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-ร่าง-  
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 – 2565)  จัดท าขึ้นด้วยจุดประสงค์เพ่ือให้ภารกิจการด าเนินงานของ สบร . ในระยะ 3 ปีดังกล่าว มี
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีคนเป็นจุดศูนย์กลาง  โดยค านึงถึงทั้งบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและประเทศ รวมทั้งกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของไทย ตั้งแต่ใน
ระดับมหภาค ได้แก่ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ไปจนถึงระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวง
แรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพ่ือ
น ามาก าหนดทิศทางและปรับบทบาทขององค์กร เป็นกลไกหลักที่จะบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ทันสมัย สอด
รับกับกระแสโลกและความต้องการของกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่ม อันน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของ
คนทุกช่วงวัยผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดแผนปฏิบัติการส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

1) สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ สบร. ในอนาคต สามารถจ าแนกเป็นปัจจัยใน
ระดับโลกและระดับประเทศได้ ดังนี้ 

1.1)  แนวโน้มโลก (Global Trends)  

1.1.1) ความก้าวหน้าและการหลอมรวมทางเทคโนโลยี  (Technological 

Advancement and Integration) การผลิตแบบเพ่ิม (Additive Manufacturing) ปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) หรือเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ล้วนเป็นตัวอย่างสะท้อนแนวโน้มการหลอมรวม

เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างด้านวิศวกรรม ดิจิทัล กายภาพ และชีวภาพ ซึ่ง ได้เปลี่ยนแปลงสภาวะ

แวดล้อมและกระบวนการท างาน การบริโภค หรือแม้แต่การศึกษาหาความรู้อย่างมหาศาล แต่งานวิจัยใน

ระดับนานาชาติชี้ว่า ความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่ได้น าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพหรือการพัฒนาความสามารถทางการ
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แข่งขันเสมอไป เพราะประชาชนเพียงบางส่วนมีทักษะความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ หรือมี

ทักษะที่ไม่สามารถถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรได้ เช่น การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดเชิงวิพากษ์ หรือความคิด

สร้างสรรค์ ขณะที่แรงงานไร้ฝีมือจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นับวันสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดัง

มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ธนาคารโลก (2559) ประมาณการว่า ร้อยละ 72 ของงานในประเทศไทยมี

แนวโน้มถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ และ 1 ใน 3 ของงานที่ตลาดต้องการในปี 2565 จะเป็นทักษะความรู้

ใหม่ ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องผสมผสานศาสตร์อันหลากหลาย โดยเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เช่นนั้นแล้ว ความเหลื่อมล้ าระหว่างคน องค์กร และประเทศที่สามารถ

ปรับตัวได้กับปรับตัวไมไ่ด้/ไม่ทันจะเพ่ิมสูงขึ้น  

1.1.2) การเติบโตของเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) แอปพลิเคชัน เช่น 

Uber, Airbnb เป็นเพียงตัวอย่างของแนวโน้มการรวบรวมพลังและทรัพยากรจากฝูงชน ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะ

ในสาขาบริการ แต่รวมไปถึงการรวบรวมปัจจัยอ่ืนๆ ทั้งแรงงาน เงินทุน ข้อมูลและสติปัญญา หรือแม้แต่จิต

วิญญาณความเป็นชุมชน กระแสดังกล่าวท าให้การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเปิดกว้างไปสู่นอกห้องเรียน เพราะทั้ง

ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นได้จากการ

เติบโตของหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดส าหรับมวลชน (Massive Open Online Courses) ที่เน้นการเชื่อมต่อ

กันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย หรือการ

ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มอ่ืนๆ เช่น เกม สื่อสังคม (YouTube, Facebook, Line) ส าหรับการเรียนรู้แบบ

แบ่งปันกันมากขึ้น  

1.1.3) การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากร (Demographics) ด้วยมนุษย์มีอายุคาด

เฉลี่ยสูงขึ้นแต่อัตราการเจริญพันธุ์เฉลี่ยต่ าลง ท าให้นานาประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ น ามาซึ่งโอกาสและ

ความท้าทายใหม่ ทั้งในแง่ของการบริโภค (การขยายตลาดสินค้าและบริการเฉพาะกลุ่ม) และการผลิต/

บริการ (การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของผู้สูงอายุ) ขณะเดียวกัน การขยายตัวและเติบโตของเมือง เช่น 

การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความเจริญ สาธารณูปโภค วิถีชีวิตของผู้คน รูปแบบการท างานและโอกาสทางธุรกิจ 

ส่งผลให้ประชากรวัยท างานย้ายถิ่นฐานมายังเมืองใหญ่เป็นจ านวนมาก แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ/การ

สื่อสารจะมีส่วนช่วยเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนเมืองกับภูมิภาค/ชนบทก็ตาม ทั้งหมดนี้ท าให้เกิดช่องว่าง/ความ

ไม่สมดุลระหว่างชุมชนเมืองที่เพียบพร้อมด้วยแรงงานฝีมือที่ผลิตภาพสูงกับสังคมชนบทที่ยังขาดโอกาสการ

เข้าถึงองค์ความรู้ที่จะเป็นอาวุธในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ใน

อนาคต จะต้องครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงทักษะองค์

ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้ประโยชน์จากแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจแบ่งปันตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  

1.2)  บริบทภายในประเทศ 
1.2.1) ประชาชนมีทางเลือกในการเรียนรู้จาก digital platform ใหม่ๆ ที่มีหลาย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแข่งขันกันพัฒนา  digital platform ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้มากกว่า   เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและ
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ และช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย
หลากหลายช่องทาง  

1.2.2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ิมมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าและต่อยอดนวัตกรรมมากขึ้น การค้นหาและแชร์ข้อมูลระหว่างกันมีมากขึ้น 
รูปแบบการค้นหา ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข้อมูลองค์ความรู้มากมายสามารถ
ค้นหาได้ง่ายในยุคดิจิทัล ส่งผลให้คนสามารถค้นหาความรู้ได้ตามที่ต้องการและสนใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มากขึ้น ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและความ
ต้องการสารสนเทศในชีวิตประจ าวันเพ่ิมสูงขึ้นและความต้องการองค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงตลอด  ส่งผล
ให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง   

1.2.3) การพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรม โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดส่งผลต่อการใช้ชีวิตโดยท าให้พฤติกรรมของคนในสังคม
เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันในทุกด้าน เช่น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การท าธุรกิจ และการเรียนรู้ของคน ที่น ามาซึ่ง
ความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ   จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ทันกระแส
โลกเพราะการเรียนรู้ในอนาคตจ าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ตามทักษะ เปูาหมายและศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ด้วยการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ที่น าเครื่องมือทางดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพและเสริมทักษะ
ทางการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ    

1.2.4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก าลังแรงงาน ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ของโครงสร้างก าลังคน และก าลังแรงงานในประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการโดยการทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถท างานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากกว่าใน
ทักษะบางประเภท รวมถึง ความต้องการแรงงานในรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะสูงเกิดขึ้น อาทิ 
นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล นักธุรกิจดิจิทัล การปรับเปลี่ยนบทบาทของงานบางประเภทตาม
พฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีเปลี่ยนไป  

1.2.5) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /ผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะ และสังคมไทยใน
ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญเรื่องการศึกษา/การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ และลดความเหลื่อมล้ า  มี
เปูาหมายให้คนไทยเข้าถึงการศึกษา มีความเท่าเทียม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ า
ของการพัฒนา ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และก้าวข้าม Middle 
Income Trap 

1.2.6) องค์ความรู้ด้าน KM สอดรับกับความต้องการของหน่วยงาน/องค์กร
หลายๆ แห่งของประเทศ ซึ่ง สบร. สามารถเป็นหน่วยบริการความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือการหารายได้จาก
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หน่วยงานภายนอก  จึงเป็นโอกาสให้ สบร. สามารถหาเงินรายได้จากการให้บริการองค์ความรู้และการ
ด าเนินการในหลายรูปแบบกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นจ านวนมาก 

1.2.7) ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียน การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็นเรื่องที่ท าได้โดยง่ายผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ทันสมัย และทันเหตุการณ์  
รวมทั้งมีนักธุรกิจจ านวนไม่น้อยที่ไม่มีใบปริญญาแต่ประสบความส าเร็จตั้งแต่อายุน้อยและได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางเป็นต้นแบบ  นอกจากนี้องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการปู
พ้ืนฐานทางทฤษฏีไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้ประกอบการ 
ต้องการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ความรู้ และทักษะจากการท างานและประสบการณ์จริง        

1.2.8) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย  มี 
gaps/painpoint (ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน) จึงเป็นโอกาสอย่างมากที่ สบร. สามารถเข้าไปร่วมมือใน
ฐานะ missing links ในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่หน่วยงานเครือข่าย/กลุ่มเปูาหมาย  

1.2.9) รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  ได้มอบหมาย
ภารกิจส าคัญและท้าทายให้แก่ สบร. ในการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ Learning 
Portal เพ่ือเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ 

1.2.10) มีแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ในประเทศเป็นจ านวนมาก ที่ สบร. สามารถ
พัฒนาความร่วมมือเป็นพันธมิตรการท างานร่วมกันได้ 

2) สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายในองค์กร 

2.1) บุคลากรมีความช านาญและเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้  

2.2) การพัฒนา/สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ที่เป็นของตนเองมีจ านวนยังไม่มากพอและไม่
พัฒนาต้นแบบให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ในขณะทีต่้นแบบรูปแบบที่พัฒนามาแล้ว เริ่มมีความล้าสมัย 

2.3) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงานขององค์การ ยังด าเนินการและสร้างการรับรู้
ต่อสาธารณะไม่มากพอ  

2.4) สบร. สามารถใช้จุดแข็งในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ /ที่ปรึกษา (Specialist) ในด้านการ
จัดการองค์ความรู้ในมิติต่างๆ เพ่ือหารายได้แก่องค์กรได้ ทั้งในด้านการจัดการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และการ
จัดการความรู้ 

2.5) สบร. เป็นองค์การมหาชนที่มีหน้าที่ให้บริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัยท าให้มีภาคเครือข่ายจากหลากลายสาขาวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศร่วมด าเนินภารกิจและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จึงท าให้ สบร. สามารถประสานความร่วมมือ
เครือข่ายองค์ความรู้ความรู้และเครือข่ายบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นคณะท างานที่ต้องบูรณา
การความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ภารกิจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเปูาหมาย 
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2.6) สบร. มีความรู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์  โดยมีสถาบันอุทยานการ
เรียนรู้ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะขนาดใหญ่ที่หลาย
หน่วยงานในประเทศต้องการน าองค์ความรู้และกระบวนการบริหารจัดการไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของตนเอง
ตามแนวทางห้องสมุดมีชีวิต และ Discovery Museum จึงเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือทั้งในรูปแบบ
พันธมิตรและเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นทุกภูมิภาคในประเทศ 

 

3) ภารกิจการด าเนินงานของ สบร.    

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) มีภารกิจหลักในการบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการส่งเสริม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงองค์ความรู้ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วง
วัยมีโอกาสพัฒนาความคิด เพ่ิมและต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาภูมิปัญญาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เข้าถึงองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ท า ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นผ่านระบบ
การเรียนรู้สาธารณะที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้การบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ของ สบร. 
ประกอบด้วยบทบาท 3 ด้านหลัก  คือ (1) การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ (Knowledge Innovation) ทั้งที่
เป็นเนื้อหาสาระ (Content) และท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (Physical) อาทิ ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
(2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Diffusion) และ (3) การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
(Knowledge Utilization)   

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ รวมทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและ
ประเทศ สบร. น ามาก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรส าหรับการด าเนินงานในระยะ 3 ปี (2563 – 
2565) ได้ดังนี ้

3.1) การพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) รองรับการเข้าสู่ยุคสังคม
ดิจิทัล (Digital Society) การยกระดับทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับความ
ต้องการทักษะความรู้อันหลากหลาย มิจ ากัดอยู่ตามสาขาวิชาชีพหรือภาคอุตสาหกรรมใดอีกต่อไป เนื่องจาก
ประเทศไทยก าลังเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นพลวัต ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การปรับตัวเพ่ิมผลิตภาพการผลิต/บริการด้วย
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ บนพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ผลิตภาพแรงงาน จึงเป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่ง โดยต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้สาธารณะและองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทีห่ลากหลายและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการหลอมรวมของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพคน เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมทั้งพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในระยะยาว 

3.2) การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ด้วยสื่อและแพลตฟอร์ม
ที่หลากหลาย ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา 
ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มี
คุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน ยกตัวอย่าง สหภาพยุโรปจะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์  
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สหรัฐอเมริกาเน้นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถ่ินกับภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ ญี่ปุุน
เน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกาหลีใต้เน้นการผสมผสานเศรษฐกิจฐานความรู้
และคุณค่าของวัฒนธรรมตะวันออกเข้ากับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทุ่ม
งบประมาณกว่าร้อยละ 2 ของ GDP เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมและสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย เช่น หอสมุดดิจิตอลแห่งชาติ (Library) ให้ประชาชนค้นหาข้อมูลความรู้จากห้องสมุดและหน่วยงาน
ต่างๆ กว่า 800 แห่งทั่วโลก แต่การเรียนรู้สาธารณะไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่ในห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ทาง
กายภาพเสมอไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเติบโตของเศรษฐกิจแบ่งปัน ท าให้การแลกเปลี่ยน
หรือแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ผ่านสื่อและแพลตฟอร์มสมัยใหม่ 
เช่น สื่อสังคม เกม ฯลฯ เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ หากประเทศไทยยังไม่เร่งพัฒนาช่องทางการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นและพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยในวงกว้าง ก็ยากที่จะก้าวพ้นจากการติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ในระยะยาว 

3.3) การพัฒนาคนโดยลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงองค์ความรู้  (Knowledge 
Access) จากการประเมินสถานะการจัดการความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอยู่ของไทย พบว่า หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลางที่ท าหน้าที่บริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ล้วนมีภารกิจที่มุ่งสนองตอบวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฯลฯ ขณะเดียวกัน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบอยู่เป็นจ านวนมาก 
เช่น ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ซึ่งมี
รูปแบบการให้บริการและการบริหารจัดการแตกต่างกันไปตามต้นสังกัดและความพร้อมของพ้ืนที่ ท าให้การ
บริหารองค์ความรู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ต่างคนต่างท ายังไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้สะดวกทั่วถึง
เท่าที่ควร จึงจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และองค์
ความรู้เชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทุกช่วงวัย  พร้อมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึง
ความรู้ที่จะช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วลดความเหลื่อมล้ าของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ซึ่งเมื่อประเมินจากความพร้อม ประสบการณ์และผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาแล้ว  สบร. สามารถท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่จะท างานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าวและขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัย 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้เป็นอย่างด ี
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ส่ วนที่  2  ความสอดคล้ อ งกั บแผน  3  ระดั บ  ตามนั ยยะของมติ คณะรั ฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1) เป้าหมาย 
1.1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด

ช่วงชีวิต 

1.2) ตัวช้ีวัด 
1.2.1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
1.2.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2.3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความ
รอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคย
กระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

1.3.1.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

1.3.1.2) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท างานตาม
หลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  มีการ
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วางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และ
การอ านวยความสะดวกด้านความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษ  การเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการ
ท างาน 

1.3.1.3) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ 
มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อม
กับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 

1.3.2)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

1.3.2.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เ อ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการตั้ งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้การหล่อ
หลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลาย
ช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

1.3.2.2) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเน้นการจัดระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ 
การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีร ะบบ
เทียบโอน ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถาน
ประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ 
การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนา
ทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝุเรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบตัว รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
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1.3.2.3) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้ เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า
ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์
จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.3.3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน และการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1.3.3.1) ข้อ 4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้
พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วน เปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุก
ลักษณะรวมถึงจัดให้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1) เป้าหมาย 

          2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ       

                 และยั่งยืน 
                         2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
                2.2)    ตัวช้ีวัด 
                               2.2.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการ 
                                   กระจายรายได้ 

2.2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
2.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

                           2.3.1  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือ 
เพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด  ถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้
และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

         3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 สบร. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดยด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต
และด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  โดยแหล่งเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบที่ทันสมัย 
หลากหลาย น่าสนใจ มีชีวิตชีวา ได้แก่ การจัดพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้ฐานความรู้และ
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ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  จัดพ้ืนที่เรียนรู้สาธารณะให้ความรู้ในด้านต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจ การจัด
ประชุมทางวิชาการ การจัดอบรม บ่มเพาะ จัดกิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์ จัดพ้ืนที่นิทรรศการสร้างสรรค์  
พ้ืนที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงบันดาลใจ พ้ืนที่แสดงผลงาน
ความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ที่ดีแก่เด็ก  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนวัยท างาน และ
ประชาชนทั่วไป ให้ บริการความรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่คนทุกช่วงวัย   ทั้งนี้นอกเหนือจากการส่งเสริมการเรียนรู้
โดยสื่อออฟไลน์แล้ว  ยังให้ความรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้วยเพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ท้องถิ่นและฐานรากสามารถเข้าถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการสร้างรายได้ เพ่ือ
พัฒนาให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 ด าเนินการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ จะน าต้นแบบไปด าเนินการถ่ายทอด
และส่งเสริม อบรมให้บุคลากรและหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ น าต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนา
ไปใช้ขยายผลเพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ  โดยพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทั้งทางกายภาพที่เป็นระบบการให้บริการช่องทางสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัยตลอดจนสร้างนิสัยใฝุเรียนรู้ รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพ  ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การเพ่ิมพูนปัญญาความรู้ พัฒนาพหุปัญญา
ให้มีทักษะที่หลากหลาย ให้มีทักษะการท างาน ทักษะการด ารงชีวิต สร้างเสริมรายได้และยกระดับการท ามา
หากิน  แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคลากร คนวัยท างาน ผู้สูงวัย ตลอดจนธุรกิจ
ชุมชน/ฐานราก  โดยเผยแพร่และถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยผ่านแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหลากหลาย  และยังสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาในช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์ม  ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21  ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้  มีส่วนสนับสนุนให้ส่งผลบรรลุผลตามประเด็นเปูาหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามหัวข้อที่กล่าวมาได้ 

 นอกจากนี้  สบร.จะขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
โดยการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรให้เข้าถึงและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนฐานองค์ความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน าข้อมูลความรู้ทางดทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต  
ผลิตภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)  โดย สบร.ก าลังด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม

การเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ของประเทศไทย (Public Learning Portal) เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้เพ่ือให้บริการความรู้ใน
สาขาวิชาชีพต่างๆที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่อยอดสร้างรายได้  ใน
แพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมให้มีองค์ความรู้การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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2.2  แผนระดับที่ 2  

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1)  ประเด็นแผนแม่บท การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

(1.1)  เป้าหมายแผนแม่บท  

 เปูาหมายที่ 1  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ตัวชี้วัดเปูาหมายที่ 1  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565 

 เปูาหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

 ตัวชี้วัดเปูาหมายที่ 2   ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับ
สากลดีขึ้น (GTCI) ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนนภายในปี 2565 

(1.2)  แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ในอนาคต 

 เปูาหมายของแผนย่อย  ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความเป็น
ไทยด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น  

 ตัวชี้วัดแผนแม่บท  ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในปี 2565 

(1.3)  แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น   

 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 ตัวชี้วัดแผนแม่บท  ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 
2565 

(1.4)  แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
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 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 ตัวชี้วัดแผนแม่บท  คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ภายในปี 2565 

(1.5) แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจ
ทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตร
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 

 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

 ตัวชี้วัดแผนแม่บท  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2565 

(2)  ประเด็นแผนแม่บท การพัฒนาการเรียนรู้  
(2.1) เป้าหมายแผนแม่บท   

 เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีนิสัย ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ตัวชี้วัดแผนแม่บท  
-   คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470 

คะแนน ภายในปี 2565 
-   อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อยู่ใน

อันดับที่ 45 ภายในปี 2565 
(2.2)  แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 
 เปูาหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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 ตัวชี้วัดแผนแม่บท    
- สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน

นานาชาติ ร้อยละ 50 ภายในปี 2565 
- อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 

ภายในปี 2565 
- อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 ภายในปี 2565 

 แนวทางการพัฒนา 
- ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21   แนวทางย่อย (4) 

พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้  รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย 

- พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวทางย่อย (5) พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

 (2.3)  แผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

  เปูาหมายแผนแม่บทย่อย   ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สบร. ในด้าน
ต่างๆ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนต่อการบรรลุตามแผนแม่บทฯตามท่ีกล่าวมา ได้  ดังนี้ 

1) ด้านการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 2 แห่ง อาทิ ห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รูปแบบ 
Discovery Museum ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวผ่านพิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) รวมถึงสาระการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สังคม ประวัติศาสตร์ อาทิ นิทรรศการภายในบริเวณสถานีรถไฟฟูาสนามไชย (Site Museum) กิจกรรม 
Voice of Heritage เพ่ือเชื่อมต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในพ้ืนที่ใกล้เคียง มีแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชนรวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้ งการมีแหล่ง
เรียนรู้กระจายไปยังส่วนภูมิภาค รวมด าเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ (TK Public Online Library) 
ที่สามารถกระจายโอกาสการเข้าถึงหนังสือให้กับเยาวชนและประชาชนได้อย่างทั่วถึ ง ช่วยลดปัญหาการ
เหลื่อมล้ าของประชาชนในสังคมในการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีนิสัยใฝุรู้ และลดปัญหาสังคม  ส่งเสริมให้ความรู้แก่คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
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การพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นดี
รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

2) ด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้  ในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและชุมชน เป็นการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่ทันต่อยุคปัจจุบันและอนาคต เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน
เครือข่ายให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เครือข่าย และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ทั้งนี้ใน
ระดับอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบแม่ข่าย และอุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเป็นแม่ข่าย
เพ่ิมเติม รวมทั้งอุทยานการเรียนรู้เดิมที่ได้มีการพัฒนาร่วมกับ สอร. มาอย่างต่อเนื่อง และยังมีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและระดับชุมชน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับต าบลหรือ
ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในพ้ืนที่  นอกจากนี้ไดร้่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมอย่างแท้จริง สนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการ การจัดท านิทรรศการ พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน อาทิ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบภูมิภาค (มิวเซียมล าปาง) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ (Museum Thailand) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กับองค์กรด้านพิพิธภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ อันจะน ามาซึ่งการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ 
ของโลก ซึ่งมีการจัดการองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ ให้สอดรับกับบริบทและความต้องการของพ้ืนที่และ
กลุ่มเปูาหมายทุกช่วงวัย เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น    ซึ่งที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้สามารถมีส่วนสนับสนุนและส่งผลท าให้บรรลุผลตามประเด็นเปูาหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามหัวข้อท่ีกล่าวมา 

3) ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 

 ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain Based Learning วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
หลักการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย  โดยการออกแบบต้นแบบสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย  และถ่ายทอดขยาย
ผลให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.น าไปใช้ขยายผลพัฒนาสนามเด็กเล่นในวงกว้างต่อไป เพ่ือเตรียมความพร้อมทาง
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจของเด็กปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาการของเด็กตามวัยต่อไป ท าให้เป็น
เด็กท่ีมีร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาดี พร้อมสู่การเรียนรู้ในวัยระดับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน ทั้งทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการ
ควบคุมอารมณ ์   

 บริหารจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาเยาวชนตามหลักการพัฒนาสมอง 
ผ่านกระบวนการอบรม บ่มเพาะพัฒนาทักษะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และถ่ายทอดให้ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลบน
ฐานการพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะของวัยรุ่น  เยาวชน  โดยขับเคลื่อนองค์
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ความรู้กระจายสู่ภูมิภาคในเชิงรุกผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย (Digital Knowledge Platform) 
เพ่ือเป็นการพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย เด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยให้
มากที่สุดภายในเวลาอันรวดเร็ว ส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อสารเชิงดิจิทัลใน
รูปแบบต่างๆ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งสู่การเติบโตเป็นประเทศไทย 4.0 เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  

  พัฒนาเว็บไซต์ Digital TK เป็นคลังความรู้ที่ให้บริการดิจิทัลคอนเทนส์ที่
หลากหลาย อาทิ บทความ e-book คลิปวิดีโอ ไฟล์เสียงดิจิทัล (TK Podcast) ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 4 มิติ 
คือ มิติที่ 1 การพัฒนาชีวิตและสร้างสังคมที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนิสัย
ใฝุรู้ รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  ตลอดจนมีส านึกพลเมือง  มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และลดปัญหาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายใน
ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้เป็นประโยชน์พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน มิติที่ 2 ช่วยลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
ประชาชนในสังคมในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการมีแหล่งเรียนรู้กระจายไปยังส่วนภูมิภาค ช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ าของ เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนในสังคมในการเข้าถึงบริการภาครัฐ มิติที่ 3 การประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ามาใช้บริการที่แหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบของ สบร. ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รวมถึงช่องทางการ
เรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประชาชนในสังคมเข้าถึงเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตได้ และมิติที่ 4 ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การได้ติดตามเรื่องที่ทันสมัย การได้พบเจอเพ่ือนใหม่ๆและช่วยให้ต่อไปสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น   

 ด าเนินการค้นหาเครื่องมือใหม่ๆ ในการเรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เมื่อ
มองจากมุมของการท างานกับผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย   พิพิธภัณฑ์ด าเนินการพัฒนาผู้ชมที่เป็น
ผู้สูงอายุ ด้วยการส ารวจและท าความเข้าใจอย่างจริงจังในเรื่องชีวภาพ กายภาพ จิตวิทยา  พิพิธภัณฑ์จึงควร
ค้นหาและตระหนักในความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงวัย เพ่ือจะหาข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้และอุปสรรคที่
ขัดขวางการเรียนรู้ หรือกันผู้สูงอายุออกจากการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์  โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้า
มาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ เรียนรู้จากนิทรรศการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  มีแนวทางการสร้างอาชีพโดยให้
ผู้สูงอายุมาร่วมท างานในพิพิธภัณฑ์  โดยการท างานกับผู้สูงวัยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในบริบทของพิพิธภัณฑ์ไทย 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น เป็นการส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้
พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย เนื่องจากคนสูงวัยจะเข้าใจความต้องการและความสนใจของกลุ่มคนสูง
วัยในการเข้ามาหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์   

 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

โดยการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรให้เข้าถึงและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนฐานองค์ความรู้

อย่างมีระสิทธิภาพเพ่ือน าข้อมูลความรู้ทางดทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต  
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ผลิตภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)  โดย สบร.ก าลังด าเนินการพัฒนา

แพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ของประเทศไทย (Public Learning Portal) เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้

เพ่ือให้บริการความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่อ

ยอดสร้างรายได้ ในแพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมให้มีองค์ความรู้การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)ให้

เกษตรกรสามารถเข้าถึงและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 นอกจากนี้  แผนปฏิบัติราชการ สบร. มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และนโยบายรัฐบาล  ดังนี้ 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 
1) ประเด็นการปฏิรูปที่ 1  การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 
2) ประเด็นการปฏิรูปที่ 2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม

กิจกรรมทางสังคม 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค์ 

(1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) เปูาหมายรวม 
(2.1)  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 (หลัก) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(3.1) เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เปูาหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 (รอง) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(4.1)  เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 
เปูาหมายที่ 3  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้
ชุมชนพ่ึงพา ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชม 

(4.3) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด  องค์
ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่
เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการ
ความรู้ในชุมชน 

2.2.4 นโยบายรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 

กรกฎาคม 2562 โดยเน้นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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ส่ วนที่  3  สาระส าคัญแผนปฏิบั ติ การระยะ  3  ปี  (พ .ศ .  2563  – 2565 )  
ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

3.1 ภาพรวม 
3.1.1 วิสัยทัศน์ 
        “ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 
3.1.2 พันธกิจ 

1) จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ ผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมทักษะ ความรู้ และความสามารถได้อย่าง
ทั่วถึง 

2) เป็นต้นแบบแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมไปด้วยความรู้ที่
หลากหลายและสร้างสรรค์ 

3) เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 

4) ส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

3.2 แผนปฏิบัติการของ สบร. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  

3.2.1  ด้านการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1) เป้าหมาย 

  แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้ และทันกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี 

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ผลผลิต (Output)     
1.  จ านวนผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ คน/ครั้ง 356,000 450,000 475,000 

2.  จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

คน 24,500 48,000 50,000 

3.  จ านวนสถิติการยืม-คืน-การหยิบใช้หนังสือและสื่อการเรียนรู้ ครั้ง/ปี 100,000 140,000 145,000 

ผลลัพธ์ (Outcome)     
4. ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร.   

