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สารจากประธานกรรมการสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ถือเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับคนไทยทุกคน  

เพราะจะทําให้เราสามารถรู้เท่าทัน และปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงให้เป็นโอกาส ท้ังในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ให้สามารถก้าวพ้นทุกความท้าทาย และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สํานักงานบริหารและพัฒนา 

องค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) หรอื สบร. ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ 

ประชาชน ผ่านบรกิารการเรยีนรูแ้ละการขยายผลแหล่งเรยีนรูต้้นแบบไปยังทกุภมูภิาค เพ่ือให้ประชาชน 

ทกุช่วงวัยสามารถเข้าถึงองค์ความรูไ้ด้อย่างทัว่ถึง ซึง่นอกจากจะเป็นการลดความเหลือ่มลํา้ในสงัคมแล้ว  

ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) เป็นการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางปัญญา (Intellectual Infrastructure) ของประเทศ ท่ีจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการก้าวสูส่งัคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Society) และการพัฒนาประเทศชาติด้วยองค์ความรู้

ในอนาคตท่ีความต้องการเรียนรู้ออนไลน์ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

สบร. ได้ให้ความสาํคญักับการพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการการเรยีนรูอ้อนไลน์ทีม่ปีระสทิธิภาพสงู 

เพ่ือตอบสนองความต้องการเรียนรู ้ตามอัธยาศัยในทุกที่และในทุกเวลาของประชาชน รวมถึง 

การเชือ่มโยงกจิกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน์ และการเรยีนรูอ้อนกราวด์ ในแหล่งเรยีนรูท้างกายภาพ เพ่ือส่งเสรมิ 

การพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องอาศัยทั้งการเรียนรู้ และการสร้างเสริมประสบการณ ์

ความชํานาญ ผ่านการได้ลองคิดลองทําในสถานการณ์จริง โดย สบร. จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู ้

ที่สําคัญสําหรับประชาชน โดยจะเป็นผู้รวบรวม คัดสรร เชื่อมโยง เผยแพร่ และส่งเสริมการนําความรู ้

ไปใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสรมิการสร้างสรรค์คณุค่าจากองค์ความรูใ้ห้กับประเทศชาตแิละสงัคมอย่างย่ังยืน

ผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สบร. ทุกท่าน ท่ีเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือน

นโยบายหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การลดความเหลือ่มลํา้ในการเข้าถึงความรูข้องประชาชน และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม

ของประเทศผ่านแหล่งเรยีนรูใ้นทกุด้านและทุกระดบั และไม่ว่าสถานการณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไร  

ผมยังคงมั่นใจอย่างย่ิงว่า การเรียนรู ้และการพัฒนาศักยภาพประชาชนจะยังเป็นปัจจัยสําคัญ 

ในการผลักดันประเทศ และสังคมไทยให้ก้าวพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ด้วยดี โดย สบร. จะเป็นหน่ึงใน 

หน่วยงานสําคัญของชาติท่ีจะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่เป้าหมายท่ีเราต้องการ น่ันคือการสร้างสรรค ์

สังคมอดุมปัญญาท่ีสามารถข้ามความท้าทายในทุกๆ ด้านไปได้ด้วยสติปัญญา และความคดิสร้างสรรค์

ของทุกคนในสังคม
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ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้

MESSAGE
FROM 
THE PRESIDENT
นายอธิปัตย์ บํารุง
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ปี 2563 ถือเป็นปีทีเ่กิดปรากฏการณ์ซึง่มผีลกระทบต่อสงัคมไทยในทกุภาคส่วนอย่างไม่เคยเป็น

มาก่อน นัน่คอืการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่ส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการใช้ชวิีตของคนไทย 

โดยเฉพาะการเรยีนรู ้และการสือ่สารออนไลน์ทีไ่ด้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ ด้วยเหตน้ีุสํานักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จึงได้ให้ความสําคัญต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การทาํงานและการให้บรกิารประชาชนให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยได้ดาํเนิน 

มาตรการสาธารณสขุในการป้องกันการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท้ังมาตรการการจาํกัดจาํนวน 

ผู้เข้าใช้งานในแหล่งเรียนรู้ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การทําความสะอาด

พ้ืนท่ีอย่างสมํา่เสมอ รวมถึงการจดัหานํา้ยาฆ่าเชือ้เพ่ืออาํนวยความสะดวกกับผูใ้ช้บรกิารและเจ้าหน้าที ่

นอกจากนี้ สบร. ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกและ

เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการความรู้ของประชาชนในวงกว้าง เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึง 

ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ โดยในส่วนกลาง สบร.  

