
01 l OKMD 

02 l TK park 

03 l Museum Siam 



2 

การพฒันาองคค์วามรู ้
และนวตักรรม 

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปี 2561 

การพฒันาตน้แบบ
แหลง่เรยีนรู ้

ยทุธศาสตร ์

การสง่เสรมิเครอืขา่ยเพือ่
การขยายผลตน้แบบแหลง่
เรยีนรูแ้ละองคค์วามรู ้ 

การเผยแพรแ่ละถา่ยทอด
องคค์วามรูใ้หเ้ขา้ถงึ
ประชาชน 

จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ถงึและไดร้บัการ
ถา่ยทอดนวตักรรมและองคค์วามรูผ้า่นสือ่ 

• สือ่ออนไลน ์(post reach/ page view) 
93,067,934 คร ัง้/คน และมผีูเ้ห็นถงึ
ประโยชน(์Engagement) 23,632,881 
คน/คร ัง้ 

• สือ่ออฟไลน ์ โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
46,656 คน 

 

 
จ านวนประชาชนทีใ่ชบ้รกิาร                                 
จากแหลง่เรยีนรู ้464,996 คน  

88.40% 
90.81% 

89.60% 

ภาพรวม TK park Museum Siam 
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1 อทุยานการเรยีนรูย้ะลา 

2 อทุยานการเรยีนรูส้มทุรสาคร (SK park) 

3 อทุยานการเรยีนรู ้TK park เทศบาลเมอืงสตลู 

4 อทุยานการเรยีนรูร้ะยอง (RK park) 

5 อทุยานการเรยีนรูต้ราด 

6 อทุยานการเรยีนรู ้(CU Phuket Knowledge Park)  

7 ศนูยก์ารเรยีนรูเ้มอืงฉะเชงิเทรา (KCC) 

8 หอ้งสมดุประชาชนเทศบาลนครระยอง 

9 ขมุทรัพยค์วามรูจั้งหวัดอา่งทอง (AKAP) 

10 ศนูยก์ารเรยีนรูปั้ทมะเสว ีจังหวัดล าปาง  

11 ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT เทศบาลนครพษิณุโลก 

12 อทุยานการเรยีนรูน้ครหาดใหญ ่

13 อทุยานการเรยีนรูเ้ชยีงราย 

14 อทุยานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละดาราศาสตรอ์งคก์าร

บรหิารสว่นจังหวัดพะเยา 

15 อทุยานการเรยีนรูน้ครล าปาง (LK Park) 

16 อทุยานการเรยีนรูบ้า้นพร ุ

17 อทุยานการเรยีนรูน้ครสงขลา ณ โรงสแีดง 

18 อทุยานการเรยีนรูร้อ้ยเอ็ด 

19 อทุยานการเรยีนรูศ้นูยก์ารศกึษากองทัพภาคที2่ คา่ยสรุนาร ี

จ.นครราชสมีา 

20 อทุยานการเรยีนรูปั้ตตาน ี

21 อทุยานการเรยีนรูน้ครราชสมีา 

22 อทุยานการเรยีนรูแ้มฮ่อ่งสอน   

23 อทุยานการเรยีนรูน้ครภเูก็ต (รว่มกับศบาลนครภเูก็ต) 

24 อทุยานการเรยีนรูอ้ดุรธาน ี  

25 อทุยานการเรยีนรู ้VK park ศนูยก์ารคา้วคิตอเรยี การเ์ดน้ส ์ 

1 พพิธิภณัฑแ์มลงสยาม  จังหวัดเชยีงใหม ่

2 พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหัว  จังหวัดภเูก็ต 

3 พพิธิภณัฑเ์มอืงโบราณซบัจ าปา จังหวัดลพบรุ ี

4 พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นจา่ทว ีจังหวัดพษิณุโลก 

5 พพิธิภณัฑปั์ญญานันทภขิ”ุ วัดชลประทานรังสฤษฏ ์จังหวัดนนทบรุ ี

6 ศนูยว์ทิยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมรอ้ยเอ็ด 

7 พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ขนุละหาร 

8 พพิธิภณัฑบ์า้นดงโฮจมินิหฯ์ 

1 ศนูยค์วามรูก้นิไดต้น้แบบ  
ณ หอ้งสมดุประชาชนจังหวดัอบุลราชธาน ี

2 มมุความรูก้นิไดเ้ชยีงใหม ่ 
ณ หอ้งสมดุประชาชนจังหวดัเชยีงใหม ่

3 มมุความรูก้นิไดส้มทุรสาคร  
ณ อทุยานการเรยีนรูส้มทุรสาคร (SK Park) 

4 อทุยานความรูก้นิไดน่้าน  
5 มมุความรูก้นิไดแ้มฮ่อ่งสอน 
6 มมุความรูก้นิไดม้กุดาหาร  
7 มมุความรูก้นิได ้อพท. น่าน 
8 มมุความรูก้นิไดส้ตลู  
9 มมุความรูก้นิไดล้ าปาง ณ หอ้งสมดุประชาชนจังหวดั

ล าปาง 
10 มมุความรูก้นิไดส้กลนคร หอ้งสมดุเฉลมิราชกมุาร ีอ.

สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 
11 มมุความรูก้นิไดส้งขลา  
12 มมุความรูก้นิไดต้าก  
13 ศนูยค์วามรูก้นิไดส้รุนิทร ์
14 มมุความรูก้นิไดต้ราด 
16 มมุความรูก้นิไดส้ระแกว้ 
17 มมุความรูก้นิไดบ้รุรัีมย ์

53 แหง่ ใน 31 จงัหวดั โดยมอีทุยานการเรยีนรูท้ ี่
เปิดใหบ้รกิารเต็มรปูแบบแลว้จ านวน 25 แหง่ 
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การพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

1) การสือ่สารแนวคดิ
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยสือ่ 

2) การสง่เสรมิบรูณาการแหลง่เรยีนรู ้
และจดัท าดชันชีีว้ดัแหลง่เรยีนรู ้

3) การจดัท าวารสารวชิาการ OKMD 
Perspective เพือ่เป็นสือ่กลางในการ
ถา่ยทอดดชันอีงคค์วามรูแ้ละการอา้งองิ
ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิฐานความรูข้อง
ประเทศ 

4) การขยายผลการวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
เกษตร เทคโนโลยชีวีภาพ และอาหาร 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพเกษตรกรไทยผา่นแหลง่
เรยีนรูส้าธารณะ 

5) การสมัมนาอภปิรายทางวชิาการ 

6) งานสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นพพิธิภณัฑ ์



1) การสือ่สารแนวคดิกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยสือ่ 

ในรูปแบบสือ่มัลตมิเีดยี จ านวน 7 เรือ่ง อาท ิDigilearn เรยีนรู ้
แบบไรข้ดีจ ากัด  Digital Age เชือ่มตอ่ไอเดยียคุดจิทัิลแบบไร ้
พรมแดน  Aging Society โอกาสใหมจ่ากผูส้งูอาย ุอกีทัง้ ผลติ
หนังสอืเล่มเล็ก (Booklet) ซรีสีค์วามรู ้จ านวน 9 เรือ่ง และมผีู ้
เขา้ถงึองคค์วามรู ้480,070 คน/ครัง้ มผีูเ้ห็นประโยชน์จากองค์
ความรู ้(Engagement) 65,159 คน/ครัง้ 

2) การสง่เสรมิบรูณาการแหลง่เรยีนรูแ้ละ 
จดัท าดชันชีีว้ดัแหลง่เรยีนรู ้

ด าเนินการปรับปรุงฐานขอ้มูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้
สาธารณะ โดยปัจจุบันมฐีานขอ้มูลรวม 4,035 แห่ง ซึง่สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.okmd.or.th   

3) การจดัท าวารสารวชิาการ OKMD Perspective เพือ่เป็นสือ่กลางในการถา่ยทอดดชันอีงคค์วามรูแ้ละการอา้งองิขอ้มูล
ดา้นเศรษฐกจิฐานความรูข้องประเทศ 

ด าเนนิการจัดท างานวจัิยเพือ่รวบรวมและประมวลผลองคค์วามรูส้ าหรับ
การจัดท าเนื้อหาของสารสาร OKMD Perspective และเผยแพร่ “ดัชนี
การเรียนรูส้าธารณะของประเทศไทย” ในการประชุมคณะกรรมการ
บรูณาการดา้นพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรู ้ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วันที ่24 
พฤษภาคม 2561 นอกจากนั้นแลว้ยังมกีารจัดท าสือ่องคค์วามรูผ้่าน
นติยสารเผยแพร่องคค์วามรู ้ราย 2 เดอืน   (The knowledge) จ านวน 
2 ฉบับ มยีอดการเขา้ถงึนวัตกรรมองคค์วามรูใ้นรูปแบบอนิโฟกราฟิก 
โมชัน่กราฟิก และบทความออนไลนต์า่งๆ จ านวน 222,961 คน/ครัง้  
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 งานถา่ยทอดงานวจิยัสูเ่กษตรกร 5 เร ือ่ง  

4) การขยายผลการวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเกษตร 
เทคโนโลยชีวีภาพ และอาหาร เพือ่เพิม่ศกัยภาพเกษตรกร
ไทยผา่นแหลง่เรยีนรูส้าธารณะ 

 จดักจิกรรมถา่ยทอดองคค์วามรู ้รวม 8 จงัหวดั ไดแ้ก ่
สกลนคร สรุนิทร ์นครศรธีรรมราช สงขลา นครปฐม 
ปทมุธาน ีเชยีงใหม ่นา่น  

จังหวดัสกลนคร  

 ศกึษา Gap Analysis ของ
งานวิจ ัย แล ะต้น แบบ ในกา ร
ถา่ยทอดงานวจิยัสูเ่กษตรกร  และ
จดัท าข้อเสนอในเชิงนโยบาย 
เ พื่ อ เ ส น อ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ขบัเคลือ่นของภาคสว่นตา่งๆ  

จังหวดัน่าน  

5) การสมัมนาอภปิรายทางวชิาการ 

ในงานประชมุวชิาการประจ าปี TK Forum 2018 “Creating 
Better Library: The Unfinished Knowledge” เมือ่วันที ่
15 กุมภาพันธ ์2561 มผีูเ้ขา้ร่วมฟังการบรรยายและอบรม
รวมทัง้ส ิน้จ านวน 424 คน และจัดท าหนังสอื “กลอ่ง” องค์
ความรูใ้นการพัฒนาพื้นที่การเรียนรูจ้ากทั่วโลก เพื่อ
เผยแพรใ่หก้บัหอ้งสมดุและสถาบนัการศกึษาทั่วประเทศ 

6) งานสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้น
พพิธิภณัฑ ์

ประกอบดว้ย 
 จัดท าเรื่อง “แขกไปใครมา”เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ ไทย-
อนิเดยี 

 จัดท าเรือ่ง “120 ปี ถนนราชด าเนนิ บันทกึสงัคมไทย” 
 ประเมนิผลประสทิธภิาพการเรยีนรูใ้นพพิธิภัณฑก์รณีนทิรรศการเรือ่ง 

“ถอดรหัสไทย” 
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การพฒันาตน้แบบแหลง่เรยีนรู ้

1) งานพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติอทุยาน
การเรยีนรูต้น้แบบและบรกิาร 

2) งานกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น 
การเรยีนรูใ้นอทุยานการ
เรยีนรูฯ้ 

3) งานการบรหิารจดัการและ
พฒันาพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้

4) งานสรา้งสรรคน์ทิรรศการหมนุเวยีน 

5) งานกจิกรรมตอ่ยอดองคค์วามรู ้
สรา้งสรรค ์

6) การเทศกาล Night at the Museum 

7) การเตรยีมการจดัต ัง้และออกแบบศนูย์
การเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ
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• จัดหาหนังสอืและสือ่การเรยีนรูจ้ านวนกวา่ 8,658 เลม่/5,180 รายการ  
และวารสาร กวา่ 873 ฉบับ  

• มกีารพัฒนาดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นระบบสมาชกิอยา่ง
ตอ่เนือ่ง  

• มผีูเ้ขา้มาใชบ้รกิารอทุยานการเรยีนรูฯ้ เป็นจ านวน 273,334 คน/ครัง้  
• มกีารยมืหนังสอืและสือ่การเรยีนรูต้า่งๆ จ านวน 456,573 ครัง้  
• หยบิหนังสอือา่นในพืน้ที ่จ านวน 131,493 ครัง้  
• มจี านวนสมาชกิ (Active Member) เป็นจ านวน 22,472 คน 

1) งานพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติอทุยานการเรยีนรูต้น้แบบ
และบรกิาร 

2) งานกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น การเรยีนรูใ้น
อทุยานการเรยีนรูฯ้ 

จัดกจิกรรมตา่งๆ ทีส่ง่เสรมิการอา่นการเรยีนรูไ้ดแ้ก ่ กจิกรรม
การใหค้วามรูส้รา้งสรรค์ ส่งเสรมิการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 
กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูป้ระจ าเดอืน กจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวทางพหุปัญญา กจิกรรมการเรียนรูด้า้นศลิปวัฒนธรรม 
กจิกรรมเสรมิทักษะดา้น IT และกจิกรรมเสรมิทักษะชวีติ ซึง่มี
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจ านวนทัง้ส ิน้ 37,711 คน   

มวิเซยีมสยามไดเ้ปิดนทิรรศการหลักชดุ
ใหม่ เรื่อง “ถอดรหัสไทย” ที่น าเสนอ
ความเป็นไทยในหลากหลายประเด็น 
พรอ้มทัง้ไดจั้ดท าสิง่อ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชม ไดแ้ก่ Audio Guide 5 
ภาษา ทางลาดส าหรับรถเข็นพรอ้มกับมี
รถเข็นใหบ้ริการ และการจัดท าบริการ
ขอ้มูลในรูปแบบ QR Code เป็นตน้ ซึง่มี
ผูเ้ขา้ชมแลว้ จ านวนทัง้ส ิน้ 191,662 คน 
โดยมผีลความพงึพอใจ รอ้ยละ 90 

3) งานการบรหิารจดัการและพฒันาพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้

4) งานสรา้งสรรคน์ทิรรศการหมนุเวยีน 
จัดท านิทรรศการ เรื่อง “ชายหญงิสิง่สมมุต”ิ ว่าดว้ยเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศ ตัง้แต่ 2 พฤษภาคม – 30 
กันยายน 2561 มผีูเ้ขา้ชมทัง้ส ิน้ จ านวน 26,442 คน โดยมี
ผลความพงึพอใจ รอ้ยละ 90.1 และมคีวามเขา้ใจในเนื้อหา
นทิรรศการ รอ้ยละ 88.6 
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5) งานกจิกรรมตอ่ยอดองคค์วามรู ้
สรา้งสรรค ์

โดยมผีูเ้ขา้มาแสวงหาความรูแ้ละท ากจิกรรม
ทีม่วิเซยีมสยาม ทัง้ส ิน้ 29,730 คน และมี
ความพงึพอใจในเนื้อหาและรูปแบบกจิกรรม 
รอ้ยละ 90 

6) เทศกาล Night at the Museum 

      จัดขึน้ระหว่างวันที ่15-17 ธ.ค.59 ภายใตแ้นวคดิเรือ่ง “งิว้ กลา้  
กา้ว” โดยมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีม่วิเซยีมสยาม 10,450 คน และมผีล
ความพงึพอใจรอ้ยละ 85 โดยยังมพีันธมติรเครอืขา่ยพพิธิภัณฑใ์นกลุม่ 
Muse Pass เขา้ร่วมจัดกจิกรรมและเปิดพพิธิภัณฑใ์นยามค ่าคนืใน
ชว่งเวลาเดยีวกนัอกี จ านวน 12 แหง่ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมของเครอืขา่ย
พพิธิภัณฑท์ีเ่ขา้รว่ม 21,588 คน 
 

7) การเตรยีมการจดัต ัง้และออกแบบศนูยก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ

ไ ด ้จั ด ท า ร า ย ล ะ เ อี ย ด โ ค ร ง ก า ร 
(Architectural Programming) และ
ขอ้มลูเพือ่การออกแบบ (Design Brief) 
ภายใตโ้ครงการเตรียมการจัดตั ้งและ
ออกแบบศูน ย์ก า ร เ รี ย น รู แ้ ห่ ง ช าต ิ
(National Knowledge Center: NKC) 
โ ด ย จั ด ท า ร า ย ล ะ เ อี ย ด โ ค ร ง ก า ร 
(Architectural Programming) และ
ขอ้มลูเพือ่การออกแบบ (Design Brief) 
และการจัดท า workshop บรเิวณศูนย์
สรา้งสขุทกุวัย ภายในสวนลมุพนิ ี2 ครัง้ 
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การสง่เสรมิเครอืขา่ยในภมูภิาคเพือ่การขยายผล
ตน้แบบแหลง่เรยีนรูแ้ละองคค์วามรู ้

1) งานพฒันาสมองเพือ่การเรยีนรู ้

2) งานขยายเครอืขา่ยศนูยค์วามรูก้นิได ้

3) การยกระดบัความรูข้องเกษตรกรไทย

เพือ่พฒันาสูว่สิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มภาคเกษตรรว่มกบั  ธ.ก.ส. 

4) การพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูต้ าบล 

5) งานพฒันาแหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ย 

6) การจดุประกายการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

7) การบม่เพาะเยาวชน TK แจง้เกดิ 

9) การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการบรหิาร

จดัการหอ้งสมดุมชีวีติ 

10) การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูกลางพพิธิภณัฑแ์ละ

แหลง่เรยีนรูข้องประเทศ (Museumthailand) 

11) มวิเซยีมตดิลอ้และรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ (Muse Mobile) 

12) งานขยายผลพฒันาพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูภ้มูภิาค 

13) การพฒันาความรว่มมอืเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูก้บัเครอืขา่ยพพิธิภณัฑ ์

14) การเทศกาลพพิธิภณัฑอ์าเซยีน (Asean Museum Festival 2018) 

8) ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งประเทศ 
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- การขยายแนวคิดการจัดการเรียนรูต้าม
หลักการพัฒนาสมอง ในการพัฒนาสมอง
วัยรุ่น โดยใชใ้นการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศกึษา ไดแ้ก่ 1) สถาบันแห่งชาตแิห่ง
เ พื่ อ ก า รพัฒน า เ ด็ ก แล ะค รอบค รั ว  2 ) 
มหาวทิยาลัยมหดิล  3) โรงเรยีนสันตริาษฎร์
วทิยาลัย 4) วทิยาลัยเทคนคิสัตหบี และ 5) 
วทิยาลยัพณชิยการบางนา 
- การวจิัยและพัฒนากระบวนการสรา้งอปุนสิัย
นักเรียนดว้ยแนวทางที่สอดคลอ้งกับการ
ท างานของสมอง โดยร่วมกับ โรงเรยีนปรนิส ์
รอยแยลสว์ทิยาลยั  
 

1) งานพฒันาสมองเพือ่การเรยีนรู ้ 

- จัดท าสือ่เผยแพร่องคค์วามรูเ้กีย่วกับ
การจัดการเรียนรูต้ามหลักการพัฒนา
สมองวัยรุ่ นในรูปแบบคลิปวิดีทัศน ์
จ านวน 2 คลปิ และเผยแพร่องคค์วามรู ้
ในการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัผา่นการเลน่ 
จ านวน 5  คลปิ ผ่านช่องทางสื่อสาร
สาธารณะออนไลน ์

- การจัดกิจกรรมอบรมครูในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ใหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจในเรือ่งการจัดการเรยีนรูต้ามหลกัการพัฒนา
สมองวัยรุน่ มผีูเ้ขา้รว่มจ านวน 120 คน 
 -  ร่วมกับสถาบันแหง่ชาตเิพือ่การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว และ มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัด
กจิกรรม โดยจัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารการจัดการ
เรยีนรูต้ามหลักการพัฒนาสมองวัยรุ่นแก่บุคลากร
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาใน
เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก 
จ านวน 55 คน จากสถานศกึษาจ านวน 37 แหง่   
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2) งานขยายเครอืขา่ยศนูยค์วามรูก้นิได ้

กจิกรรมเปิดศนูยค์วามรูก้นิได ้
จังหวัดสรุนิทร ์และมหกรรมความรู ้
สรา้งอาชพี "ท ามาหากนิพืน้ถิน่

สรุนิทร"์ 

จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
จัดการความรูต้ามแนวทางศนูย์
ความรูก้นิไดใ้หก้บับคุลากรจาก

หน่วยงานราชการในจังหวัดสรุนิทร ์

มหกรรมความรูส้รา้งอาชพี ณ มมุ
ความรูก้นิไดส้กลนคร 

ขยายผลแนวคดิศนูยค์วามรู ้
กนิได ้ณ วทิยาลยัชมุชน

ตราด 

กจิกรรมเผยแพรค่วามรูท้ ามาหากนิ  
เวริค์ชอป “อาหารสวยสขุภาพด”ี  

สือ่องคค์วามรูอ้อนไลนเ์พือ่การ
ประกอบอาชพี โดยเผยแพรผ่า่น 
www.okmd.or.th  
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3) การยกระดบัความรูข้องเกษตรกรไทยเพือ่พฒันาสูว่สิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มภาคเกษตรรว่มกบั  ธ.ก.ส. 

 กจิกรรมพัฒนาและยกระดับสมรรถนะวสิาหกจิ
ชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนตน้แบบ 15 
วสิาหกจิชมุชน มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุ 47 คน  และ
ถา่ยทอดองคค์วามรู ้22 จังหวัด  จ านวน 53 คน  

 กิจ ก ร ร มป ร ะ ช า สั มพั น ธ์ เ พื่ อ เ ผ ย แพ ร่ สู่

กลุม่เป้าหมาย 2 กจิกรรมหลัก คอื กจิกรรมการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แหล่งเรียนรู ้
ตน้แบบ 2 แห่ง ไดแ้ก่ วสิาหกจิชมุชนบา้นเนิน
สวา่ง จังหวัดระยอง 

 จัดท าสื่อมัลติมีเดีย 2 ชิน้งาน และสื่ออินโฟ
กราฟิกจ านวน 2 ชิ้นงาน โดยมีผู เ้ขา้ถึงองค์
ความรูท้างชอ่งทางออนไลน์ (Reach) 152,342 
คน/ครั ้ง  และเห็นประโยชน์ (Engagement) 
3,355 คน/ครัง้  

4) การพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูต้ าบล 
การพัฒนาศูนยเ์รยีนรูจ้ านวน 200 แห่งทั่วประเทศ ทัง้นี้มจีัดสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “พลงัเครอืขา่ยศูนยเ์รยีนรู ้
ใกลบ้า้น พลงัสรา้งสรรคช์ุมชน” ครัง้ที ่2 เมือ่วันที ่19-22 ธันวาคม 2560  โดยมผีูเ้ขา้ร่วมจ านวนทัง้สิน้ 274 คน 
ยังมกีจิกรรมการพัฒนาศนูยเ์รยีนรูใ้กลบ้า้นตน้แบบ รวม 10 แหง่  และอบรมระดบัภมูภิาค 4 ครัง้  
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5) งานพฒันาแหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ย 