ร้อยละ 85 85 85 

5. ระยะเวลาการอ่านของเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกห้องสมุดมี
ชีวิตทีเคพาร์ค 

นาทีต่อวัน 85 86 87 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากงานบริการ
ผ่านช่องการเรียนรู้ทางดิจิทัล 

ร้อยละ 85 85 85 

 

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
(3.1)  พัฒนาการบริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
(3.2)  ต่อยอดและขยายผลต้นแบบการเรียนรู้  
(3.3)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่  

4) จุดเน้นการด าเนินงาน (hi-light) ด้านการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ปี 2563 – 2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 พัฒนางานบริการและแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ 

 พัฒนางานบริการและแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ 

 พัฒนางานบริการและแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชน และ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

 พัฒนาความรู้เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมใน
การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชน และ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

 พัฒนาความรู้เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมใน
การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชน และ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

 พัฒนาความรู้เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมใน
การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ 

 พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศไทยให้
มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมี
ศักยภาพสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับ
สังคมไทยและสงัคมโลก 

 พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศไทยให้
มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมี
ศักยภาพสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับ
สังคมไทยและสงัคมโลก 

 พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศไทยให้
มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมี
ศักยภาพสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับ
สังคมไทยและสงัคมโลก 

 เตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(ศึกษาและออกแบบพื้นที่อาคาร)   

 ด าเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(NKC)      

 ด าเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(NKC)  และเตรียมการเปิด    
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4) แผนงาน/โครงการ ด้านการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาการบริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
1. งานพฒันา

อุทยานการ
เรียนรู้ต้นแบบ
และบริการ  

เพื่อพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ
นิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับสังคมไทย โดย
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับคนทุก
กลุ่มทุกช่วงวัย ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส และ
สามารถน าต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไปขยายผลให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 
1. ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทีไ่ด้มาตรฐานสากล
สามารถน าไปขยายผลได้ 1 แห่ง 
2.จ านวนผู้เข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ 
150,000 คน/ครั้ง/ปี (6 เดือน)   
3.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอุทยาน
การเรียนรู้ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 – 2565 
1. ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทีไ่ด้มาตรฐานสากล
สามารถน าไปขยายผลได้ 1 แห่ง 
2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ 
300,000  คน/ครั้ง/ปี  
3. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอุทยาน
การเรียนรู้ร้อยละ 85 
 

เงิน งปม                  
19.40 ลบ.      
เงินรายได ้

.....-......  ลบ. 

เงิน งปม  
21 ลบ. 
เงินรายได ้

.....-..... ลบ. 

เงิน งปม 
21 ลบ.  
เงินรายได ้

.....-..... ลบ. 

สถาบนั
อุทยาน

การเรียนรู้ 
(สอร.) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. งานกิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่านและการ
เรียนรูต้ลอด
ชีวิต (Life 
Long 
Learning 
Program) 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มี
นิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู้ เรียนรู ้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 
จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปทีไ่ด้รับ
การสร้างนสิัยรักการอ่าน การเรียนรู้และพฒันา
ศักยภาพและทักษะ 6,500 คน/ปี   
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 – 2565 
จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปทีไ่ด้รับ
การสร้างนสิัยรักการอ่าน การเรียนรู้และพฒันา
ศักยภาพและทักษะ 20,000 คน/ป ี

เงิน งปม                 
2 ลบ. 
เงินรายได ้
 1 ลบ. 

เงิน งปม.             
10 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
12 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 

3. งานการบริหาร

จัดการและพัฒนา

พิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู ้

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  

(มิวเซียมสยาม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

นอกห้องเรียนแนวใหม่ ภายใต้แนวคิด 

Discovery Museum  

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ได้

มาตรฐานในพิพิธภัณฑ์และสนองต่อความ

ต้องการและสอดคล้องกับวิถีชวีติของ

กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลาย 

3. เพื่อพัฒนางานบริการดา้นพพิิธภัณฑ์ที่

สนับสนนุให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ห้องสมุด

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563-2565 ดังนี้  

 งานบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้  
1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์ 

(ข้อมูลผู้ เข้ าชมนิทรรศการหลั ก )  จ านวน 
150,000 คน/ปี 

2. ผู้เข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ มีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 
85 

 งานบริการห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะ
ทาง) 
1. จ านวนผู้ เข้ามาใช้บริการในห้องสมุด

เงินงปม 15.3930 
ลบ. 
เงินรายได้..-....ลบ. 

เ งิ น งปม 28 .5 
ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

เงินงปม 30 ลบ. 
เงินรายได้ . . .-. . .
ลบ. 

สถาบนั
พิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้

(สพร.) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

คลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทางประวัติศาสตร์

สังคม) และห้องปฏิบัติการเชิงอนุรักษ์

โบราณวัตถุ/วัตถุจัดแสดง 

เฉพาะทางประวัติศาสตร์สังคม จ านวน 4,000 
คน/ปี 

2.  ผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 
หมายเหตุ  
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายเฉพาะปี 2563 

3. ให้บริการสืบค้นและใช้ฐานข้อมูลใน e-
library ในปี 2563 จ านวน 400 คร้ัง 

 งานห้องปฏิบัติการเชิงอนุรักษ์โบราณวัตถุ/ 
วัตถุจัดแสดง (เป็นต้วชี้วัดปี 2563) 
1. งานวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ 1 งาน 
2. งานจัดท าและเผยแพร่ จดหมายข่าวงาน

อนุรักษ์และพิพิธภัณฑ์ จ านวน 1 งาน  
กลยุทธ์ 1.2  ต่อยอดและขยายผลต้นแบบการเรียนรู้ 

4. งานพัฒนาสื่อ
การเรียนรูด้ิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์                         

1. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและกระจายองค์ความรู้
ผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย โดย
การน าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช้ให้บริการ 
2. เพื่อพัฒนางานและการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับพฤตกิรรมผู้ใช้บริการ
ในยุคดิจิทัล 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 

 งานพฒันาเว็บไซต ์Digital TK  
1. จ านวนของผู้ใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซต์ Digital 
TK                1,500,000 คน/ครั้ง/ปี (โดย
วัดผลจากยอด Page View) 
2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการผ่าน

เงิน งปม                 
1 ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
5 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
5 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เว็บไซต ์Digital TK ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564-2565 

 งานพฒันาเว็บไซต ์Digital TK  
1. จ านวนของผู้ใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซต์ Digital 
TK                1,500,000 คน/ครั้ง/ปี (โดย
วัดผลจากยอด Page View) 
2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการผ่าน
เว็บไซต ์Digital TK ร้อยละ 85 

5.  งานสร้างสรรค์
นิ ท ร ร ศ ก า ร
หมุนเวียน 

1. เพื่อน าองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษา 
วิเคราะห์ แล้วมาพัฒนาเป็นนิทรรศการโดยเน้น
กระบวนการออกแบบและจัดการน าเสนอที่
แปลกใหม่สู่ประชาชนอย่างน่าสนใจตามแนวทาง
ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการที่จะเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อสร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้
ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์อันจะส่งเสริมให้เกิดความ
เคลื่อนไหวในการเข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้แก่

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563  
1. นิทรรศการหมุนเวียน จ านวน  1  เรื่อง 
2. จ านวนผู้ เข้ า ชมนิทรรศการหมุน เวี ยน  
20,000 คน 
3. ผู้ เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนมีความพึง
พอใจร้อยละ 85  
4. ผลประเมินความเข้าใจเนื้อหาร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 -2565 
1.  นิทรรศการหมุนเวียน จ านวน  2  เร่ือง/ปี 
2. จ านวนผู้ เข้ า ชมนิทรรศการหมุน เวี ยน  
40,000 คน/ปี 
3. ผู้ เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนมีความพึง

เงินงปม 6 ลบ. 
เงินรายได้...-...ลบ. 

เ งิ น ง ป ม 15.5 
ลบ. 
เ งิ นราย ได้ . . -. .
ลบ. 

เ งิ น ง ป ม 16.5 
ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

สพร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ชมเข้าชมมิวเซียมสยาม 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคล ที่มีความ
สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการร่วมกับ
มิว เซียมสยามในรูปแบบและแนวทางของ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และเกิดการพัฒนางานที่
จะส่งต่อประโยชน์สู่สังคมร่วมกัน 

พอใจร้อยละ 85  
4. ผลประเมินความเข้าใจเนื้อหาร้อยละ 80 
 

6. งานส่งเสริมการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัย
ผ่านพิพิธภัณฑ์ 

1.  เพื่อสร้างความเคลื่อนไหว ความมีชีวิตชีวา 
และบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ใน
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบให้แก่
มิวเซียมสยาม และส่งเสริมให้ผู้เข้าชมสนใจใน
การเข้ามาเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ 
2.  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายหลักของมิว
เซียมสยาม คือ เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์มากข้ึน 
3.  เพื่อเปิดพื้นที่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
หรือประชาชนที่สนใจ เผยแพร่งานดนตรี ศิลปะ
และวัฒนธรรมในการต่อยอดองค์ความรู้
สร้างสรรค์ผ่านพิพิธภัณฑ์ 
4.  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภายใต้ เรื่องของ

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563   
1.   จ านวนผู้เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรม 
18,000 คน   
2. ผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 
3. ผลประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหาร้อยละ 
80 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 -2565 
1.   จ านวนผู้เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรม 
28,000 คน 
2. ผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 
3. ผลประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหาร้อยละ 
80 
 

เงินงปม 4 ลบ. 
เงินรายได้ . . . -. . . .
ลบ. 

เงินงปม 12 ลบ. 
เ งิ นราย ได้ . . -. .
ลบ. 

เงินงปม 13 ลบ. 
เงินรายได้ . .-. . . .
ลบ. 

สพร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ใน
รู ปแบบ ใหม่ ที่ ส นุ กสนานและสอดรั บกั บ
พฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิตของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม ่

7. งานพัฒนาและ
เชื่อมโยงห้องสมุด
ออนไลน์แห่งชาต ิ
(TK Digital 
Library)  

 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบห้องสมุดออนไลน์
เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงหนังสือและองค์
ความรู้ ให้กับคนทุกช่วงวัย ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 
1. ระบบห้องสมุดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 1 ระบบ 
2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการผา่นระบบห้องสมุด
ออนไลน์ 100,000 คน/ป ี
3. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการผา่น
ระบบห้องสมุดออนไลน์ ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564-2565 
1. ระบบห้องสมุดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 1 ระบบ 
2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการผา่นระบบห้องสมุด
ออนไลน์ 140,000 คน/ป ี
3.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ
ห้องสมุดออนไลน์ ร้อยละ 85 
 

เงิน งปม. 2 ลบ.                
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 
อื่นๆ 5 ลบ. (อยู่
ระหว่างการเสนอ
ของบประมาณจาก
กองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม)  
 

เงิน งปม. 6 ลบ.                
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 
 
 

เงิน งปม. 6 ลบ.                
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 
 
 

สอร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8.  โครงการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์เพอรา
นากันนิทัศน์ 
จังหวัดภูเก็ต  

1. เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ในภูมิภาค 
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา และส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดองค์ความรู้ของ
พิพิ ธภัณฑ์  ให้ ไปสู่ กลุ่ ม เปู าหมายได้อย่ า ง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค
ภาคใต้ ในการสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่าย
และพัฒนาโครงข่ายของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทั่ว
ประเทศ 
5.  เพื่ อส่ ง เสริมและสนับสนุนกา รใช้พื้ นที่
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่การเรียนรู้และ
เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ของสังคม 
โดยการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาเป็น
พื้นฐานส าคัญ 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563-2565 
1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์เพอรา
นากันนิทัศน์ 30,000 คน/ปี 
2. ผู้เข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
มีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 85 

เงินงปม – ลบ. 
เงินรายได้ 4.4 ลบ. 

เงินงปม – ลบ. 
เงินรายได้  4.6 
ลบ. 

เงินงปม – ลบ. 
เงินรายได้  4.6 
ลบ. 

สพร. 

9. โครงการพัฒนา
ดิจิทัลมิวเซียม 4.0 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและการ

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 
1. มีระบบการให้บริการข้อมูล online ต่างๆ ที่
สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วและ

เงินงปม 4.8 ลบ. 
เงินรายได้.-..ลบ. 