ได้ริเร่ิมโครงการศนูย์กลางการเรยีนรูอ้อนไลน์รปูแบบใหม่ หรอื OKMD Knowledge Portal เพ่ือพัฒนา

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือ 

รวมถงึมพ้ืีนทีส่าธารณะออนไลน์เพ่ือการมส่ีวนร่วมและแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องประชาชน สถาบนัอทุยาน

การเรียนรู้ (TK Park) ได้เร่งดําเนินการพัฒนา TK Park Online Library เพื่อให้เป็นแหล่งบริการความรู ้

ออนไลน์ท่ีสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม 

(Museum Siam) ท่ีได้พัฒนาระบบพิพิธภณัฑ์เสมอืนจริง (Vitual Museum) เพ่ือสร้างสรรค์ประสบการณ์

การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้แก่ประชาชน

ผมต้องขอขอบคุณกําลังใจและความร่วมมือของผู้ใช้บริการ หน่วยงานเครือข่าย และประชาชน 

ทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้ สบร. สามารถพัฒนาผลงาน และให้บริการการเรียนรู้สร้างสรรค์สําหรับ 

คนไทยอย่างไม่หยุดน่ิงมาตลอดระยะเวลา 17 ปี ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสํานักงานบริหาร  

และพัฒนาองค์ความรู ้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนและคําชี้แนะท่ีเป็นประโยชน์ในการ 

ทํางานของสํานักงาน ขอขอบคุณผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีได้ทุ ่มเทกําลังกายกําลังใจ 

ในการทําหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ ผมขอให้ความมั่นใจกับประชาชนทุกคนว่า เราจะมุ่งมั่น 

ในการพัฒนา สบร. เพ่ือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ท่ีไม่หยุดนิ่งของ 

คนไทยทุกคนตลอดไป

สารจากผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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CONTENTS
สารบัญ

งบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2563

40

10 วัตถุประสงค์

11 อํานาจหน้าที่ 

12 วิสัยทัศน์

12 พันธกิจ

13 ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน

13 องค์ประกอบของ สบร.ปี พ.ศ. 2563

สบร. (OKMD) คือใคร7

77 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้และขยายผลไปยัง 
 เครอืข่าย (Learning Space Prototype Development) 
 เพื่อนําไปขยายโอกาส และลดความเหลื่อมลํ้า 
 ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้

81 การพัฒนานวตักรรมเพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ดัการ 
 และเผยแพร่องค์ความรู ้ พัฒนาทกัษะภมูปัิญญา 
 เพ่ือการสร้างรายได้ และยกระดับคณุภาพชวิีต

87 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ทิศทางการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256476

89 รายนามผู้บริหาร

90 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และคณะอนุกรรมการบรหิารบคุคล

91 สถานท่ีตดิต่อ

รายนามคณะกรรมการ88

20 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาต้นแบบแหล่งเรยีนรูแ้ละขยายเครอืข่าย

24 ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับและพัฒนาการจัดการองค์ความรู ้
   ของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

29 ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มโลก

33 ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพภายในองค์กร

ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256318

14 โครงสร้างการบรหิาร สบร.

15 โครงสร้างคณะกรรมการ สบร.

16 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

17 โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหาร14
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WHO
IS
OKMD

 1. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 

 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) 

 3. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 

 4. สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.) 

 5. ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ (สมพช.) 

 6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 

 7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

สบร. (OKMD) คือใคร

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

(องค์การมหาชน) มวีตัถุประสงค์หลกัในระยะเริม่แรกของการจดัตัง้ เพ่ือส่งเสรมิให้ประชาชนมโีอกาสแสวงหา

พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและเยาวชนของ

ประเทศ ทั้งนี้ ในระยะแรก (ปี พ.ศ. 2547-2549) การกําหนดโครงสร้างของ สบร. สอดรับกับวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งองค์กรที่มีการพัฒนาคนตั้งแต่ระดับเด็กแรกเกิดจนกระท่ังประกอบอาชีพ และครอบคลุม 

แหล่งเรียนรู้ทุกด้าน มีหน่วยงานภายใต้กํากับรวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สําคัญ
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1) สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)

2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.)

