
งานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ปรบัปรงุและพัฒนาฐานข้อมลูให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สามารถรองรับการด�าเนินการและ 
การให้บรกิารในอนาคต

• พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว  
ยืดหยุ ่น ทันสมัย มีธรรมาภิบาล ส ่งเสริม
กระบวนการส่ือสารภายในและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีเ่น้นการท�างานแบบบรูณาการ 

• เร่งประชาสมัพันธ์เชงิรกุ เพ่ือให้สาธารณะรบัรูถึ้ง
บทบาทภารกิจและผลงานของ สบร. รวมทัง้สร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดขีององค์กร

• เร่งรดัพัฒนาต้นแบบแหล่งเรยีนรูท่ี้อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ได้แก่ การ
ก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ท่ี
อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก เพ่ือเป็นแหล่งการ
เรยีนรูแ้ละบ่มเพาะธุรกจิสร้างสรรค์ทีค่รบวงจร รวม
ถึงส่งเสรมิธุรกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ การจดั
ต้ังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาขอนแก่น 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
การออกแบบท่ีครบวงจรในภูมิภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื  รวมทัง้การปรบัปรงุมวิเซยีมสยามให้
เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นน�าและรองรับการพัฒนาพ้ืนที่
บรเิวณเกาะรตันโกสนิทร์    

• ยกระดบัการให้บรกิารของแหล่งเรยีนรูห้ลกัทีม่อียู่
ให้มีคุณภาพ มีความพร้อมในการให้บริการและ
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ  โดยพัฒนาท้ังใน
ด้านกายภาพ ด้านสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ต่างๆ 
ด้านบรกิารและกิจกรรม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูร้บั
บริการและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุม่เป้าหมายด้วย
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กำรส่งเสริมเครือข่ำย
เพื่อกำรขยำยผลต้นแบบ

แหล่งเรียนรู้ 

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และ
เผยแพร่องค์ควำมรู้   

• สนับสนนุภาคเีครอืข่ายท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัให้มกีาร
ด�าเนินงานที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแม่ข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ต้นแบบของ สบร. ออกไปสู่
ภูมิภาคและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้อย่างทั่วถึง  
เช่น สถาบันการศึกษาในโครงการ mini TCDC  
และเครือข่ายด�าเนินงานอุทยานการเรียนรู้ระดับ
จงัหวัด 

• สร้างความร่วมมอืกับภาคเีครอืข่ายใหม่ๆ เพ่ือให้
น�าต้นแบบองค์ความรูแ้ละการจดัการเรยีนรูท่ี้ สบร. 
พัฒนาขึน้ไปขยายผลต่อท้ังในมติเิชงิยุทธศาสตร์ 
(Agenda Based)  และมติเิชงิพ้ืนที ่(Area Based) 
อาท ิต้นแบบองค์ความรูเ้รือ่งการจดัการการเรยีนรู ้
ตามหลักการพัฒนาของสมอง (Brain Based 
Learning :  BBL) ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั เดก็ปฐมศกึษา  
สนามเดก็เล่นต้นแบบ และชมุชนต้นแบบ รวมถึง
การขยายผลต้นแบบการพัฒนาศนูย์ความรูกิ้นได้  
เพ่ือน�าองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมกับบริบทของท้องถ่ินไปยัง 
แหล่งเรยีนรูใ้นภมูภิาคท่ีมศีกัยภาพ  

• ประสานและบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทีม่บีทบาทในการให้บรกิารด้าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้การด�าเนิน
งานของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ
มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   สามารถ
เป็นกลไกในการส่งเสรมิการเรยีนรู ้การท่องเท่ียว 
รวมท้ังส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส�านึกรู้รักสามัคคี 
มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน จากการเรียนรู้
ประวัตศิาสตร์และความเป็นมาของชาตไิทย  ผ่าน
การด�าเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน  การรวบรวมข้อมูลการ
ให้บรกิารและกิจกรรมการเรยีนรู ้ การพัฒนาฐาน
ข้อมลูพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรู ้การอ�านวยความ
สะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  
และกิจกรรมปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้  
สูอ่นาคต เป็นต้น  

• ประสานความร ่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน 
ส่ือมวลชน  สถาบันการศึกษาและวิชาการ และ
ภาคประชาสงัคม เพ่ือให้ช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิ
งานของ สบร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึน้  เช่น สร้างพันธมติรทางวิชาการกับองค์กร
การเรยีนรูช้ัน้น�าทัง้ในและต่างประเทศเพ่ือน�า Best 
practice มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ฯลฯ

• รวบรวมและพัฒนาองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ให้
อยู่ในรปูแบบทีน่่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายและสอดรบั
กับพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องกลุม่เป้าหมายให้มาก
ข้ึน โดยเฉพาะรปูแบบข้อมลูดจิทิลั วิดทัีศน์ หนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-magazine) และนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์            
(e-exhibition) เพ่ือสนบัสนุนการสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ 
e-learning รวมถึงยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีมุง่สู่
เศรษฐกิจดจิทัิล (Digital Economy)

• เพิม่โอกาสในการรบัรูข้้อมลูความรูข้องประชาชน  
โดยเน้นชอ่งทางการสือ่สารทีส่ามารถเขา้ถงึกลุม่
เป้าหมายได้ง่ายและครอบคลมุในวงกว้าง รวมท้ัง 
สอดคล้องกับวิถีชวิีตในปัจจบุนั โดยเฉพาะช่องทาง 
การสือ่สารออนไลน์ เช่น ระบบห้องสมดุออนไลน์ 
Website Web-TV Social Media ต่างๆ รวมทั้ง 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู ้และเผยแพร ่
ผลงานของ สบร. ในรปูแบบทีต่รงกบัความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดเสวนาวิชาการ  
การจัดแสดงนิทรรศการ  การบรรยายและการ
ประชมุ เป็นต้น