เงินงปม 18 ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

เงินงปม 15 ลบ. 
เงินรายได้ . .-. . . .
ลบ. 

สพร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ของผู้ใช้งาน กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ระบบ 
2. ผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการร้อยละ 
85 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564-2565 
1. มีระบบการให้บริการข้อมูล online ต่างๆ ที่
สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วและ
กลุ่มผู้สูงอายุ 2 ระบบ/ปี 
2. ผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการร้อยละ 
85 
 

10. โครงการ
เตรียมการจัดตั้ง
และออกแบบศูนย์
การเรียนรู้
แห่งชาติ  

1. เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาติ ในบริบทของการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบศูนย์การ
เรียนรู้ของชาติที่มีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับศูนย์
การเรียนรู้ระดับโลก  
2. เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เข้าถึงความรู้ การแสดงออก การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และ
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ความรู้ที่เปิด
โอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกวัยในสังคมเข้าถึงความรู้

แบบรูปรายการและแบบรูปรายการก่อสร้างของ
ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยทั้งในเชิงกายภาพของการใช้พื้นที่
และรูปแบบองค์ความรู้ 1 แบบ 

เงินงปม – ลบ. 
เงินรายได้ 36 ลบ. 

เงินงปม..... ลบ. 
เงินรายได้.-.ลบ. 

เงินงปม..... ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 

ส านักงาน
สบร. 
(สบร.) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ได้  
3. เพื่อจัดท าแบบรูปรายการและรายการ
ประกอบแบบก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยทั้งในเชิง
กายภาพของการใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ความรู้  
4. เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ 
ที่รวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็นพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนผ่านพื้นที่และรูปแบบบริการ
ทางความรู้ที่หลากหลาย  

11. โครงการ
เตรียมความพร้อม
ในการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม
ศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาต ิ
  
  

1. เพื่อกำหนดแนวทางการใช้พื้นที่ของ ศูนย์
การเรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge 
Center) และ พื้นที่ใช้สอยของ ศูนย์การ
เรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge 
Center) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
2. เพื ่อกำหนดแนวค ิดรายละเอ ียดด ้านการใช ้
งาน และข ้อม ูลทางเทคน ิคของพื ้นที ่โครงการ
เพื ่อใช้เป็นข้อมูลในการจ้างออกแบบ 
3. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้กำหนดนโยบาย  
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความ

1 .  ร า ยละ เอี ยด โ ค ร ง ก า ร  ( Architectural 
Programming) 1 แบบ 
2.  ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) 1 
แบบ 
 

เงนิงปม – ลบ. 
เงินรายได้ 
4.5000 ลบ. 

เงินงปม.... ลบ. 
เงินรายได้.....ลบ. 

เงินงปม...... ลบ. 
เงินรายได้.....ลบ. 

สบร. 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

จ าเป็นของการ มีศูนย์การเรียนรู ้แห่งชาติ 
(National Knowledge Center) ที ่มีความ
เชื ่อมโยงกับแหล่งความรู ้ทั ้งใน และ
ต่า งประเทศเพื ่อ ให ้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู ้และสามารถพัฒนาทักษะ
ที ่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการนความ
รู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม 
4.เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ขั้น
พื้นฐานถึงความจ าเป็นของการมีศูนย์การ
เรียนรู้แห่งชาติที่เชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ทั้ง
ในและต่างประเทศ เป็นที่รวบรวมและคัดสรร
องค์ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็น
พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ของประชาชนผ่านพื้นที่
และรูปแบบบริการทางความรู้ที่หลากหลาย 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12. โครงการ
ก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้แห่งชาต ิ 

1. เพื่อเป็นแหลง่เรียนรูส้าธารณะแห่งใหม่ที่มี
ความทนัสมยัเปน็ศนูย์รวมการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะสมัยใหมส่ าหรับคนไทยทุกช่วงวยั 
2. เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมการเรยีนรู้และสงัคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยพฒันา
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอ้ือให้คนไทยมีการ
พัฒนาตนเองอยา่งสร้างสรรค์และไมห่ยุดนิ่ง 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 
21  ให้คนไทยมีศักยภาพและเทา่ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของสังคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม 
และเทคโนโลย ี

ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge 
Center) ที่เป็นพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ใน
การเรียนรู้ โดยมีรูปแบบ ความรู้และการเข้าถึง
ความรู้ที่หลากหลาย และเป็นพื้นที่ความรู้ที่
มากกว่าพื้นที่เก็บรวบรวมความรู้ เป็นพื้นที่การ
เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยรวมพื้นที่ในการแสดงออกและพื้นที่
การสร้างสรรค์เอาไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งค านึง
การเข้าถึงความรู้ที่เท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม และ
เป็นพื้นที่ส าหรับการค้นพบศักยภาพของตัวเอง 
โดยมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 

 
  

เงินงปม 223.2 
ลบ. 
 

เงินงปม 374.4 
ลบ. 
 

สบร. 
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3.2.2 ด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
1) เป้าหมาย 

แหล่งเรียนรู้เครือข่ายสามารถพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM)  และยกระดับคุณภาพได้ 

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ผลผลิต (Output)     
1. จ านวนผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

คน 1,390 1,600 1,700 

2. จ านวนองค์ความรู้ที่สามารถน าไปเผยแพร่
และขยายผล 

เร่ือง 2 2 2 

3. จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

เร่ือง - 1 1 

4. จ านวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
ขยายผล 

ฉบับ - 1 - 

5. จ านวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (สะสม) 

แห่ง 51 53 55 

6. จ านวนศูนย์เรียนรู้ระดับต าบลได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

แห่ง 200 200 - 

7. แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาจัดการ
ความรู้ สามารถยกระดับคุณภาพได้ 

แห่ง 9 10 11 

8. ผลการศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ให้
ทันสมัย 

เร่ือง 1 2 2 

ผลลัพธ์ (Outcome)     
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมการอบรม
สัมมนา 

ร้อยละ 85 85 85 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 82 84 

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

(3.1)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
(3.2)  พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ 
(3.3)  สนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ า  
(3.4)  สนับสนุนบทบาทแหล่งเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้  
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4) จุดเน้นการด าเนินงาน (hi-light) ด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ปี 2563 – 2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและ
สร้างกระแสเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิง
แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ของประเทศ 
และหารายได้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ เด็กและเยาวชน 
และกลุ่มผู้สูงอายุ 

1. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและ
สร้างกระแสเชิงเศรษฐกิจการท่ องเที่ยว
เชิ ง แหล่ ง เ รี ยน รู้ แ ละพิพิ ธภัณฑ์ ของ
ประเทศ และหารายได้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ เด็กและเยาวชน 
และกลุ่มผู้สูงอายุ 

1. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและ
สร้างกระแสเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิง
แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ของประเทศ 
และหารายได้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ เด็กและเยาวชน 
และกลุ่มผู้สูงอายุ 

3. ก าหนดพื้นที่เปูาหมายและส่งเสริมให้
เกิดโอกาสการเรียนรู้ ในภูมิภาคผ่าน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

3. ก าหนดพื้นที่เปูาหมายและส่งเสริมให้
เกิดโอกาสการเรียนรู้ ในภูมิภาคผ่าน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

3. ก าหนดพื้นที่เปูาหมายและส่งเสริมให้
เกิดโอกาสการเรียนรู้ ในภูมิภาคผ่าน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

1. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ดูแล
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน
เครื อข่ ายทั้ งภาครั ฐและ เอกชนให้มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนา
หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว โ น้ ม ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ดูแล
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน
เครื อข่ ายทั้ งภาครั ฐและ เอกชนให้มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนา
หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว โ น้ ม ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

1. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ดูแล
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน
เครื อข่ ายทั้ งภาครั ฐและ เอกชนให้มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนา
หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว โ น้ ม ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

2. น าองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกมาถ่ายทอด และการ 
สร้างความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา
ทางสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ TK 
Forum กิจกรรม Solution Lab ซึ่งองค์
ความรู้และข้อเสนอแนะต่ างๆ มีการ
จัดการและน ามา เผยแพร่ ในรูปแบบ 
Digital Content ที่หลากหลายผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

2. น าองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกมาถ่ายทอด และการ
สร้างความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา
ทางสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ TK 
Forum กิจกรรม Solution Lab ซึ่งองค์
ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ มีการ
จัดการและเผยแพร่ในรูปแบบ Digital 
Content ที่หลากหลายผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

2. น าองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกมาถ่ายทอด และการ
สร้างความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา
ทางสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ TK 
Forum กิจกรรม Solution Lab ซึ่งองค์
ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ มีการ
จัดการและเผยแพร่ในรูปแบบ Digital 
Content ที่หลากหลายผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ในระดับเมืองหรือจังหวัดและ
ส ร้ า ง พื้ น ที่ ส า ธ า รณ ะ ใ น กา ร พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการท างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบพันธมิตร
หุ้นส่วน (partnership) 

3. น าองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ที่ได้จากการด าเนินงานที่ผ่าน
มาไปเผยแพร่และขยายผล ตลอดจนขยาย
ภาคีเครือข่ายหลักและรองในการรณรงค์
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในระดับ
เมืองหรือจังหวัด  นอกจากนั้น ทดลอง
ขยายผลพื้นที่สาธารณะ (Solution Lab)  

3. น าองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ที่ได้น าไปขยายผลร่วมกับภาคี
เครือข่าย  
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในต่างประเทศ 
ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นมี
แผนที่น าเสนอภารกิจและผลงานของ
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในเวที
ระดับโลก 

4. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นมี
แผนที่น าเสนอภารกิจและผลงานของ
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในเวที
ระดับโลก 

5. สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลแหล่ง
เรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ และเครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้ เห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
ที่สามารถน ามาใช้ทั้ ง ในเรื่องของการ
ให้บริการ การส่งเสริมให้เกิดการอ่านการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

5. ด าเนินโครงการที่มุ่งเน้นสร้างความ
ตระหนักและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/
ห้องสมุด/ เมืองแห่ งการเรียนรู้  อาทิ 
โครงการ TK Park Award โครงการ 
Learning City  

5. ขยายผลแนวคิดนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ 
TK Park Award ไปสู่หน่วยงานภาคี
เครือข่าย รวมทั้ง ขยายผลการน าแนวคิด
เรื่อง Leaning City ไปถ่ายทอดให้กับ
หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ที่มี
ความพร้อมและสนใจ 
 

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระ
และองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ที่มีความหลากหลาย
ไปยังกลุ่มเปูาหมายของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระ
และองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ที่มีความหลากหลาย
ไปยังกลุ่มเปูาหมายของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระ
และองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ที่มีความหลากหลาย
ไปยังกลุ่มเปูาหมายของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

7. พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน 30 
แห่ง โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนา
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ในระดับต าบลและ
ชุมชนของหน่วยงานต่ า งๆ  เพื่ อ เป็น
ต้นแบบที่จุดประกายความคิดและน าไป
ขยายผลสู่ศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบลของ
หน่วยงานต่างๆ 

7. ศูนย์ เรียนรู้ระดับชุมชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดบทเรียนความส าเร็จ 200 แห่ง 

7. สรุปบทเรียนและน าไปขยายผล 

8. รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลองค์
ค ว ามรู้ / ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น / ปราชญ์
ชาวบ้าน/ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในประเทศ 

8. น าข้อมูลองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน/ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ในประเทศไปเผยแพร่ ต่อยอด
ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อการสร้างรายได้ 
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

8. น าข้อมูลองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน/ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ในประเทศไปเผยแพร่ ต่อยอด
ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อการสร้างรายได้ 
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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5) แผนงาน/โครงการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
1. งานจัดท าฐานข้อมูล  เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และ

แหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆในประเทศ 
ข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ
และการบริหารจัดการของแหล่งเรียนรู้
ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ต่อ
ยอดในการพัฒนาเครือข่าย พัฒนาความ
ร่วมมือ  ร่วมมือกันประสานงานวางแผน
เพือ่สนับสนุนการพฒันาและยกระดับ
การให้บริการแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ภูมิภาค   
นอกจากนี้ ยังมีการพฒันาจัดท าข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิน่และปราชญชาวบ้านเพื่อ
การจัดการและต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้
มาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเผยแพร่ให้
ประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคและทอ้งถ่ินเป็น
แนวทางในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป 
 

ปี 2563 -2565   ฐานข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3,000  แห่ง ฐานข้อมูลข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิน่และปราชญ์ชาวบ้าน ไม่น้อยกวา่ 3,000 
เร่ือง/ราย 

เงิน งปม  - 
ลบ. 
เงินรายได้ -  
ลบ. 
 

เงิน งปม  - ลบ. เงิน งปม  - 
ลบ. 

สบร. 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. โครงการบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลกลางด้าน

พิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู้ของประเทศ 

(Museum Thailand) 

หมายเหตุ : ปี 2563 

งบประมาณยังอยู่ใน

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

การเรียนรู้และขยาย

โอกาสการเข้าถึงแหล่ง

เรียนรูใ้นพื้นที่ห่างไกล 

1. เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู้สามารถพัฒนาและยกระดับให้ได้

มาตรฐานสากล 

2. เพื่อให้รางวัล Musuem Thailand 

Awards  เป็นรางวลัมาตรฐานพิพิธภัณฑ์

และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย 

3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ

นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้งานและเข้ามามี

ส่วนร่วมในการคัดเลือกรางวัลพพิิธภัณฑ์

ขวัญใจมหาชน (Musuem Thailand 

Popular Vote) 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563-2565  
1. มียอดผู้เข้าชมผา่น Platform Museum Thailand   
ปี 2563  จ านวน 600,000 ครั้ง   
ปี 2564  จ านวน 1,000,000 ครั้ง  
ปี 2565  จ านวน 1,500,000 ครั้ง  
2. พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทีไ่ด้รับรางวลั Museum 
Thailand Awards ได้รับการพฒันาและยกระดบัให้ได้
มาตรฐานสากล  
หมายเหตุ ตัวชี้วัดข้อ 2. เริ่มด าเนินการในปี 2564-
2565 ปีละ 20 แห่ง โดยการอบรมพัฒนาบุคลากร / 
แลกเปลี่ยนบุคลากร / Case Study 

เงิน งปม  2 
ลบ. 
เงินรายได้ -  
ลบ. 
 