หน่วยงานเครอืขา่ยทีร่่วมมอืกับ สอร. ในการพัฒนาหอ้งสมุด/แหล่งเรยีนรู ้จ านวน 53 แห่ง ในพืน้ที ่31 จังหวัด ซึง่มหีอ้งสมุด/
แหลง่เรยีนรูข้องหน่วยงานเครอืขา่ยทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุนภายใตแ้นวคดิ “หอ้งสมดุมชีวีติ” ประกอบดว้ย  

• อทุยานการเรยีนรูท้ีเ่ปิดใหบ้รกิารเต็มรปูแบบแลว้จ านวน 25 แหง่ 
• อทุยานการเรยีนรูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งเพือ่เตรยีมเปิดใหบ้รกิาร จ านวน 4 แหง่  
• อทุยานการเรยีนรูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งการปรับปรงุอาคารเดมิ จ านวน 2 แหง่  
• กลุม่ทีส่นับสนุนการพัฒนาสือ่และการใหบ้รหิารในรปูแบบ Mini TK จ านวน 20 แหง่  

การอบรมการใชห้นงัสอืสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่จงัหวดั
พษิณุโลก 10 มกราคม 2561  

ณ อทุยานการเรยีนรูเ้ทศบาลนครพษิณุโลก 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารและฝึก
ปฏบิตังิานจรงิ (On the job 
training) ส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน
เครอืขา่ยอทุยานการเรยีนรู ้
อดุรธาน ีเทศบาลนครอดุรธาน ี 
วนัที ่11-13 มถินุายน 2561 

พธิเีปิดอทุยานการเรยีนรูว้คิตอเรยีการเ์ดน้ส ์(VK park)  
วนัที ่3 พฤษภาคม 2561 

โครงการพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติในคา่ยทหาร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารและฝึกปฏบิตังิานจรงิ (On the job training)  
ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานเครอืขา่ยอทุยานการเรยีนรูพ้พิธิภณัฑเ์มอืงล าปาง  

วนัที ่18-21 มถินุายน 2561 

การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารรว่ม
สรา้งสรรคเ์ครอืขา่ยสูเ่ป้าหมาย
เดยีวกนั ประจ าปี 2561 
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6) การจดุประกายการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้า้นหอ้งสมุดมีชวีติใหก้ับครูและ
บรรณารักษ์ผูป้ฏิบัตงิานหอ้งสมุดมีชวี ิตของโรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกล จ านวน 76 แห่ง จาก 76 จังหวัด ระหว่างวันที ่27-30 
มนีาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดา้นการพัฒนาเมือง 
ประตนู ้าพระอนิทร ์จังหวัดพระนครศรอียธุยา ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มรับการ
ฝึกอบรมดงักลา่วจ านวนทัง้ส ิน้ 148 คน 

สนับสนุนการพัฒนาหอ้งสมุดรูปแบบตูค้อนเทนเนอร์ฯ โดย
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดท าหอ้งสมุดพรอ้มวางผังการ
จัดวาง ใหแ้กโ่รงเรยีนเพิม่เตมิจากปีทีผ่า่นมาอกี 13 แหง่ 

7) การบม่เพาะเยาวชน TK แจง้เกดิ 
มุง่เนน้การบม่เพาะเยาวชนในดา้นวรรณกรรม (TK Young Writer) และดา้นดนตร ี(TK Band) มเียาวชนทีผ่่านการ
คัดเลือก และไดร้ับการบ่มเพาะดา้นวรรณกรรม จ านวน 30 คน และดา้นดนตรีจ านวน 50 คน โดยเยาวชนได ้
สรา้งสรรคผ์ลงานเพลงจ านวน 15 ผลงาน ในชือ่อลับัม้ TK Band 9 และ ผลงานเขยีนจ านวน 36 ผลงาน จัดท าเป็น
หนังสอืจ านวน 3 เลม่ ไดแ้ก ่สเีทยีนขา้งฝา, 325 และ ปฐมศกึษา 

เยาวชนคนดนตร ีTK Band เยาวชนนักเขยีน TK Young Writer  
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8) ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งประเทศ 

• เขา้รว่มการประชมุ SIGGRAPH ASIA 2017 BANGKOK ซึง่เป็นศนูยร์วมของกลุม่นักวจัิย นักวชิาการ และศลิปิน
ทางดา้น คอมพวิเตอรก์ราฟฟิคทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มกีลุม่หรอืสาขา (Chapter) อยูท่ั่วโลก โดยไดร้ับการสนับสนุน
จากมหาวทิยาลยัชัน้น าและสตดูโิอทีป่ระสบความส าเร็จทัว่โลก เชน่ DISNEY, PIXAR, DREAMWORKS, 
INDUSTRIAL LIGHT AND MAGIC, DIGITAL DOMAIN เป็นตน้  

• เขา้รว่มการประชมุ“WLIC 2018 – The 84th IFLA General Conference and Assembly” ณ เมอืงกวัลาลมัเปอร ์
ประเทศมาเลเซยี ในชว่งระหวา่งวนัที ่23 - 30  ส.ค. 61 ซึง่การสมัมนาในงานดงักลา่วมุง่เนน้ น าเสนอโปรเจค IFLA 
Library Map of the World ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นฐานขอ้มลูส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มลูเชงิประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร
ของหอ้งสมดุในหลากหลายรปูแบบ 

• เกดิกระบวนการแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละเสรมิสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานในตา่งประเทศ เพือ่เสรมิสรา้งความ
รว่มมอืและศกึษาดงูานแหลง่เรยีนรูส้รา้งสรรค ์ณ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในชว่งระหวา่งวนัที ่9-16 ก.ย. 2561  
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9) การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการบรหิารจดัการหอ้งสมดุมชีวีติ 
มผีูไ้ดรั้บความรูจ้ านวนทัง้ส ิน้ 1,243 คน อาท ิอบรม "ครนัูกสง่เสรมิการอา่น" จ านวน 2 รุน่อบรมเชงิปฏบิตักิาร 
“ความส าเร็จในการสง่เสรมิการอา่นสไตล.์..สวเีดน และกจิกรรมสง่เสรมิการอา่นรปูแบบใหมส่ าหรับบรรณารักษ์ยคุ 4.0”  
   

10) การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูกลางพพิธิภณัฑแ์ละแหลง่เรยีนรูข้องประเทศ (Museum 

Thailand) 

ขอ้มลูพพิธิภัณฑแ์ละแหล่งเรยีนรูใ้นระบบ 1,578 แหง่ www.museumthailand.com มยีอดผูเ้ขา้ชม  674,871 คน/
ครัง้ และจัดงานประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards 2018 ในวันที ่30  ส.ค. 61 เพือ่สง่เสรมิ และยกระดับ
มาตรฐานพพิธิภัณฑไ์ทยสูส่ากล โดยแบง่รางวัลออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย   

 รางวลั Museum Thailand Awards  รางวลั Museum Thailand Popular Vote 2018 
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11) มวิเซยีมตดิลอ้และรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ (Muse Mobile) 

 จัดแสดงนทิรรศการเคลือ่นที ่ชดุ “เรยีงความประเทศไทย” มผีูเ้ขา้ร่วมทัง้สิน้ 23,276 คน โดย
จัดองค์ก า รบ ริห า รส่ วน จั งหวั ดสุ โขทั ย  องค์ก า ร บ ริห า รส่ วน จั งหวั ดล าพู น   และ
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่โดยมผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการเคลือ่นทีม่คีวามพอใจ รอ้ยละ 90.3  และไดรั้บ
ประโยชนจ์ากนทิรรศการ รอ้ยละ 86.6 
 

12)  งานขยายผลพฒันาพพิธิภณัฑก์าร
เรยีนรูภ้มูภิาค 

ด าเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ จ านวน 2 แห่ง คือ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด และพพิธิภัณฑท์อ้งถิน่ขุน
ละหาร จังหวัดนราธวิาส  

เป็นที่ปรึกษาและร่วมจัดท านิทรรศการ “พิพิธชัย
พัฒนา” ใหก้ับโครงการอุทยานการอาชพีชยัพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม ซึง่ไดท้ าพพิธิเีปิดไปเมือ่วันที่ 18 
ก.ย. 61 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีเสด็จเป็นองคป์ระธานในพธิเีปิด 
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13) การพฒันาความรว่มมอืเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูก้บัเครอืขา่ยพพิธิภณัฑ ์ 

     เขา้ร่วมงานสัมมนา งานประชมุ งานอบรมดา้นพพิธิภัณฑว์ทิยา ในระดับ
นานาชาต ิจ านวน 2 แหง่ ไดแ้ก ่ประชมุวชิาการงานการพัฒนาหอ้งสมุดและ
มาตราฐานบคุลากรวชิาชพี ณ ประเทศ  และศกึษาดงูานดา้นการจัดการ ฯ ณ  
ประเทศ  
     โดยเดนิทางไปประชุมร่วมกับ George Town World Heritage 
Incorporated (GTWHI) และ ด าเนนิการจัดพธิลีงนามบันทกึขอ้ตกลงความ
ร่วมมือและประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการร่วมกับ National Taiwan 
Museum  อกีทัง้ ด าเนนิการเขา้รว่มเป็นสมาชกิและแสวงหาความรว่มมอืกับ
หน่วยงานดา้นพพิธิภัณฑอ์ย่างต่อเนื่อง จ านวน 5 แห่ง อาท ิInternational 
Council of Museums (ICOM)  และ Visitor Studies Association (VSA) 

14) งานสมัมนาและประชุมวชิาการดา้นพพิธิภัณัฑก์บักลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน  
(ASEAN Museum Festival 2018) 

ประชมุวชิาการดา้นพพิธิภัณฑก์บักลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน (ASEAN Museum Forum 2018) เมือ่วันที ่1-2 สงิหาคม 
2561  ภายใตห้วัขอ้ “Museum Media: Connecting Museums, Converging People” มผีูเ้ขา้รว่มงานประชมุ  300 คน 
ทัง้นีเ้กดิเครอืขา่ยความรว่มมอืภาครัฐและเอกชนทีเ่ขา้ร่วมการจัดงานทัง้ในและตา่งประเทศจ านวน 10 หน่วยงาน โดยมี
ผลการรับรู ้รอ้ยละ 80.6 และผลประเมนิความพงึพอใจในภาพรวมการจัดงาน รอ้ยละ 82.4 
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การเผยแพรแ่ละถา่ยทอดองคค์วามรูใ้หเ้ขา้ถงึประชาชน 

1) พัฒนาและเสรมิสรา้งความเขา้ใจองคค์วามรูส้รา้งสรรคผ์า่นเวทสีาธารณะ 

(OKMD Knowledge Festival) 

2) การพัฒนาและเสรมิสรา้งความเขา้ใจองคค์วามรูส้รา้งสรรคผ์า่นเวที
สาธารณะ (OKMD Knowledge Talk) 

3) การสง่เสรมินโยบายลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูข้องรัฐบาล 

4) การพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรยีนรูต้ามหลักการพัฒนา

สมอง 

5) การเพิม่ผลติภาพผูส้งูอายวุยัตน้ 

6) งานเผยแพรแ่นวคดิและองคค์วามรูด้า้นหอ้งสมดุมชีวีติ 

7) งานพัฒนาเว็บไซต ์Digital TK 

8) การ TK Public Online Library 

9) งานสือ่สารเพือ่สรา้งทัศนคตกิารอา่นการเรยีนรู ้

10) การเผยแพรแ่ละจัดการองคค์วามรูด้า้นพพิธิภัณฑ ์

11) งานปลกูฝังวฒันธรรมการเรยีนรูผ้า่นพพิธิภัณฑ ์

12) การเสรมิสรา้งการทอ่งเทีย่วพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรู ้

13) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่รองรับการจัดการและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้
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1) พฒันาและเสรมิสรา้งความเขา้ใจองคค์วามรูส้รา้งสรรคผ์า่นเวทสีาธารณะ (OKMD 
Knowledge Festival)  

น าเสนอเนือ้หาเชงิเทคโนโลยทัีนสมัย โดยจัดท าคลปิวดิโิอทัง้หมด
จ านวน 4 เรือ่ง   

น าเสนอเนือ้หาทักษะส าคัญในศตวรรษที ่21 ส าหรับ youtuber อยา่งมอื
อาชพี  21 เรือ่ง 

จดัท าสรปุองคค์วามรูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยทีนัสมยั  

จัดท าสรปุองคค์วามรูโ้ครงการการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจองคค์วามรูส้รา้งสรรคผ์า่นเวทสีาธารณะ 
(OKMD Knowledge Festival) แนวคดิ “ความรูค้อื
โอกาส : การปฏริปูการเรยีนรูเ้พือ่โอกาสในอนาคต 

(Learning Revolution for Future Opportunities)” 
เพือ่เผยแพรใ่นสือ่ดจิทัิลจ านวน 2 เลม่  
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2) การพฒันาและเสรมิสรา้งความเขา้ใจองคค์วามรูส้รา้งสรรคผ์า่น
เวทสีาธารณะ (OKMD Knowledge Talk)  

จัดท าและเผยแพรค่ลปิขอ้มลูองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ในรปูแบบคลปิวดิโีอ จ านวน 6 คลปิ โดยมเีนือ้หา
เกีย่วกบั “ทักษะสรา้งโอกาส” จ านวน 6 อาชพี โดยมยีอดการเขา้ถงึคลปิวดิโีอท ัง้ส ิน้ 2,764,866 คน/คร ัง้  

3) การบรหิารจดัการและพฒันาเนือ้หาองคค์วามรูส้ ือ่ดจิทิลั (Digital Knowledge Platform) 

 ผลติขอ้มลูองคค์วามรูใ้นรปูแบบคลปิวดิโีอ เรือ่ง Creative Food จ านวน 24 ชิน้  

 มยีอดการเขา้ถงึบทความออนไลนจ์ านวน 581,956  คน/ครัง้  

 นอกจากนี ้ยังมกีารเผยแพรบ่ทความออนไลน์ (OKMD Blog) จ านวน 56 ช ิน้  
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ด าเนนิการจัดท าสือ่ความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีน่่าสนใจในศตวรรษที ่21 ในรปูแบบคลปิวดิโีอ  ซึง่ไดค้ดัเลอืกมาจัดท าเป็นคลปิ
วดิโีอ จ านวน 5 อาชพี  

พัฒนาแนวทางการจัดการศกึษาส าหรับครอบครัวเด็กปฐมวยัโดยไดม้กีารคดัเลอืกตวัแทนพืน้ทีโ่รงเรยีนตน้แบบสนามเด็กเลน่
ตามหลกัการพัฒนาสมอง BBL: เลน่ตามรอยพระยคุลบาท ก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีน่ ารอ่ง 4 ภมูภิาค ในการจัดประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่ง”การพัฒนาแนวทางการจัดการเรยีนรูเ้ด็กปฐมวยัส าหรับครอบครัวในรปูแบบสือ่วดีทีัศน”์ 

งานผลติสือ่วดีทิศัน ์ เรือ่ง “พัฒนาการเด็กเริม่ตน้งา่ยๆแค ่เลน่สนุก” จ านวน 5 ตอน 

งานพัฒนาชดุ “คูม่อืสนามเด็กเลน่ตามหลักการพัฒนาสมอง BBL”  
งานอบรมเชงิปฎบิตักิาร 

4) การสง่เสรมินโยบายลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูข้องรฐับาล 

5) การพฒันาแนวทางและขยายผลการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการพฒันาสมอง  
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6) การเพิม่ผลติภาพผูส้งูอายวุยัตน้  7) งานเผยแพร่แนวคดิและองคค์วามรูด้า้น
หอ้งสมดุมชีวีติ 
ร่วมจัดนิทรรศการ “อ่านอกีครัง้” ในงานสัปดาหห์นังสอื
แห่งชาต ิครัง้ที่ 46 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติ ิ ์ใน
ระหวา่งวันที ่29 ม.ีค. ถงึ 8 เม.ย. 2561  

งานสปัดาหห์นงัสอืแหง่ชาต ิ
คร ัง้ที ่46 

กจิกรรมถา่ยทอดความรู ้จ านวน 705 คน ใน 5 จังหวัด   

มผีูเ้ขา้ถงึองคค์วามรู ้จ านวน 9,247 คน/ครัง้ 
ผลความพงึพอใจ รอ้ยละ 82.05  
ผลน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนค์ดิเป็นรอ้ยละ 82.82  

ร่วมมอืกับองคก์รภายนอกอืน่ๆ เชน่ ร่วมมอืกับ Cat Radio 
เพือ่ร่วมออกบทูในงาน Cat Expo 4 คนเล็กเพลงโต @สวน
สนุก วันเดอรเ์วลิด ์รามอนิทรา กม.10  ในระหว่างวันเสาร-์
อาทติยท์ี ่25-26 พ.ย. 60  และมผีูเ้ขา้เยีย่มชมบทูกจิกรรม
ของ TK park จ านวนทัง้ส ิน้ 3,200 คน  
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8) งานพฒันาเว็บไซต ์Digital TK 
เนือ้หาองคค์วามรูท้ีเ่ผยแพรผ่า่นเว็บไซต ์จ านวน 

693 ช ิน้งาน และสถติกิารเขา้ถงึ ดงันี ้
   (1) จ านวน Unique IP ของผูใ้ชบ้รกิารเว็บไซต ์

689,953 ครัง้/คน  
   (2) จ านวนครัง้ในการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์(Page 

Views) 1,601,007 ครัง้/คน  
   (3) จ านวนผูเ้ขา้ถงึผา่นสือ่สงัคมออนไลนเ์ฟซบุค๊ 

(Post Reach) 48,885,009 ครัง้/คน  
   (4) จ านวน Engagement User ทีม่ปีฏสิมัพันธ ์