3) ศนูย์ส่งเสรมิและพัฒนาพลงัแผ่นดนิเชงิคณุธรรม (ศนูย์คณุธรรม)

4) สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.)

5) สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (สรส.)

1) สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 

2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 

3) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 

4) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)

5) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

6) สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) 

รวมเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่

รวมเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่

ได้มีควบรวม 4 หน่วยงานเฉพาะด้าน เป็น 2 หน่วยงานใหม่ คือ 

“ศนูย์ส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพิเศษแห่งชาต”ิ กับ “สถาบนัวิทยาการการเรียนรู”้ 

เป็น “สถาบนัส่งเสรมิอจัฉรยิภาพและนวัตกรรมการเรยีนรู ้” และ “สถาบนัพิพิธภัณฑ์ 

การเรยีนรูแ้ห่งชาต”ิ กับ “ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ” เป็น “สถาบนัการเรียนรู ้

และสร้างสรรค์” 

ปี พ.ศ. 
2550

ปี พ.ศ. 
2550

ได้ยกเลิกการควบรวมของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสถาบัน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (แยกออกเป็น 2 หน่วยงานเหมือนเดิม)

ปี พ.ศ. 
2551

ปี พ.ศ. 
2550

ได้ยุบสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.)  

และปรับโอนงานการส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษรวมกับภารกิจของ 

สํานักงานอุทยานการเรียนรู้และงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา

สมอง (Brain-Based Learning) รวมกับภารกิจของ สบร. ส่วนกลาง

ปี พ.ศ. 
2552
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1) สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)

2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 

3) ศนูย์ส่งเสรมิและพัฒนาพลงัแผ่นดนิเชงิคณุธรรม (ศนูย์คณุธรรม) 

4) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) 

5) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 

ประกอบด้วย 5 หน่วยงานภายใน ได้แก่

1) สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)

2) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

3) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)

คงเหลือ 3 หน่วยงานภายใน ได้แก่ 

สบร. ปรับโครงสร้างเป็นองค์การมหาชนเดี่ยว ตามประกาศใช้                          

พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังสาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 ปรบัหน่วยงานเฉพาะด้านเป็นหน่วยงานภายใน

ปี พ.ศ. 
2553

หน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน ได้แยกออกเป็นองค์การมหาชนใหม่ ได้แก่ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ไปสังกัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน 

เชงิคุณธรรม ไปสงักัดกระทรวงวัฒนธรรม

ปี พ.ศ. 
2554

หน่วยงานภายใน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้แยกตัว 

ออกไปเป็น สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สังกัด 

สาํนกันายกรฐัมนตร ีตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ เมือ่วนัท่ี 13 สงิหาคม 2561

ปี พ.ศ. 
2561

ปัจจบุนั ตามประกาศพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สาํนกังานบรหิารและพัฒนา

องค์ความรู ้(องค์การมหาชน) (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 2561
ปัจจุบัน
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สารจากผู้อํานวยการสํานักงานบรหิาร
และพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน)

เป็นองค์กรบริหารและจัดการความรู ้ ท่ีสมบูรณ์ หลากหลาย  

และเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้และยกระดบัคุณภาพชวิีต 

ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ให้บริการและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ต ้นแบบ ท้ังในรูปแบบของ 

อุทยานการเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

ส่งเสริมให้มีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้บริการ 

ด้านการเรียนรู้ รวมท้ังพ้ืนท่ีในการค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สร้างแรงบนัดาลใจ ท้ังท่ีเป็นพ้ืนท่ีจรงิทางกายภาพ และพ้ืนทีเ่สมอืนจรงิ

วัตถุประสงค์

สนนัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส 

สามารถเข้าถึงข้อมลูและความรูท่ี้หลากหลาย เพ่ือลดความเหลือ่มลํา้ 

ในการเข้าถึงความรู้

ส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนมนิีสัยรกัการอ่านและการเรยีนรู้ รวมถึง

พัฒนาทักษะที่หลากหลาย

สร้างสังคมการเรียนรู ้ในภูมิภาค ท้องถ่ิน และชุมชน เพ่ือลด 

ความเหล่ือมล้ําทางดิจิทัล รวมท้ังการนําความรู้ไปต่อยอดและ

ขยายผลเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

สร้างนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของคนทุกช่วงวัย 

รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปเป็น 

ต้นแบบขยายผล

1
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ดํา เ นินการจัดให ้มี ระบบการเผยแพร ่ความรู ้  และการเ รียนรู ้ 