เงิน งปม  5 ลบ. เงิน งปม  5
ลบ. 

สพร. 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้  
3. งานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้วยแนวคิด
อุทยานการเรียนรู้  

 

เพื่อพัฒนาศักภาพให้กับบุคลากร ผู้บริหาร
ห้องสมุด ผู้ให้บริการ บรรณารักษ์ ผู้ดูแล
ห้องสมุดของหน่วยงานเครือข่ายและ
หน่วยงานอื่นๆ ได้รบัความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้ในการพฒันา
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563-2565 
1. จ านวนบุคลากร ผูบ้ริหารห้องสมุด ผู้ให้บริการ 
บรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุดของหน่วยงานเครือข่ายที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 600 คน/ป ี
2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
ร้อยละ 85 

เงิน งปม                 
1 ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
5 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
5 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........
ลบ. 
 
 

สอร. 

user
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หน่วยงาน
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ที่ทันสมัยและมีการพฒันาอย่างยั่งยืน 
 

4. โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และ
ขยายโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
ห่างไกล 

1. เพื่อขยายผลการพัฒนาต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกับ
บริบททางด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต 
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และ
น่าสนใจ 
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยอย่าง
แท้จริง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่พัฒนาองค์ความรู้และการให้
ค าปรึกษากับบุคคล 
กลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ ผ่าน
กระบวนการจัดตั้งและการบริหารจัดการ
พิ พิ ธภัณฑ์  ภ าย ใต้ ก า รด า เนิ น ง าน

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563 
1. มีการน าเสนอองค์ความรู้และกระบวนการจัดการองค์
ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ 2 จังหวัด 
2. มีเครือข่ายน าองค์ความรู้ไปขยายผลในภูมิภาค 2 
แห่ง 
3. ผู้เข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่และเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564-2565 
1. เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Discovery 
Museum 1 แห่ง/ปี 
2. มีการน าเสนอองค์ความรู้และกระบวนการจัดการองค์
ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ 3 จังหวัด/ปี 
3. มีเครือข่ายน าองค์ความรู้ไปขยายผลในภูมิภาค 
จ านวน 3 แห่ง/ปี 
4. ผู้เข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่และเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจร้อยละ 85 

เ งิ น งปม  3 . 5 
ลบ. 
เ งินรายได้  – 
ลบ. 
 

เงินงปม 23 ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ. 
 

เงินงปม 30 
ลบ. 
เงินรายได้ – 
ลบ. 
 

สพร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เ ค รื อ ข่ า ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก า ร เ รี ย น รู้ 
(Discovery Museum Network) 
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงพื้นที่
ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ า   
5. งานพัฒนาอุทยานการ
เรียนรู้จังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานท้องถ่ิน  

เพื่อกระจายโอกาสและลดความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์
ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยให้อย่าง
ทั่วถึง 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 
1. จ านวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนนุอย่างต่อเนื่อง 51 แห่ง 
2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการ
เรียนรู้เครือข่าย ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 
1. จ านวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนนุอย่างต่อเนื่อง 53 แห่ง 
2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการ
เรียนรู้เครือข่าย ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2565 
1. จ านวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนนุอย่างต่อเนื่อง (สะสม) 55 แห่ง 
2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการ
เรียนรู้เครือข่าย ร้อยละ 85 
 

เงิน งปม                 
9.47 ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
25 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
26 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........
ลบ. 
 
 

สอร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6.  โครงการเตรียมความ
พร้อมและจัดท าแผนเพื่อ
เข้าเป็นสมาชิก Global 
Network on Learning 
Cities: GLNC  

 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดเมืองแห่ง
การเรียนรู้ในประเทศไทยโดยการกระตุ้น
ให้หน่วยงานเเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ 
สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย
โลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก  
(UNESCO’s Global Network on 
Learning Cities: GNLC) 
 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564-2565 
1. จ านวนหน่วยงานเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้อย่าง
น้อย 2 แห่ง สมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายโลกด้าน
เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก 
2. จ านวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไปสู่
เมือง 
แห่งการเรียนรู้ที่สามารถน าไปขยายผล 1 ฉบับ 
 

เงิน งปม                 
….-…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
2 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
2 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........
ลบ. 
 
 

สอร. 

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนบทบาทแหล่งเรียนรู้ในการยกระดับคณุภาพชีวิตและสร้างรายได้   
7. โครงการพัฒนาศนูย์
การเรียนรูใ้นระดับชุมชน 

 

เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดบัต าบล 200 
แห่ง ให้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง
ของการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับชุมชน
และมีศักยภาพในการขยายผลไปสู่
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชนอื่นๆ  

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563-2564 
จ านวนศูนย์เรียนรู้ระดบัต าบล (แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน) ที่
ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 200 แห่ง 

เงิน งปม                 
….2…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
3.5 ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
....-.........ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........
ลบ. 
 
 

สอร. 

8. โครงการสร้างสรรค์
เมืองแห่งการอ่านและการ
เรียนรู ้ 

 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ใหม่ๆ ในโครงการ
หรือกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายก าลังจะ
ด าเนินการหรือด าเนินการอยู่แล้ว โดย
บูรณาการองค์ความรู้จาก สอร. เข้ากับ

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 
1. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการด าเนินโครงการ 2 
เร่ือง/ปี 
2. เกิดรูปแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้อย่างน้อย 
1 รูปแบบ/ป ี

เงิน งปม                 
….2…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....11...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 

เงิน งปม.             
....15.......
ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........

สอร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรมกระบวนการที่มีอยู่เดิมของภาคี
เครือข่าย 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 
1. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการด าเนินโครงการ 2 
เร่ือง/ปี 
2. จ านวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 4 แห่ง 
3. เกิดรูปแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้อย่าง 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2565 
1. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการด าเนินโครงการ 2  
2. จ านวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 10 แห่ง 
3. เกิดรูปแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้อย่างน้อย 
1 แห่ง 

 ลบ. 
 
 

9. โครงการพัฒนา
ต้นแบบธุรกิจเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาด
พิพิธภัณฑ์ 
1.  เพื่อให้เกิดการบริการที่ครบวงจรใน
งานพิพิธภัณฑ์อันจะสร้างประสบการณ์
เข้ าชมพิพิ ธภัณฑ์สมบู รณ์ แบบตาม
มาตรฐานสากลและเผยแพร่ภาพลักษณ์
ของมิวเซียมสยามสู่สาธารณะชนผ่าน
สินค้าตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างการจดจ า
และกลับมาใช้บริการซ้ า และสนับสนุน
สินค้าที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์
ผลงาน 

กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาดพิพิธภัณฑ์ 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563-2565 
1. รายได้รวมเพิ่มขึ้น ของผลประกอบการใน
ปีงบประมาณก่อนหน้า ร้อยละ 5 (ทุกปี) 
 
 
 
 

เงินงปม -  ลบ. 
เงินรายได้ 
2.9150 ลบ. 

เ งิ น ง ป ม  1 5  
ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เ งิ น ง ป ม 
15.5  ลบ. 
เงินรายได้ - 
ลบ. 

สพร. 

user
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2.  เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่ภายในมิวเซียม
สยามได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการให้บริการพื้นที่ใน
เชิงรุกต่อสาธารณชนในฐานะที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อประชาชน 
3.  เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ สพร. 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแหล่ง
เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ร่วมกับเครือข่าย  
1. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มคน
ไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยผ่านทาง
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย 
2 .  เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน/ พันธมิตร
ธุรกิจพิพิธภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชน อัน
จะน ามาซึ่งการยกระดับมาตรฐานการ
จัดการร่วมกัน 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้และ
พิพิธภัณฑ์ร่วมกับเครือข่าย 
2. กิจกรรมบัตร Muse Pass (เปลี่ยนชื่อเป็น Thailand 
Museum Pass) 
ปี 2563  

-  ผลการรับรู้กระแสการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ 
(ยอดการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ยอดการใช้งาน) จ านวน 
5,000,000 คร้ัง 

-  จ านวนความร่วมมือพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ร่วมด าเนินงานปีละ 55 แห่ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564-2565  

- ผลการรับรู้กระแสการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ 
(ยอดการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ยอดการใช้งาน) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อป ี

เงินงปม – ลบ. 
เ งิ น ร าย ได้  5 
ลบ. 

เงินงปม – ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เ งิ น ง ป ม  – 
ลบ. 
เงินรายได้ - 
ลบ. 
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    -  จ านวนความร่วมมือพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ร่วมด าเนินงานปีละ 55 แห่ง 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มการรับรู้ และ
กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ผ่ า น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ 
(Museum Culture) ได้ในวงกว้าง 
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย
ในส่วนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

3. กิจกรรมบัตร Bangkok Pass (ตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายปี 2564-2565) 
  -  ผลการรับรู้กระแสการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ 
(ยอดการเผยแพร่ผ่ านสื่ อต่างๆ ยอดการใช้งาน) 
100,000 คร้ัง/ปี 
  -  จ านวนความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจร่วมด าเนินงาน 
10แห่ง/ปี 

เงินงปม – ลบ. 
เ งิ น ร า ย ไ ด้  - 
ลบ. 

เงินงปม – ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เ งิ น ง ป ม  – 
ลบ. 
เงินรายได้ – 
ลบ. 

 

10.โครงการจัดการองค์
ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เศรษฐกิจฐานราก 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
การสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดต้นทุน
ท้องถิ่น (เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี วิถี
ชีวิต และทรัพยากรต่างๆ) ให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ความต้องการของผู้บริโภค 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนา
สินค้าและบริการท้องถิ่นระดับภูมิภาค 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในการเรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน 2 รูปแบบ 
คือ การเรียนรู้ด้วยการ 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายต่อปี 
งานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชม 
1. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 กระบวนการ 
2. สมาชิกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ ได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 
100 ราย 
3. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและสมาชิกกลุ่ มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 10 
ผลิตภัณฑ์ 
4. สื่อองค์ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เ งิ น งปม  5 . 5 
ลบ. 
เ งิ น ร า ย ได้  - 
ลบ. 

เงินงปม.10. ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 

เ งิ น งปม10 
ลบ. 
เงินรายได้  - 
ลบ. 

สบร. 
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ปฏิบัติจากของจริงด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลท
ฟอร์มในรูปแบบคลิปวิดีโอ 
4. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้สอดรับกับ
ทั ก ษ ะ ที่ จ า เ ป็ น ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 
พฤติกรรมการเรียนรู้ซึ่งกลุ่มเปูาหมาย
สามารถเข้าถึงผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์มได้
ง่ายและทั่วถึงยิ่งขึ้น 
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งอนาคต 
และความส าคัญในการพัฒนา 
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ป รั บ ตั ว ใ ห้ ก้ า ว ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น 

ต้นแบบของชุมชน จ านวน 10 เร่ือง 
งานพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านดิจิทัลแพลท
ฟอร์ม 
5. คลิปวีดิโอองค์ความรู้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ทักษะชีวิตที่ จ า เป็นในศตวรรษที่  21 เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 50 คลิป 
6. ชุดองค์ความรู้ จ านวน 5 ชุด 
7. จ านวนผู้เข้าถึง จ านวนไม่น้อยกว่า 400,000 คร้ังหรือ
คน 
8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้และผู้ที่สนใจ จ านวน 3 ครั้ง โดยเข้าถึง
ประชาชนจ านวน 100,000 คร้ังหรือคน 

11. โครงการขยายผลองค์
ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพสู่ สาธารณะผ่ าน
แอปพลิเคชัน  

1 )  เพื่ อพัฒนาแพลตฟอร์ ม ในกา ร
ให้บริการองค์ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพผ่านสื่อดิจิทัลประเภทแอปพลิเคชัน 
2) เพื่อพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ (Pool 
of Knowledge) ด้านการประกอบอาชีพ 
ในรูปแบบชุดความรู้ออนไลน์ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563 
1. ผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และ

พฤติกรรมการใช้บริการองค์ความรู้ออนไลน์ของ
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 1 เรื่อง 

2. ผลการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อ
การประกอบอาชีพของคนไทย จ านวน 1 เรื่อง 

3. แพลตฟอร์มในการให้บริการองค์ความรู้ด้านการ

เงินงปม .....-.... 
ลบ. 
เงินรายได้ . . .-
....ลบ. 
อื่ น ๆ  8  ล บ . 
(กองทุนพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ

เงิ น งปม . . . -. . . 
ลบ. 
เงินรายได้ . . . -. .
ลบ. 
อื่ น ๆ  6  ล บ . 
(กองทุนพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ

เงินงปม ... -
.... ลบ. 
เงินรายได้..-
...ลบ. 
อื่นๆ 6 ลบ. 
( ก อ ง ทุ น
พัฒนาดิจิทัล

สบร. 
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3) เพื่อพัฒนาสื่อองค์ความรู้ดิจิทัลเพื่อ
การประกอบอาชีพ และให้บริการความรู้
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง 