• จดักจิกรรมและพ้ืนทีส่�าหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู้  
อบรมบ่มเพาะ และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ี 
ส่งเสรมิการพัฒนาองค์ความรู ้สร้างแรงบนัดาลใจ 
สร้างทกัษะ เสรมิศกัยภาพและขดีความสามารถใน
การประกอบอาชพี ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และทศิทางการพัฒนาประเทศ  โดยให้มรีปูแบบ
การจัดการความรู้ที่หลากหลาย เช่น การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดบรรยาย การให้ค�าปรึกษา
และแนะน�าแนวทางในการประกอบอาชีพ การจดั
แสดงผลงาน  การเย่ียมชมหน่วยงานภาคธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจดักิจกรรม
โครงการคิดก้าวหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อม
เยาวชนไทยสูต่ลาดแรงงานสร้างสรรค์  การอบรม
ทักษะเฉพาะทางท่ีจ�าเป็นในโลกยคุใหม่ ฯลฯ  โดย
ให้กระจายการด�าเนนิงานออกไปยังส่วนภูมภิาค/
ท้องถ่ินและเข้าถึงกลุม่เป้าหมายใหม่ๆ ให้มากขึน้  
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APPENDIX
ภำคผนวก

รายนามคณะกรรมการ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทน เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

พลเอกวิลาศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการโดยต�าแหน่ง

รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายเกริก วณิกกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.บุญสนอง
รัตนสุนทรากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.คุณหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายราเมศ พรหมเย็น

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

กรรมการและเลขานุการ
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นายราเมศ พรหมเย็น
รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้

ผู้อ�านวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

แห่งชาติ

นายอภิสิทธิ์ 
ไล่สัตรูไกล 
รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

นายอารยะ มาอินทร์
รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้

รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักนโยบายและแผน

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ
ผู้อ�านวยการ
ส�านักโครงการและจัดการความรู้

ดร.เกียรติพร 
หวังภัทรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวรพจน์ บุญพร
รักษาการหัวหน้า
ฝ่ายกฎหมาย

ภำคผนวก

รายนามผู้บริหาร

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

APPENDIX

นางสาวพัชราภร 
ทองประไพ  
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

นางศศิธร ศิริรัตนากูล
รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักการเงินและบัญชี

นายนันทิศักดิ์ 
สุเมธยาจารย์ 
รักษาการหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน
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นายเกริก วณิกกุล   
ประธาน

นายรอม หิรัญพฤกษ์   
อนุกรรมการ

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์   
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ พรรณนิภา รอดวรรณะ 
อนุกรรมการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
เลขานุการ

คณะอนุกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล

คณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผล

รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
ประธาน

ผู้อ�านวยการ สบร.
รองประธาน

ศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายปฏิญญา เหลืองทองค�า
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน)

นางวราพร ตยานุกรณ์
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน)

นายธัญญวัฒน์ นิลจันทร์ 
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน)

ผอ. ส�านักทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการและเลขานุการ

ภำคผนวก

รายนามคณะอนุกรรมการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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สถานที่ติดต่อ

อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 -19
69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2105 6500
โทรสาร : 0 2105 6556
เวลาท�าการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
www.okmd.or.th

ส�านักงาน :
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  
999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264 5963-5 
โทรสาร : 0 2264 5966
เวลาท�าการ : 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
เวลาท�าการ : อังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.

อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาค ยะลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา ถนนสุขยางค์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073 223 622-3 
โทรสาร : 073 223 624
เวลาท�าการ : อังคาร - อาทิตย์ 09.00 – 19.30 น.
www.tkpark.or.th

ส�านักงาน :
ดิ เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 24 
622 ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2664 7667 
โทรสาร : 0 2664 7670
เวลาท�าการ : 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
เวลาท�าการ : อังคาร - อาทิตย์ 10.30 - 21.00 น.
www.tcdc.or.th

TCDC เชียงใหม่ 
ตั้งอยู่หลังกาดเมืองใหม่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร 
ต�าบลช้างม่อย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ : 052 080 500 ต่อ 1 
เวลาท�าการ : อังคาร - อาทิตย์ 10.30 – 18.00 น.
www.tcdc.or.th/chiangmai

4  ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0 2225 2777
โทรสาร : 0 2225 2775
เวลาท�าการ
ส�านักงาน  : จันทร์ - ศุกร์  09.00 - 17.00 น.
มิวเซียมสยาม : อังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
www.ndmi.or.th

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน) : สบร.

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ : ศสบ.ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ : สอร.

สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ : สพร.

OFFICE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
AND DEVELOPMENT (PUBLIC ORGANIZATION)

THAILAND CREATIVE AND DESIGN CENTER (TCDC)THAILAND KNOWLEDGE PARK (TK PARK)

NATIONAL DISCOVERY MUSEUM INSTITUTE (NDMI)

CONTACT

รายงานประจำาปี 2558
OKMD

99



ภำคผนวก

แผนที่ตั้ง

MAP

MAP
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OFFICE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 
(PUBLIC ORGANIZATION)

OPENING HOUR: MON - FRI. 09:00 - 17:00
WWW.OKMD.OR.TH

THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER

CMMU BUILDING, 18TH - 19TH FLOOR
69 VIPHAVADEE-RANGSIT ROAD, SAMSEN NAI

PHAYATHAI, BANGKOK 10400, THAILAND

TEL: +66 2 105 6500 . FAX: +66 2 105 6556