เพ่ือการสร้างสรรค์ทางปัญญา ไม่ว่าโดยผ่านสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล หรือ 

สือ่เทคโนโลยีอืน่ใดอนัทันสมยั ซึง่สามารถดงึดูดความสนใจการเรยีนรูไ้ด้

ประสานงานหรือสนับสนุนให้มีการจัดทําแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งใน 

รูปแบบของอุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ห้องสมุด การแสดง

หรือการจัดนิทรรศการ เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางความคิดในทุก 

รปูแบบท่ีทันสมยั โดยร่วมมอืกับหน่วยงานอืน่ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรอื

ภาคเอกชน ในกิจการที่เกี่ยวกับการบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม

อํานาจหน้าที่

ให้คาํปรกึษาหรอืบรกิารทางวิชาการภายในขอบวตัถุประสงค์ตามมาตรา 6 

จัดสรรหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อการเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

1

2

3
4

5 ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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OUR VISION

OUR MISSION

จดัให้มรีะบบการเรยีนรูส้าธารณะ ผ่านแหล่งเรยีนรู้ และ

กระบวนการเรียนรู้สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ ในการเพ่ิมทกัษะ ความรูแ้ละความสามารถ 

ได้อย่างทั่วถึง

เป็นต้นแบบแหล่งบรกิารองค์ความรูร้ปูแบบใหม่ท่ีทันสมยั 

มชีวีติชวีา อดุมไปด้วยความรูท่ี้หลากหลาย และสร้างสรรค์

เสรมิสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคณุภาพชวิีตของประชาชน และเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้

ด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้

และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) มีภารกิจด้านอุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ที่ร่วมกัน

ดําเนินการผลักดันให้ สบร. บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีภารกิจดังนี้

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  (สบร.)
เป็นหน่วยงานกลางท่ีทําหน้าท่ีควบคมุการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 

สบร. โดยทาํหน้าทีจ่ดัระบบบรหิารงานภายใน ประสานแผนและงบประมาณ พัฒนายุทธศาสตร์

และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้ 

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการแสวงหาความรู้และ 

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศที่ทันสมัยภายใต้รูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างร่ืนรมย์ ท่ีเน้นการพัฒนาความคิด 

เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อมสนับสนุนและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์

อื่นทั่วประเทศ เพ่ือร่วมสร้างมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ์

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาที่เหมาะสม 

แก่สังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

STRATEGIC
OPERATIONS

OUR
STRUCTURE

OUR MISSION

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน

องค์ประกอบของ สบร.
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 โครงสร้างการบริหาร
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้

ส่วนงานสนับสนุนกรรมการ
และผู้บริหาร

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

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

ฝ่ายพัฒนาพื้นที่
และงานบริการ

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ฝ่ายอํานวยการ

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายพัฒนา 
พื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ

ฝ่ายกิจกรรม
การเรียนรู้

ฝ่ายดิจิทัลทีเค

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านอุทยานการเรียนรู้

ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้
พิพิธภัณฑ์

ฝ่ายสื่อสารและ
การตลาด

ฝ่ายนิทรรศการ
และกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์

ฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม

ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์นวัตกรรม

การเรียนรู้

ฝ่ายส่งเสริม 
นวตักรรมการเรียนรู้

ฝ่ายพัฒนา
องค์ความรู้

ฝ่ายสื่อสารและ
การตลาด

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สบร. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

คณะกรรมการส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้

วัตถุประสงค์

กลุ่มงานพัฒนาต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

กลุม่งานพัฒนาเครอืข่าย
และขยายผล

สํานักบริหาร
จัดการ

สํานักยุทธศาสตร์และ
นวัตกรรมการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนาต้นแบบ
อุทยานการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
และขยายผล

OUR VISION

ORGANIZATION CHART
โครงสร้างการบริหาร
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โครงสร้างคณะกรรมการ สบร.
องค์ประกอบ 11 คน

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งวาระด�ารงต�าแหน่ง คราวละ 4 ปี

ประธานกรรมการ

ผู้อ�ำนวยกำร สบร.
เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์สูง

เป็นที่ประจักษ์ด้านการบริหาร การศึกษาหรือ

ทีเ่ก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของ สบร. 