ประกอบอาชีพผ่านสื่อดิจิทัลประเภทแอปพลิเคชัน 
จ านวน 1 แอปพลิเคชัน 

4. สื่อองค์ความรู้ดิจิทัล (Digital Contents) เพื่อการ
ประกอบอาชีพที่มีศักยภาพและเหมาะกับคนรุ่นใหม่
ในรูปแบบอินโฟกราฟิก และ/หรือ สื่อประเภทอื่นๆ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 50 อาชีพ 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564 
1. แอปพลิเคชันเป็นที่รู้จักและมีผู้ เข้าถึงบริการองค์

ความรู้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ยอดวิว 
2. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะด้านการ

ประกอบอาชีพไปยังกลุ่มเปูาหมาย (แบบออฟไลน์) 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน 

3. สื่อองค์ความรู้ดิจิทัล (Digital Contents) เพื่อการ
ประกอบอาชีพที่มีศักยภาพและเหมาะกับคนรุ่นใหม่
ในรูปแบบอินโฟกราฟิก และ/หรือ สื่อประเภทอื่นๆ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 50 อาชีพ 

4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการรับรู้ การ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเค
ชัน จ านวน 1 เรื่อง 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2565 
1 .  แอปพลิ เคชั นท าหน้ าที่ เป็ นพื้ นที่ ส าหรับการ

เศรษฐกิจและ
สังคม)   

เ ศ รษฐกิ จและ
สงัคม)   

เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)   
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจร่วมกัน
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้เกิดการกระจาย
ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง 

2. แอปพลิเคชันเป็นที่รู้จักและมีผู้ เข้าถึงบริการองค์
ความรู้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ยอดวิว  

3. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะด้านการ
ประกอบอาชีพไปยังกลุ่มเปูาหมาย (แบบออฟไลน์) 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน 

4. สื่อองค์ความรู้ดิจิทัล (Digital Contents) เพื่อการ
ประกอบอาชีพที่มีศักยภาพและเหมาะกับคนรุ่นใหม่ 
ในรูปแบบอินโฟกราฟิก และ/หรือ สื่อประเภทอื่นๆ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 50 อาชีพ 

5. รายงานติดตามและประเมินผลการรับรู้ การเข้าถึง
องค์ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน 
จ านวน 1 เรื่อง 
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3.2.3 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
1) เป้าหมาย 

1.1  พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกและการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้ตามแนวโน้มโลกให้แก่กลุ่มเปูาหมาย บุคลากร 
หน่วยงานเครือข่าย  พัฒนาสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลเพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้
ให้แก่คนทุกช่วงวัย 

1.2  พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้คนไทยสนใจเข้ามาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้และ
พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีบนฐานองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริม
การต่อยอดองค์ความรู้และสร้างคุณค่าจากนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ผลผลิต (Output)     
1. ความส าเร็จในการขยายผลนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ สบร. ได้พัฒนา: จ านวนโรงเรียนหรือ
แหล่งเรียนรู้ที่น าต้นแบบสนามเด็กเล่นเพื่อการ
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองไปประยุกต์ใช้ 

แห่ง 3 4 5 

2. จ านวนนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  (สะสม) ระบบ 2 3 3 
3. จ านวนเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะจากโครงการ TK แจ้งเกิดและโครงการ 
Future Leader Program  

คน 30 530 530 

4. จ านวนประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับรู้เนื้อหา 
(Impression) /เข้าถึงสาระข้อมูล/ความรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (ไม่น้อยกว่า) 

คร้ัง 50  
ล้านคร้ัง 

55 
ล้านคร้ัง 

60 
ล้านคร้ัง 

ผลลัพธ์ (Outcome)     
1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของ 
สบร. 

ร้อยละ 
 

80 82 85 

2. ข้อเสนอ/แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมที่เป็น
ผลงานความคิดจากเยาวชนที่ ผ่ านโครงการ 
Future Leader Program สามารถน าไปขยายผล 

โครงการ - 10 10 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าน
ระบบ  Virtual TK Park และ แพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ - 85 85 
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 3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
(3.1) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
(3.2)  เผยแพร่และขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้   
(3.3)  ต่อยอดและสร้างคุณค่าจากนวัตกรรมการเรียนรู้  

4) จุดเน้นการด าเนินงาน (hi-light) ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปี 2563 – 2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ส่ ง เสริมการเรียนรู้สู่ เด็กและ
เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ 

1. ส่ ง เสริมการเรียนรู้สู่ เด็กและ
เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ 

1. ส่ ง เสริมการเรียนรู้สู่ เด็กและ
เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ 

2. พัฒนาความรู้ เพื่อต่อยอดเป็น
น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
พิพิธภัณฑ์ 

2. พัฒนาความรู้ เพื่อต่อยอดเป็น
น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
พิพิธภัณฑ์ 

2. พัฒนาความรู้ เพื่อต่อยอดเป็น
น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
พิพิธภัณฑ์ 

1. พัฒนาระบบอุทยานการเรียนรู้เสมือน 
(Virtual TK Park) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่
ของหน่วยงาน 

1.ขยายผลการให้บริการระบบอุทยานการ
เรียนรู้เสมือน (Virtual TK Park) ที่ได้
พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ไปยังหน่วยงาน
เครือข่ายต่างๆ ของ สอร.  

1.พัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่องและขยายผลการให้บริการระบบ
อุทยานการเรียนรู้เสมือน (Virtual TK 
Park) ไปยังหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ของ 
สอร.ให้ครอบคลุมกว้างขวาง 

2. พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตาม
ทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่
ของหน่วยงาน 

2.ขยายผลการให้บริการแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่ 21 ไปยัง
หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ของ สอร. 

2. พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตาม
ทักษะศตวรรษที่ 21 ให้มีความทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ขยายผลการ
ให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานเครือข่ายของ สอร. ให้
ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง 

3. ด าเนินการโครงการ TK แจ้งเกิด โดย
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเยาวชนนักเขียน  

3. ด าเนินการโครงการ TK แจ้งเกิดที่
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเยาวชนที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มโลก โดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น 
สอร. มีแผนที่จะด าเนินโครงการ Future 
Leader Program ซึ่งมุ่งเน้นสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในการ
ขับเคลื่ อนและเปลี่ ยนแปลงสั งคม ที่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลก 

3.1 ด าเนินการโครงการ TK แจ้งเกิดที่
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเยาวชนที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มโลก โดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2 น าข้อเสนอ/แผนงาน/ โครงการ / 
กิจกรรมที่เป็นผลงานความคิดจากเยาวชน
ที่ผ่านโครงการ Future Leader 
Program น าไปขยายผลเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 

1. การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงบริการองค์ความรู้
สาธารณะมากยิ่งขึ้น 

1. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อต่อยอดความรู้ 
พัฒนาความคิดในการประกอบอาชีพหรือ

1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชน
ทุกช่วงวัย สามารถมีส่วนร่วมในการสร้าง
ชุ ม ชน แห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Knowledge 
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
การท างานต่างๆ ให้เห็นโอกาสในการ
พัฒนาทักษะหรือสร้างรายได้ให้สอดรับกับ
สังคมในปัจจุบันและอนาคต 

Community) แบ่ งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) ตลอดจนการ
ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Management) เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการด ารงชีวิต ตลอดจนการสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขัน ในด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 

 2.พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลองค์
ความรู้ Learning portal เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า /ให้ประชาชนในภูมิภาคใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี บ น ฐ า น ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างอาชีพ/รายได้ 

2.พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลองค์
ความรู้ Learning portal เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า /ให้ประชาชนในภูมิภาคใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี บ น ฐ า น ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างอาชีพ/รายได้ 
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5) แผนงาน/โครงการ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
1. โครงการสนับสนุน
นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ในแหล่ง
เรียนรู้ทั่วประเทศ      
(TK Park’s Award)  
 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารและปฏิบตัิงานที่
ดแูลแหล่งเรียนรู้รูปแบบตา่ง ๆ ได้เกิด
แนวคิด สร้างนวัตกรรมใหม่ที่ท าให้เกิด
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564-2565 
จ านวนนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถ
ด าเนินการและน าไปขยายผลไดไ้ม่น้อยกว่า 10 ชิน้/ปี 

เงิน งปม                 
….-…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....5...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
....5.......ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 

1. 2. งานถ่ายทอดองค์
ความรู้แนวโน้มแหล่ง
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

 เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มความเปลีย่นแปลง 
ในระดับสากลมาสู่สังคมไทย จดุประกาย
ความคิดให้เกิดการพัฒนา ปรบัตัว 
เปลี่ยนแปลง กระตุน้ให้เกิดการคิด
วิเคราะห์และความคิดสรา้งสรรค์ 
ถ่ายทอดผ่านทางกิจกรรมวิชาการและ
สื่อทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563-2565 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมวชิาการ 400 คน 
2. จ านวนองค์ความรู้ทีส่ามารถน าไปเผยแพร่และขยาย
ผล 2 เรื่อง 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ ร้อยละ 85 
 

เงิน งปม                 
….1…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....1....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....3...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
....4.......ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 

3. โครงการพัฒนา
อุทยานการเรียนรู้เสมือน                          

เพือ่พัฒนาระบบอุทยานการเรียนรู้    
เสมือน )Virtual TK Park)  ส าหรับให้

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563  
จ านวนระบบอุทยานการเรียนรูเ้สมือนที่มีประสทิธิภาพ

เงิน งปม                 
….8.5…….. ลบ. 

เงิน งปม.             
....6...... ลบ. 

เงิน งปม.             
....6.......ลบ. 

สอร. 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(Virtual TK Park)  
 

หน่วยงานที่สนใจมีความเข้าใจการจัดท า
พื้นที่การเรียนรู้ และมีแนวทางในการ
ออกแบบเพื่อจัดท าพื้นที่การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

ในการให้บริการ 1 ระบบ 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 – 2565 
1. จ านวนระบบอุทยานการเรียนรู้เสมือนที่มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 1 ระบบ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบอุทยาน
การเรียนรู้เสมือน ร้อยละ 85 

เงนิรายได ้
....-....... ลบ. 

เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

4.โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ตามทักษะศตวรรษที่ 21  
 

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ในระบบดจิิทัล พฒันาคนไทยให้มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 – 2565 
1. จ านวนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่ 
21 ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 1 ระบบ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 85 

เงิน งปม                 
….-…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....9.5...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
....5.5.......ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 

5. โครงการพัฒนา
ต้นแบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ในพื้นที่สาธารณะ                         
(Mobile Automation 
Library Prototype)  
 

เพื่อพัฒนาตน้แบบห้องสมุดอัตโนมัติที่
ผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืนหนังสือใน
พื้นที่สาธารณะ และสามารถน าไปขยาย
ผลสู่หน่วยงานเครือข่าย 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564  
จ านวนต้นแบบห้องสมุดอัตโนมตัิ 1 รูปแบบ 
 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2565  
1. จ านวนตน้แบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 รูปแบบที่
สามารถน าไปขยายผลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานเครือข่ายที่น าต้นแบบตู้ตน้แบบห้องสมุด
อัตโนมัติ น าไปให้บริการไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน 

เงิน งปม                 
….-…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....7...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
....7.......ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6. โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงวัย 

1. เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
และการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์กับ
ผู้สูงอายุ ให้ผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ 
2. เพื่อด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ประเด็นผู้สูงอายุ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ 10 
โครงการ 
3. เพื่อจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
Museum Forum ในประเด็นพิพิธภัณฑ์
กับผู้อายุ 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน 
2. ประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 
250 คน 
3. ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2565 
1. ประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 
250 คน 
2. ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยล 85 
3. จ านวนพิพิธภัณฑ์ที่ เข้ารับการทดลองใช้ (Pilot 
Project) 10 แห่ง  

เงินงปม – ลบ. 
เงินรายได้.-..ลบ. 

เงินงปม.6.. ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

เงินงปม..3.. ลบ. 
เงินรายได้. .-... .
ลบ. 

สพร. 

7. โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์ของ
ประเทศไทย (Public 
Learning Portal) 

1.  พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะบน
แพลตฟอร์มออน ไลน์ ในรู ปแบบที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ทั น ส มั ย  เ พื่ อ ใ ห้
กลุ่มเปูาหมายทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และเข้าใจ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวม
องค์ความรู้ที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
สืบค้นได้ 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายป ี2563 
1.แพลตฟอร์มกลางส าหรับการเรียนรู้สาธารณะ
ออนไลน์ (Public Learning Portal) ที่สอดคล้องกับ
การเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะดิจิทัล เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงการสืบค้นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ จ านวน 
1 ระบบ  

2.ชุดความรู้ (Digital contents)/ หลักสูตรการเรียนรู้
ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม จ านวนไม่กว่า 

เงินงปม . . . . . -. . . . 
ลบ. 
เงินรายได้ . . . -. . . .
ลบ. 
อื่ น ๆ  1 0  ล บ . 
( กอ งทุ นพัฒน า
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สังคม)   

เงินงปม . . . . -. . . 
ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 
อื่นๆ 20.5 ลบ. 
(กองทุนพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิ จและ
สังคม)   

เงินงปม . . .-. . . . 
ลบ. 
เงินรายได้ . .-. . .
ลบ. 
อื่นๆ 20.5 ลบ. 
(กองทุนพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิ จและ
สังคม)   

สบร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อต่อยอด
ความรู้ พัฒนาความคิดในการประกอบ
อาชีพหรือการท างานต่างๆ ให้ เห็น
โอกาสในการพัฒนาทักษะหรือสร้าง
รายได้ให้สอดรับกับสังคมในปัจจุบันและ
อนาคต 
3. ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้
ประชาชนทุกช่วงวัย สามารถมีส่วนร่วม
ในการสร้ า งชุ มชนแห่ งกา ร เรี ยนรู้ 
(Knowledge Community) แบ่งปัน
ความรู้  (Knowledge Sharing) 
ตลอดจนการสร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) 
เพื่อเพิ่มทักษะในการด ารงชีวิต ตลอดจน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 
4. เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อม
ล้ าทางดิจิทัล โดยสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงเทคโนโลยี  ข้อมูล ข่าวสาร สื่อ