467,799 ครัง้/คน 

 ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเรยีนรูจ้ านวนทัง้ส ิน้ 78,634 คน/ครัง้  
 จ านวนการยมืรวม 108,136 ครัง้  
 สมาชกิใหม ่จ านวนทัง้ส ิน้ 17,380 คน 

9) การ TK Public Online Library 
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10) งานสือ่สารเพือ่สรา้งทศันคตกิารอา่นการ
เรยีนรู ้
 มขี่าวเผยแพร่ผ่านสือ่มวลชน ทางสิง่พมิพ์ สือ่

วิทยุและโทรทัศน์ สื่อออนไลน์จ านวน  รวม
ทัง้ส ิน้ 1,058 ชิน้ มีมูลค่าการประชาสัมพันธ ์
(PR Value) 92,195,834 บาท   

 การโฆษณาประชาสัมพันธ์เชงิรุก ไดร้ับการ
มองเห็นจากกลุ่มเ ป้าหมาย (Impressions) 
จ านวน 5,716,608 ครัง้  

สามารถประชาสัมพั นธ์ข อ้มูลข่ า วสารไปยั ง
กลุม่เป้าหมายไดใ้นวงกวา้ง กอ่ใหเ้กดิความรู ้ความ
เขา้ใจถงึความส าคญัของการอา่นการเรยีนรู ้ 

11) การเผยแพรแ่ละจดัการองคค์วามรูด้า้น
พพิธิภณัฑ ์
การเผยแพร่องค์ความรูแ้ละการจัดการองค์ความรูง้านดา้น
พิพิธภัณฑ์ศึกษาในหลายรูปแบบ  ครอบคลุมช่องทางที่
หลากหลายทัง้ในรูปแบบ on ground และ online ซึง่ภายใต ้
โครงการฯ ประกอบไปดว้ย  
1) งานผลติและเผยแพร่หนังสอืดา้นพพิธิภัณฑแ์ละประวัตศิาสตร์
สงัคม 2 เรือ่ง คอื Museum NOW! และประวตัพิืน้ทีม่วิเซยีมสยาม 
2) งานสนับสนุนขอ้มูลส าหรับคลังทรัพยากรการศกึษาแบบเปิด 
(Open Educational Resources: OER) จ านวน 531 ชดุ  
3) งานสังเคราะหแ์ละเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นประวัตศิาสตรส์ังคม
และวัฒนธรรมเพื่อสือ่สารออนไลน์ 300 รายการ มผีูอ้่านจ านวน 
3,771,275 ครัง้  
4) งานบรรยายวชิาการดา้นพพิธิภัณฑแ์ละประวัตศิาสตรส์ังคม จัด
บรรยายจ านวน 16 ครัง้ มผีูเ้ขา้ฟังจ านวน 887 คน  
5) งานฝึกอบรมดา้นพพิธิภัณฑ ์4 ครัง้ มผีูเ้ขา้ฝึกอบรม จ านวน 
106 คน โดยมผีลประเมนิความพงึพอใจ รอ้ยละ 90.9 และมผีล
ความเขา้ใจในเนือ้หาองคค์วามรูท้ีไ่ดรั้บรอ้ยละ 88.7 
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กลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บขอ้มลูขา่วสารและไดรั้บรู ้
จากสือ่ออนไลน ์จ านวนทัง้สิน้ 46,451,232 คน/
ครัง้ และมยีอด engagement จ านวน 
22,836,243 คน/ครัง้ 

12)  งานปลกูฝงัวฒันธรรมการเรยีนรูผ้า่น
พพิธิภณัฑ ์

 มพีพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูท้ัง้ภาครัฐและเอกชนเขา้รว่ม
เครอืขา่ยจ านวน 62 แหง่  

 มรีา้นคา้เขา้รว่มเพือ่มอบสทิธพิเิศษแกผู่ถ้อืบตัรอกีจ านวน 
20 แหง่  

 เปิดตวั “มนัสย์กแกง๊ส ์Fun Together”  
 สามารถซือ้บตัรไดท้ีพ่พิธิภัณฑท์ีเ่ขา้รว่มเครอืขา่ยบตัร 

Muse Pass รวมทัง้ส ิน้ 46 แหง่ และ KTC Touch ทัง้ 23 
แหง่ หรอืซือ้ผา่นระบบออนไลนไ์ดท้ี ่
www.museumthailand.com และ KTC World Travel 
Service หรอืซือ้และสามารถเปิดใชง้านบนระบบมอืถอื
โดยการลงทะเบยีนผา่นแอปพลเิคชนั Museum Thailand 
ไดด้ว้ยเชน่กนั ในราคา 299 บาท 

 มยีอดการจ าหน่ายบตัร จ านวน 8,611 ใบ  
 มกีารใชบ้ตัรจ านวนทัง้ส ิน้กวา่ 15,011 ครัง้  
 นอกจากนี ้กลุม่เป้าหมายยังสนใจเขา้รว่มกจิกรรมทางการ

ตลาดของโครงการฯ จ านวน 30,566 ราย 

13) การเสรมิสรา้งการทอ่งเทีย่ว
พพิธิภณัฑแ์ละแหลง่เรยีนรู ้
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 ปรับปรงุระบบเผยแพรแ่ละจัดเก็บขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นพพิธิภัณฑ ์(Museum Digital Archive)  
 พัฒนาระบบบรหิารขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารมวิเซยีม (Customer Relation Management) 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรูแ้ละเผยแพรอ่งคค์วามรูผ้า่นระบบออนไลน ์(e-Learning)  
 จัดหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์เครอืขา่ยทดแทนของเดมิทีเ่สือ่มสภาพการใชง้าน  
 พัฒนาระบบพพิธิภัณฑเ์สมอืนจรงิ (Museum Virtual Reality) 

14) การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการจดัการและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้ 
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