จํานวนไม่เกิน 5 คน

กรรมการโดยต�าแหน่ง
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ

1

2

3

4
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โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ของคณะกรรมการ สบร. ชุดที่แต่งตั้ง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ข้อมูลตามข้อบังคับคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สบร.

เป็นเลขานุการ

ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการ สบร.

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สบร.
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โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
องค์ประกอบ 9 คน

มีวาระด�ารงต�าแหน่ง คราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ผู้อ�ำนวยกำร สบร.

อนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล

เป็นรองประธานอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

หรือกฏหมาย จํานวน 3 คน

ตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน

จํานวน 3 คน

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : ข้อมูลตามข้อบังคับคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562

ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สบร.
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OPERATIONAL
PERFORMANCE
FISCAL YEAR
ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

มูลค่าเศรษฐกิจ

3,314
ล้านบาท

 และสังคม

14,558
ล้านบาท

จํานวนประชาชนที่เข้าถึงและ 

ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม

และองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์จํานวน

133,004,358 
ล้านครั้ง/คน 

จํานวนประชาชนที่ใช้บริการ

จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจาก

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เครือข่าย

และออนไลน์ มีความพึงพอใจและ

นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น

ร้อยละ 85

 278,580 
คน 

ผลการดําเนินงานสําคัญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   

พฒันาต้นแบบแหล่งเรยีนรู ้

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

พัฒนาเครือข่าย

การเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

พัฒนาประสิทธิภาพ

ภายในองค์กร

1 2 3 4

แผนงาน
สําคัญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

เนื่องจาก TK Park ปิดให้บริการตั้งแต่วันท่ี 11 เมษายน 2562 เป็นต้นมา เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก

เหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 จึงได้เปิดพ้ืนท่ี TK ALIVE เพ่ือเป็นจุดให้บริการชั่วคราว

มีผู้เข้ามาใช้บริการ TK ALIVE (สะสม) จํานวน 52,269 คน/ครั้ง มีการยืมหนังสือและวารสาร (สะสม) 

170,232 คร้ัง

ดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพ่ือเป็น 

การอํานวยความสะดวกในการยืม-คืนหนังสือให้กับผู้ใช้บริการในช่วงท่ีต้องอยู่บ้าน (อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ) 

ได้ให้บริการ Book-Delivery ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจในการใช้บริการดังกล่าวอย่างมาก (ปิดให้บริการตามประกาศ

ของกรุงเทพมหานครในการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันท่ี 

22 มีนาคม 2563 และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563)  

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

งานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ

งานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยาน

การเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
1

งานกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรู้ 

อุทยานการเรยีนรูต้้นแบบและบรกิาร 

ชัน้ 8

2

งานพัฒนา TK Digital Library3

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย4

 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต�าบล5

งานบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภณัฑ์

การเรียนรู้
6

งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน7

งานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

ผ่านพิพิธภัณฑ์
8

1
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สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ฝ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ได้ปรับแผนงานในการจัดกิจกรรมในช่องทาง

ออนไลน์ Facebook Fan Page : TK Park ทาง Youtube : TK Park Channel 

ทาง Zoom และ Line Group อาทิ กิจกรรม Read More the Series กิจกรรม 

ที่คัดหนังสือดีมาแนะนํา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้จํานวน 252 ครั้ง 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 13,187 คน ประกอบด้วย

กิจกรรมการส่งเสริมทักษะชีวิต 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 30 คน

กิจกรรมส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 222 ครัง้ ผูเ้ข้าร่วม 12,552 คน

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 29 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 605 คน

งานพัฒนาเว็บไซต์ Digital TK

มีผู ้เข้ามาใช้บริการผ่าน Digital TK จํานวน Page View 2,528,071 views 

มีจํานวน Unique IP ของผู้เข้าใช้บริการรวมท้ังส้ิน 606,754 IPs ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านช่องทาง Online เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 

มีผู ้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ facebook.com/tkparkclub จํานวน Post Reach 