50 ชุด พร้อมทั้งระบบฐานข้อมูลส าหรับ Search 
Engine 1 ระบบ 

3.ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  และแบ่งปัน
ความรู้ โดยกลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงและน า
ความรู้ที่มีประโยชน์ไปต่อยอดทักษะ อาชีพ ก่อให้เกิด
การยกระดับ ความสามารถด้านการแข่งขัน และการ
เพิ่มรายได้ รวมถึงเกิดความตระหนักรู้และสนใจที่จะ
เรียนรู้ เพื่อคิด วิเคราะห์ สื่อดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564 
1.ชุดความรู้ (Digital contents)/ หลักสูตรการเรียนรู้
ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม จ านวนไม่กว่า 
100 ชุด พร้อมการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ส าหรับ Search Engine  

2. กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม
กลางส าหรับการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ (Public 
Learning Portal) ไม่น้อยกว่า 500,000 คน 

3. กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะ (Public Learning Portal) และ
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เฟสบุ๊ค ยูทูป และสื่อ

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การเรียนรู้  และบริการดิจิทัลของรัฐ 
สามารถใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้และการด ารงชีวิต 

ออนไลน์อื่นๆ ที่เหมาะสม จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 
2,000,000 คน/ครั้ง 

4. กลุ่มเปูาหมายได้มีผู้ได้รับประโยชน์และสามารถต่อ
ยอดองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 2,500 คน  

5. รายงานการประเมินผลการรับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
ออนไลน์ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ จ านวน 1 
รายงาน 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2565 
1.ชุดความรู้ (Digital contents)/ หลักสูตรการเรียนรู้

ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม จ านวนไม่กว่า 
100 ชุด พร้อมการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ส าหรับ Search Engine  

2. กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม
กลางส าหรับการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ (Public 
Learning Portal) ไม่น้อยกว่า 500,000 คน 

3. กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะ (Public Learning Portal) และ
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เฟสบุ๊ค ยูทูป และสื่อ
ออนไลน์อื่นๆ ที่เหมาะสม จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2,000,000 คน/ครั้ง 
4. กลุ่มเปูาหมายได้มีผู้ได้รับประโยชน์และสามารถต่อ

ยอดองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 2,500 คน  
5. รายงานการประเมินผลการรับรู้ การเข้าถึงองค์

ความรู้ จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
ออนไลน์ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ จ านวน 1 
รายงาน 

 
8. โครงการศึกษาองค์
ความรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ พัฒนาทักษะ 
และสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคน
ไทยในศตวรรตที่ 21 

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาทักษะ และ
สร้างโอกาสต่างๆ ในการประกอบอาชีพ
ของคนไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่มีผลต่อการเรียนรู้  พัฒนา
ทักษะ การด ารงชีวิต 
3 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ / ก า ร
เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายป2ี564-2565 
1. ชุดองค์ความรู้/รายงานการศึกษา 2 เร่ือง 
2. จ านวนเนื้อหาเผยแพร่ทางสื่อออฟไลน์/ออนไลน์ 
จ านวน 40 ชิ้นงาน 
3. จ านวนผู้เข้าถึง/ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้ง
ทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (Post Reach/ 
Page View) 300,000 คน/ครั้ง 

เงินงปม . . . . . -. . . . 
ลบ. 
เงินรายได้ . . . -. . . .
ลบ. 
 

เงินงปม 2  ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 
อื่นๆ - 

เงินงปม 2  ลบ. 
เงินรายได้ . .-. . .
ลบ. 
 

สบร. 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9. โครงการการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของคนวัยแรงงานตาม
หลักการพัฒนาสมอง  

1. เพื่ อพัฒนาแนวทา ง ในการ เพิ่ ม
ศักยภาพในการท างานของคนวัยแรงงาน
ในสถานประกอบการ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนวัยท างาน
ในสถานประกอบการให้มีศักยภาพใน
การท างานที่ดีขึ้น  

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564 
จ านวนสถานประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในการท างานของคนวัยแรงงาน 10 แห่ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2565 
จ านวนสถานประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในการท างานของคนวัยแรงงาน 20 แห่ง 

เงินงปม...-... ลบ. 
เ งิ น ร าย ได้ . . . -. . 
ลบ. 

เ งิ น ง ป ม  10  
ลบ. 
เงินรายได้ . .-. . .
ลบ. 

เงินงปม 10 ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . . 
ลบ. 

สบร. 

10. โครงการการพัฒนา
เนื้อหาดิจิทัลของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ให้เป็น
ต้นแบบพื้นที่การเรียนรู้
ในสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ในรูปแบบของสื่อเชิง
โต้ตอบให้ เป็นต้นแบบแหล่ ง เรี ยนรู้
กลางแจ้ ง พื้นที่การเรียนรู้ ในสวนที่
สามารถให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องพืชพรรณไม้ โดยเชื่อมโยงข้อมูล
พฤกษศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ ทั้งด้าน
สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ วรรณกรรม 
บัน เทิ งคดี  ประวัติ ศาสตร์  ศาสตร์
พระราชา ด้านการเกษตร ด้านพืช
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชี ว ภ า พ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
สร้างสรรค์ สนุกสนาน และน่าสนใจแก่

1. สื่อเชิงโต้ตอบ แสดงข้อมูลแผนที่และพรรณไม้ใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่แสดงผลบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่
ผ่าน QR code หรือ AR Marker จ านวน 50 ชิ้น 
2. วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 
จ านวน 10 เร่ือง เพื่อน าไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
ทางสื่อดิจิทัล 

เงินงปม - ลบ. 
เงินรายได้...ลบ. 
อื่ น ๆ  5  ล บ . 
( กอ งทุ นพัฒน า
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สังคม) 

เงินงปม.- . ลบ. 
เงนิรายได้.-..ลบ. 

เงินงปม.-. ลบ. 
เงินรายได้.-..ลบ. 

สบร. 

user
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 ประชาชนทุกช่วงวัย 
2. เพื่อพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อวีดิทัศน์
ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรม หัตถกรรม ที่สืบทอดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประสานกับองค์
ค ว า ม รู้ ด้ า น แนวคิ ด ก า รออกแบ บ
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการของประชาชนที่สนใจ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 เผยแพร่และขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้  
11. งานปลูกฝงั
วัฒนธรรมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       

เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของ
แหล่งเรียนรู้ และความส าคัญของการ
อ่านและการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าไปช่วย
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสั งคมในชุมชนและเสริมสร้ า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 
จ านวนประชาชนทุกวัยที่ได้รบัรู้เนื้อหา (Impression) 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 30 ล้านคน/ปี/ครั้ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 
จ านวนประชาชนทุกวัยที่ได้รบัรู้เนื้อหา (Impression) 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 32 ล้านคน/ปี/ครั้ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2565 
จ านวนประชาชนทุกวัยที่ได้รบัรู้เนื้อหา (Impression) 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 34 ล้านคน/ปี/ครั้ง 
 

เงิน งปม                 
….1.5…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....2.3....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....12...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
....12.......ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 

user
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12. โครงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้กับ National 
Library Board 
Singapore  

 เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับ National 
Library Board Singapore ด้านส่งเสริม
การอ่าน การเรียนรู้  

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 - 2565 
จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือกับ National 
Library Board Singapore 1 เรื่อง  

เงิน งปม                 
….-…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....2...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 

เงิน งปม.             
....2.......ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 

สอร. 

13. งานสังเคราะห์และ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์สังคม 
วัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาสู่
สาธารณะ 

1. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑ์วิทยา เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย  
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับแนวคิดการท างานพิพิธภัณฑ์สู่
ผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ 
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม 
วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ไ ท ย สู่
สาธารณชนวงกว้าง  
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรในแวด
วงการศึกษา ผ่ านระบบทรัพยากร
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ เ ปิ ด  ( Open 
Educational Resources) 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563 
กิจกรรมงานเผยแพร่และจัดการองค์ ความรู้ด้าน
พิพิธภัณฑ์ 
1. จ านวนผู้เข้ารับการบรรยายและอบรม จ านวน 300 
คน 
2. จ านวนชิ้นงานที่เผยแพร่จ านวน 100 ชิ้นงาน  และผู้
เข้ารับความรู้ผ่าน Platform online  100,000 คร้ัง 
3. ผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 
4. ผลประเมินความเข้าใจเนื้อหา ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564-2565 
กิจกรรมงานสั ง เคราะห์องค์ความรู้ และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์   
1. ผลงานศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา จ านวน 2 เรื่อง/ปี 
กิจกรรมงานเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้ด้าน

เงินงปม 1.5 ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ. 
 

เงินงปม 7.8 ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ 
 

เงินงปม 8. ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ 
 

สพร. 

user
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พิพิธภัณฑ์ 
1. จ านวนผู้เข้ารับการบรรยายและอบรม  500 คน/ปี 
2. จ านวนชิ้นงานที่เผยแพร่ 120 ชิ้นงาน/ปี  และผู้เข้า
รับความรู้ผ่าน Platform online  จ านวนเพิ่มข้ึน 10% 
จากปี 2563-2564 ตามล าดับ  
3. ผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 
4. ผลประเมินความเข้าใจเนื้อหา ร้อยละ 80 

14. โครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์งาน
พิพิธภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ (International 
Partnership Among 
Museums: IPAM) 

1. เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือ
พัฒนาเครือข่ายรวมถึงการสานสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้กับองค์กรหรือหน่วยงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ในระดับนานาชาติ 
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และต่อ
ยอดความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่าง
กัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนางานด้าน
พิพิธภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. เพื่อสร้างสรรค์งานร่วมกันระหว่าง 
สพร. และพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ ให้เกิด
งานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อ
สาธารณชนในประเทศไทย 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563 
1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ในระดับนานาชาติ 3 แห่ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564-2565 
1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ในระดับนานาชาติ 5 แห่ง/ปี 
2. เข้าร่วมสัมมนา ประชุม อบรม 1 ครั้ง/ปี 
3. เกิดการพัฒนางานร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ องค์กร หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 1 
คร้ัง/ปี 

เงินงปม 0.0887 
ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ. 
 

เงินงปม 3.5 ลบ. 
เ งิ น ร า ย ไ ด้  – 
ลบ. 
 

เงินงปม 4 ลบ. 
เ งิ น ร า ย ไ ด้  – 
ลบ. 
 

สพร. 

user
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15. งานปลูกฝงั
วัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ ์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในงาน
ของสถาบันฯ และส่งผลให้สนใจเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจ
ต่างๆ ของสถาบันฯ ไปยังกลุ่มเปูาหมาย
อย่างต่อเนื่อง  และ สนับสนุนแผนงาน
การเรียนรู้ทุกๆ ส่วนของสถาบันฯ ให้
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนางานด้าน
ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ส ถ า บั น ฯ  ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น ผ่ า น สื่ อ ที่
หลากหลายเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
และกระตุ้ นความสนใจ เรียนรู้ ของ
ประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563 
1. มีมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ (PR Value) 15,000,000 
บาท 
2. ยอดการรับรู้ผ่านสื่อ Online  (ยอด View)  ไม่น้อย
กว่า 20,000,000, คน/ครั้ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564-2565 
1. มีมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ (PR Value) เพิ่มขึ้น 
15% จากปี 2563 และ 2564 ตามล าดับ  
2. ยอดการรับรู้ผ่านสื่อ Online (ยอด View) เพิ่มขึ้น 
15% จากปี 2563 และ 2564 ตามล าดับ 

เ งิ น งปม 1 . 200 
ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ 
 

เ งิ น งปม 8 .60 
ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ 
 

เ งิ น งปม 9 .00 
ลบ. 
เ งิ น ร า ย ไ ด้  – 
ลบ. 
 

สพร. 

16. โครงการขยายผลการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพหุปัญญาส าหรับเด็ก
มัธยมศึกษา 
(เป็นโครงการที่ต่อเนื่อง
จากงบบูรณาการปี 63)  

1. เพื่ อขยายผลแนวทางการพัฒนา
ความรู้ และทักษะความถนัดของผู้เรียน 
2. เพื่อพัฒนาครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564 
จ านวนบุคลากร / โรงเรียนที่ได้รับความรู้ ทักษะ และ
น าไปต่อยอดการน าไปใช้ได้ 50 แห่ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2565 
จ านวนบุคลากร / โรงเรียนที่ได้รับความรู้ ทักษะ และ
น าไปต่อยอดการน าไปใช้ได้ 100 แห่ง 

เงินงปม....-.... ลบ. 
เงินรายได้....-....
ลบ. 

เงินงปม 10 ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

เงินงปม 10 ลบ. 
เ งิ น ราย ได้ . . -. . 
ลบ. 

สบร. 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ต่อยอดและสร้างคุณค่าจากนวัตกรรมการเรียนรู้  
17. โครงการ TK แจ้งเกิด  
 

เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนทีส่อดคล้องกับ
แนวโน้มโลก 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2563 
1. จ านวนเยาวชนที่ได้รบัการพฒันาทักษะใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่า 30 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 - 2565 
1.จ านวนเยาวชนที่ได้รบัการพฒันาทักษะในปี 64 – 65 
ไม่น้อยกว่า 500 คน/ป ี
2.ร้อยละความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 85 

เงิน งปม                 
….1…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....5...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
....5.......ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 

18.โครงการยุวอาสา
ประชารัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในภูมิภาค  
(TK Park’s Youth 
Leadership  
Development 
Program)  
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในการ
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสงัคม ที่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลก 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564  
1. จ านวนเยาวชนที่ผา่นการพฒันาศักภาพจาก
โครงการ TK Park’s Youth Leadership 
Development Program 100 คน/ปี ใน3 จังหวัด 
2.  ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นผลงานความคิดจากเยาวชน
ที่ผ่านโครงการ  TK Park’s Youth Leadership 
Development Program น าไปขยายผลเพื่อให้เกิด
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างเปน็รูปธรรมจ านวน 10 
ปี/เรื่อง 

เงิน งปม                 
….-…….. ลบ. 
เงินรายได ้
....-....... ลบ. 