รวม 51,875,678 คน/ครั้ง มีจํานวน Post Impression รวม 63,570,399 คน/ครั้ง 

มีจํานวน Engagement ของ Fanpage (สะสม) ท่ีเข้ามาใช้บริการ 389,949 คน

ระบบ TK Public Online Library มีผู้เข้าใช้บริการเรียนรู้จํานวน 345,949 คน/ครั้ง 

จํานวนการยืม 384,234 ครั้ง และมีจํานวนสมาชิก (สะสม) 51,884 คน

มีหน่วยงานเครือข ่ายที่ร ่วมมือกับ สอร. ในการพัฒนา 

ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ จํานวน 49 หน่วยงาน ในพ้ืนท่ี 29 จังหวัด 

ซึ่งมีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู ้ของหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” รูปแบบ

อุทยานการเรียนรู้ที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว จํานวน 29 แห่ง 

ร่วมมอืกับสมาคมแม่บ้านทหารบก เพ่ือสร้างสรรค์และส่งเสรมิ 

ศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วยทหารและชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถ

ดําเนินงานตามแนวคิดห ้องสมุดมีชี วิต ซึ่ งได ้ เป ิดให ้บริการ 

เป็นรูปธรรมแล้วรวม 17 แห่ง ใน 13 จังหวัด

2

3

4

งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8

งานพัฒนา TK Digital Library

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ฝ่ายกิจกรรมการเรียนรู ้ได้ปรับแผนงานในการจัดกิจกรรมในช่องทาง

ออนไลน์ Facebook Fan Page : TK Park ทาง Youtube : TK Park Channel 

ทาง Zoom และ Line Group อาทิ กิจกรรม Read More the Series กิจกรรม 

ที่คัดหนังสือดีมาแนะนํา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้จํานวน 252 ครั้ง 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 13,187 คน ประกอบด้วย

กิจกรรมการส่งเสริมทักษะชีวิต 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 30 คน

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 222 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 12,552 คน

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 29 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 605 คน
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มิวเซียมสยามมีนิทรรศการหลัก เรื่อง “ถอดรหัสไทย” โดยนําเสนอความเป็น

ไทยในหลากหลายประเด็น พร้อมท้ังได้จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมกระบวน 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self Learning) ให้แก่ผู้เข้าชม ได้แก่  Audio Guide 5 ภาษา 

และจัดทําสื่อการเรียนรู ้ประกอบนิทรรศการ และสืบเน่ืองจากสถานการณ์การ 

แพร ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยรัฐบาลได ้

ประกาศปิดการให้บริการประเภทต่างๆ ทําให้มิวเซียมสยามต้องปิดให้บริการ 

ชั่วคราว ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2563 และเปิดให้บริการอีกครั้ง 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู ้เข้าใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 

เดอืนตลุาคม  2562 ถึงสิน้เดือนกันยายน 2563  รวมท้ังสิ้น 266,311 คน

งานบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพบคุลากรของศูนย์เรยีนรูต้้นแบบ รวม 30 แห่ง ท่ีโครงการไปพัฒนาในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ในการขยาย 

และต่อยอดแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตไปสู่ศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ท่ีอยู่ในเครือข่าย อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) จงึได้ดาํเนินการปรบัแผนการดาํเนินงาน เป็นการผลติสือ่

จัดทําส่ือวีดิทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และบทเรียนจากการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ  

ทีจ่ะเป็นตวัอย่างทีด่ ี(Best Practice) และสร้างแรงบนัดาลใจให้กับศนูย์เรยีนรู้อืน่ๆ ท่ีจะนําบทเรียนและประสบการณ์

ดงักล่าวไปใช้ในการพัฒนาศนูย์เรยีนรูข้องตนเอง เพ่ือดงึดดูให้ประชาชนในชมุชนเข้าใช้บริการมากขึน้

โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ตําบล

ร ่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนา “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยสนับสนุนสื่อการเรียนรู ้

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออฟไลน์ และจัดการอบรมผู ้ต้องขัง 

ท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดฯ ในการใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนิน

ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา รวม 5 แห่ง ท่ีเรือนจําจังหวัดตรัง 

เรือนจํากลางระยอง เรือนจํากลางสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา 

และทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา
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การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน จํานวน 2 เรื่อง คือ

 1 พระนคร on the move มีการจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่  