เงิน งปม.             
....6...... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

เงิน งปม.             
....10.......ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
 

สอร. 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2565  
1. จ านวนเยาวชนที่ผา่นการพฒันาศักภาพจาก
โครงการ TK Park’s Youth Leadership 
Development Program 150 คน/ปี ใน 5 จังหวัด 
2.  ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นผลงานความคิดจากเยาวชน
ที่ผ่านโครงการ  TK Park’s Youth Leadership 
Development Program น าไปขยายผลเพื่อให้เกิด
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างเปน็รูปธรรมจ านวน 10 
ปี/เรื่อง 

19. โครงการขยายผล
แนวคิดสนาม เด็ ก เล่ น 
OKMD ตามหลักการ
พัฒนาสมอง  

1.เพื่อจัดท าองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาพื้นทีส่นามเด็กเล่น 
2.เพื่อพัฒนาพื้นทีท่างกายภาพและ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
3.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ
หนังสือ สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2563  
ความส าเร็จในการขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ สบร.
ได้พัฒนา : จ านวนโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ที่น า
ต้นแบบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมองไปประยุกต์ใช้ 3 แห่ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี 2564 
ความส าเร็จในการขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ สบร.
ได้พัฒนา : จ านวนโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ที่น า
ต้นแบบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมองไปประยุกต์ใช้ 4 แห่ง 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายป ี2565  

เ งิน งปม. . . . -. . . . . 
ลบ. 
เงินรายได้..-...ลบ. 

เงินงปม 10 ลบ. 
เงินรายได้ . . . -. .
ลบ. 

เงนิงปม 10 ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

สบร. 

user
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความส าเร็จในการขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ สบร.
ได้พัฒนา : จ านวนโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ที่น า
ต้นแบบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมองไปประยุกต์ใช้ 5 แห่ง 
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3.2.4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร 
1) เปูาหมาย 

 เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ปรับตัวได้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีความโปร่งใส มีระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ  ประกอบด้วย
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตั้งใจมุ่งมั่นในการให้บริการแก่
ประชาชนและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความพร้อมในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีทักษะหลากหลาย ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงานในยุคสังคม
ดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที และสอดรับกับสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลง  

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ผลผลิต (Output)     
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมทักษะ ความ
ช านาญในการท างานตามสายวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 

ผลลัพธ์ (Outcome)     
2.ผลการประเมินตัวชี้วัด สบร.ในภาพรวม โดย กพร. ระดับ ดี 

(70-84.99) 
ด ี

(70-84.99) 
ดี 

(70-84.99) 
3.จ านวนเงินรายได้จากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน ล้านบาท 22 24 26 
4.ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีการใฃ้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์การ  

ร้อยละ 80 80 80 

5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 89 90 91 

 
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

(3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
(3.2) พัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้ในรูปแบบต่างๆ  

4) จุดเน้นการด าเนินงาน (hi-light) ของแผนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร 

ระหว่างปี 2563 – 2565 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 - เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ

 - เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ

 - เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 - วางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน 
 - บูรณาการการท างานร่วมกันของทุก
หน่วยงานภายใน ระบบ E- Office 
- บุคลากรได้รับการพัฒนา เพ่ิมทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 
 

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 - วางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน 
 - บูรณาการการท างานร่วมกันของทุก
หน่วยงานภายใน ระบบ E- Office 
 - บุคลากรได้รับการพัฒนา เพ่ิมทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 - วางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน 
 - บูรณาการการท างานร่วมกันของทุก
หน่วยงานภายใน ระบบ E- Office 
 - บุคลากรได้รับการพัฒนา เพ่ิมทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 
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5) แผนงาน/โครงการ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร 

โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
กลยุทธ์ที่ 4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพภายในองค์กร  
1 .  ง านประ เมิ นผลการ
ด าเนินงานส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ 

1. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งได้จัดท าไว้กับ
ส านักงาน ก.พ.ร.  
2. เพื่อรับทราบความพึงพอใจ การได้รับประโยชน์ 
ความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
งานบริการแหล่ งเรียนรู้ต้นแบบ แหล่ งเรียนรู้
เครือข่ายที่  สบร. ให้การสนับสนุน  และการ
ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ของ สบร.   
3. เพื่อสร้างการับรู้ให้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ 
สบร. ได้รับทราบผลการประเมินการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนจุดแข็ง ที่สะท้อนภาพรวม
ผลการด าเนินงานของ สบร. และเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป4. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของ สบร. ได้รับทราบผลการประเมิน
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็ง  
ที่สะท้อนภาพรวมผลการด าเนินงานของ สบร. และ

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี  2564-
2565 
1.  รายงานการประ เมินผลการ
ด า เ นิ น ง า น  ส บ ร .  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ร้อยละความพึงพอใจและการ
ได้รับประโยชน์จากแหล่ง เรียนรู้
ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้เครือข่าย และ
ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์  
3. กิจกรรมเผยแพร่ผลการประเมิน
และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน  

เงินงปม  -  ลบ. 
เงินรายได้ 2 ลบ. 

เงินงปม  2 ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม 2 ลบ. 
เ งิ น ร า ย ไ ด้   -  
ลบ. 

สบร. 

user
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เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. โครงการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่อง
ที่หมดสภาพการใช้งาน 

1.เพื่อใช้ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ที่ช ารุดและ
เสื่อมสภาพ 

เจ้าหน้าที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
ใช้ปฎิบัติงานเพียงพอ  

เงินงปม -  ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ. 
 

เ งิ น ง ป ม  2.5  
ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม..-.. ลบ. 
เงินรายได้.-...ลบ. 

สบร. 

3. โครงการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ ทดแทนเครื่องที่
หมดสภาพการใช้งาน 

เพื่อใช้ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานระบบ เครือข่าย  

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี  2564-
2565 
มีระบบสารสนเทศที่ พร้อมให้บริการ
ระบบงานต่างๆ กับทุกหน่วยงาน 

เงินงปม....-..... ลบ. 
เงินรายได้ . . . -. . . .
ลบ. 

เงินงปม 5 ลบ. 
เงินรายได้ . . . -. .
ลบ. 

เ งินงปม . . . -. . . . 
ลบ. 
เงินรายได้ . . .-. . .
ลบ. 

สบร. 

4. โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ สบร.  

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สบร. ให้รองรับการ
แสดงผลดิจิตอลคอนเทนต์ ที่หลากหลาย สะดวกกับ
การใช้งาน   

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี  2564-
2565 
หน่วยงานมีเว็บไซต์ที่สามารถแสดง
ข้อมูลต่างๆ ตามรูปแบบที่ก าหนด 
สามารถเข้าใช้งานได้จาก ทุกอุปกรณ์ 

เงินงปม...-... ลบ. 
เงินรายได้...-...ลบ. 

เงินงปม 3 ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

เงินงปม..-... ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

สบร. 

5. โครงการจัดท าระบบ
ข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการส าหรับผู้บริหาร 

จัดท าระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี  2564-
2565 
มีระบบงานที่สามารถแสดงข้อมูล
ส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการบริหาร
และตัดสินใจ  
 

เงินงปม...-.... ลบ. 
เงินรายได้ .. ..-. .. .
ลบ. 

เ งิ น งปม . . . -. . . 
ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

เงินงปม 3 ลบ. 
เงินรายได้ . . .-. . .
ลบ. 

สบร. 

user
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6. โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และติดตามผล
การด าเนินงานของ สพร.  

1. เพื่อเป็นการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ สพร. ใน
ระยะ 5 ปี  
2. เพื่อให้ สพร. มีแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงาน   
3. เพื่ อให้  สพร.  มีระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในระดับ
องค์กรและระดับฝุาย 
4. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและน ามาปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สพร. 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี  2564-
2565 
1.รายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์  

เงินงปม...-.... ลบ. 
เงินรายได้ .. ..-. .. .
ลบ. 

เงินงปม .4 ลบ. 
เงินรายได้ . . -. . .
ลบ. 

เงินงปม. . .5 . . . . 
ลบ. 
เงินรายได้ . . .-. . .
ลบ. 

สพร. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการด าเนินงานตาม 
ภารกิจของสบร.และสนับสนุนแผนการด าเนินงาน ของ 
สบร. และหน่วยงานภายใน  
2.เพื่อให้บุคลากรของ สบร. และหน่วยงานภายใน มี
ความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ
สูงสุด  
3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดความรักองค์กรและ
ผลักดันองค์กรให้สามารถด าเนินไปในทิศทางที่

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายปี  2564-
2565 
1. ผู้ปฏิบัติ งานทุกคนได้ เข้าร่วม

ฝึกอบรมทักษะการท างานเป็นทมี
และ/หรือได้เพิ่มเติมความรู้เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยคน
ละ 1 คร้ัง 

2. ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและได้รับการอบรม

เงินงปม..- .ลบ.  
เงินรายได้  5 ลบ. 

เงินงปม 5 ลบ.  
เงินรายได้  -  
ลบ. 

เงินงปม 5  ลบ.  
เ งิ น ร า ย ไ ด้  -  
ลบ. 

สบร. 

user
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ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนาตามจ านวนที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้ในรูปแบบต่างๆ   
8.โครงการพหุปัญญาสร้าง
พลังการเรียนรู้สู่อนาคต 

1.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ค้นหาความแตกตา่งตามหลักการ 
พหุปัญญา 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน
ทุกสังกัดในการส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาความสามารถ
และพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 
3.เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้ค้นพบความถนัด และ
ความสามารถของตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564 
1.หลักสูตรการพัฒนาพหุปัญญาสร้าง
พลังการเรียนรู้  (ประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษาตอนต้น) จ านวน 2 
หลักสูตร 
2.บุคลากรทางการศึกษาในสังกดั
กรุงเทพมหานคร / สช. / เทศบาล 
และอื่นๆที่สนใจจ านวน 300 คน  
ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมาย ปี 2565 
2.บุคลากรทางการศึกษาในสังกดั
กรุงเทพมหานคร / สช. / เทศบาล 
และอื่นๆที่สนใจ จ านวน 500 คน  
 

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 
 

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 
 

สบร. 

9. เพิ่มมูลค่าต้นทุนท้องถ่ิน
ด้วยกระบวนพฒันา
ผลิตภัณฑ ์

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับให้กับต้นทุนท้องถิ่น ด้วยการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ/์บริการตน้แบบ (Prototype) 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564-
2565 
1. ผลิตภัณฑ์/บริการท้องถิน่ต้นแบบ 
จ านวน  10 ผลิตภัณฑ/์ปี 
2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 100 
ราย/ป ี

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 
 

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 
 

สบร. 

user
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10. พัฒนาพื้นที่ท ากนิให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาพืน้ที่ประกอบอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
(KM Process)  

ตัวชี้วัดและค่าเปาูหมายปี 2564-
2565  
1. พื้นที่ท ามาหากินที่พฒันาเปน็
แหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว 
จ านวน 10 แห่ง/ป ี
2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 100 
ราย/ปี 

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 
 

เงินงปม....... 
เงินรายได้...... 
 

สบร. 

user
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2563 – 2565) 
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*  1,551.6667  ล้านบาท  

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

1,397.3517 73.3150   81.0000 

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
1) พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 54.5930 339.2000 492.9000 886.6930 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 45.9000 4.6000 4.6000 55.1000 
เงินกูใ้นประเทศ     
เงินกู้ต่างประเทศ     
อื่นๆ  5.0000 0.0000 0.0000 5.0000 
รวม  105.4930 343.8000 497.5000 946.7930 

2) พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 25.4700 99.5000 108.5000 233.4700 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 7.9150 0.0000 0.0000 7.9150 
เงินกูใ้นประเทศ     
เงินกู้ต่างประเทศ     
อื่นๆ  8.0000 6.0000 6.0000 20.0000 
รวม 41.3850 105.5000 114.5000 261.3850 

3) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 14.7887 113.4000 112.5000 240.6887 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 3.3000 0.0000 0.0000 3.3000 
เงินกูใ้นประเทศ     
เงินกู้ต่างประเทศ     
อื่นๆ  15.0000 20.5000 20.5000 56.0000 
รวม  33.0887 133.9000 133.0000 299.9887 
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4) พัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 0.0000 21.5000 15.0000 36.5000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 7.0000 0.0000 0.0000 7.0000 
เงินกู้ในประเทศ     
เงินกู้ต่างประเทศ     
อื่นๆ  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
รวม 7.0000 21.5000 15.0000 43.5000 
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รายช่ือคณะกรรมการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
 

 วันที่ได้รับแต่งต้ัง วันที่หมดวาระ 
ประธานกรรมการ นายวีระ โรจน์พจนรตัน ์ 26 พ.ย.2562 28 ม.ค. 2566 

กรรมการโดยต าแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับแต่งตั้งตามที่ก าหนดใน  
พรฎ. จัดตั้ง สบร. (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ ์  29 ม.ค.2562 28 ม.ค.2566 
นายสุวิชญ โรจนวานิช   29 ม.ค.2562 28 ม.ค.2566 
รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล  29 ม.ค.2562 28 ม.ค.2566 
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ ์ 26 พ.ย.2562 28 ม.ค.2566 
ศ.พิชัย สนแจ้ง 26 พ.ย.2562 28 ม.ค.2566 

กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการ) 

ผู้อ านวยการ สบร.   (นายอธิปัตย ์บ ารุง) 1 มิ.ย. 2559 31 พ.ค. 2563 

 
 

โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
โครงสร้างองค์กร 
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วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
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ปีที่จัดตั้ง พ.ศ. 2547 
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