20 พฤศจิกายน 2562 - 1 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรม 

รวมจํานวน 24,227 คน

 2 ล ่องรอย ราชดําเนิน : นิทรรศการผสานวัย ตั้งแต่วันท่ี 

1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์มิวเซียมสยามโดย 

มีผู ้เข ้าชมนิทรรศการรวม จํานวน 7,653 คน นอกจากน้ียังได้นํา 

นิทรรศการไปจัดแสดงต ่อ  ณ หอสมุดเมืองกรุ ง เทพมหานคร 

ตั้งแต่วันท่ี 8 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563  มีรวมยอดผู ้เข้าชม 

จํานวน 500 คน รวมจํานวนผู้เข้าร่วมนิทรรศการทั้งสิ้น 8,153 คน

การจัดกิจกรรมและเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมตอนกลางคืน เพ่ือเปิดโอกาสให ้

ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มิวเซียมสยามพิเศษเป็นประจําทุกปี นอกจากน้ี 

ยังมีการทํางานร่วมกันกับพันธมิตรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภายในและภายนอก

ทั้งนี้มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 31,813 คน และจากผลกระทบสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19)  ส่งผลให้มวิเซยีมสยามปิดบรกิาร

ชั่วคราว จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดําเนินการจัดกิจกรรมไปสู่รูปแบบออนไลน์

แทนเพ่ือสื่อสาร และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการของมิวเซียมสยามอย่างต่อเน่ือง

 งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน

งานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยผ่านพิพิธภัณฑ์8

7

ANNUAL REPO
RT

O
K

M
D

2 3



ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาเครอืข่ายการเรยีนรู้

งานพัฒนาศักยภาพการบริการ 
ห้องสมุดมีชีวิต

งานสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
และพิพิธภัณฑ์วิทยาสู่สาธารณะ

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
งานพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้
ผ่านพิพิธภัณฑ์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพหุปัญญาส�าหรับเด็กระดับ
มัธยมศึกษา

โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ส่งเสริม
การอ่านกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

งานเสริมสร้างสังคมแห่งการอ่าน 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ในพื้นที่ห่างไกล

1 6

2 7

3 8
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9

จัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จํานวน 3 หัวข้อ และเป็นการอบรม

เชิงปฏิบัติการอีก 5 ครั้ง มีจํานวนผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 496 คน และมียอดผู้ชม 

การอบรมผ่านระบบออนไลน์สะสม 4,409 คน

จัดการบรรยายสาธารณะ การสัมมนาและประชุมวิชาการ โดยร่วมมือกับ 

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

-  ร่วมมือกับสถานทูตฟินแลนด์ จัดบรรยายสาธารณะ หัวข้อ “ เล ่ า เ รื่ อ ง

ห้องสมุดฟินแลนด์ : ระบบการศึกษาและการเรียนรู ้ที่มีห ้องสมุดเป็นฐาน” 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงาน LIT Fest “เทศกาลหนังสือสนุกไฟลุกพรึ่บ” 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จํานวน 102 คน 

- ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และสถานทูตฟินแลนด์  

จัดสัมมนาหัวข้อ “ห้องสมุดกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ประสบการณ์ของ

ฟินแลนด์” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 149 คน

-  ร่วมกับสถานทูตฟินแลนด์ จัดประชุมวิชาการ  TK Forum 2020 หัวข้อ 

“Finland Library and Education in the Age of disruption” เมื่อวันที่  

18 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวนกว่า 400 คน

งานพัฒนาศักยภาพการบริการห้องสมุดมีชีวิต1
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จัดประชุมระดมความเห็นเพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู ้ภายใต ้

กิจกรรม “อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  โดยมี

บคุลากรจากองค์กรต่างๆ ในจงัหวัดกว่า 50 คน จาก 25 องค์กร ร่วมกันคดิค้นประเดน็

เนื้อหาทีเด็ดเชียงรายควรอ่านเพียงหน่ึงเรื่อง เพ่ือนําไปใช้ผลิตสื่อนิทานสําหรับ 

เด็กปฐมวัย ให้เป็นหนังสือของคนเชียงราย เพื่อคนเชียงรายอย่างแท้จริง

จดัทําต้นฉบบัสือ่นิทานทีส่ร้างสรรค์เน้ือหาสาระบนรากฐาน “ปัญญาล้านนา” 

เเละบรบิทวัฒนธรรมของเชยีงราย ภายใต้แนวคดิ “อ่านท้ังเมอืงเรือ่งเดยีวกนั” จํานวน 

2 เรื่อง ได้แก่ (1) มาลีแอ่วดอย (2) ทรายนํ้ากก

จัดเวิร์กชอป Solution Lab “ รวมหัวคิดผลิตนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

กิจกรรม Hackathon  ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  โดยการระดมความคิดของผู้คนหลาก

หลายวัยจากหลากหลายวงการ อาทิ นักการศึกษา บรรณารักษ์ ครู ผู้ผลิตสื่อ นักออกแบบ  เทคสตาร์ทอัพ  เพื่อ

ค้นหาแนวทางและทดลองสร้างสรรค์วิธีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร่วมกับกลุ่ม STRN  Citizen Lap จัดกิจกรรม “เข้า-ใจ-เล่น” โดยมี 

ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.3- ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงทดลองที่เน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟังการเล่าเร่ืองและการตั้งคําถาม 

ผ่านกิจกรรมสันทนาการแสนสนุก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอด โดย

นําผลจากการจัดกิจกรรม Solution Lab รวมหัวคิดผลิตนโยบายการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลากหลายอาชีพ เพ่ือทดลองสร้างต้นแบบกระบวนการหรือกิจกรรม

ที่นําไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งให้เป็นนวัตกรรมสังคมท่ี

สามารถขยายผลไปใช้ยังพ้ืนท่ีการเรียนรู้อื่น ตลอดจนนําเสนอแนวทางหรือข้อ

เสนอเชิงนโยบายให้กับภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องนําไป

พิจารณาปรับใช้ต่อไป

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ส่งเสริมการอ่าน
กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม Kids & Family Zone อ่านโลดอ่านเล่น ในเทศกาลหนังสือ

สนุก (LIT Fest #2) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มิวเซียมสยาม ประกอบด้วย ห้องสมุดเด็ก การเล่านิทาน 

ละครเด็ก และบูธกิจกรรม TK แจ้งเกิด มีผู้เข้าร่วมงานรวม 8,982 คน

นอกจากนั้น ได้ดําเนินการผลิตเน้ือหาการสื่อสารในรูปแบบบทความ ภาพข่าวและปฏิทินกิจกรรม นําเสนอ 

สู่สาธารณชนเพ่ือสร้างการรับรู้ และแรงจูงใจในการอ่าน การเรียนรู้ เสริมสร้าง และปลูกฝังให้เกิดทัศนคติและเกิด

นิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิตไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 79 ชิ้นงาน ถูกเผยแพร ่

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และช่องทางสื่อออนไลน์ จํานวน 1,493 ครั้ง นอกจากน้ันยังมีนําเสนอข่าวในเชิงรุก

ผ่านเว็บไซต์ของสื่อกระแสหลัก โดยมีผู้เข้าถึงเน้ือหาจํานวนรวม 52,181,960 คน/ครั้ง

งานเสริมสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ดําเนินการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดตัว พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัด 

ฝ่ังคลองในชือ่ “มวิเซยีมปะพวน ท่ีปากพล”ี เมือ่วนัที ่12 กุมภาพันธ์ 2563  ในรปูแบบ

ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ท่ีมีการพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู ้

ของชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี

จดัอบรมเชงิปฏิบติัการเพ่ือจดัทําแผนบริหารจดัการ “มวิเซยีมปะพวน ท่ีปากพล”ี 

ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ท้ังน้ีดําเนินการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 

จํานวน 4 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจํานวน 144 คน 

งานขยายโอกาสในการเผยแพร่ความรู ้ผ่านรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนท่ี 

“มิวเซียมติดล้อ” รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน (Muse Mobile) จัดแสดง

นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด “เรียงความประเทศไทย” ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุร ี

ซึง่มจํีานวนผูเ้ข้าชมนิทรรศการฯ รวมจํานวน  5,268 คน และจงัหวัดพระนครศรอียุธยา

รวมจํานวน 1,919 คน รวมทั้ง 2 จังหวัด มีผู้เข้าชมนิทรรศการฯ รวมทั้งสิ้น จํานวน 

7,187 คน 

งานบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ  (Museum Thailand)  ได้จัดทํา 

ฐานข้อมูลกลางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ ซึ่งจัดเป็นระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยผ่าน www.museumthailand.com ปัจจุบันมีข้อมูลพิพิธภัณฑ์และ

แหล่งเรียนรู้ท่ีได้รวบรวมและพัฒนาข้อมูลไว้ในระบบแล้วจํานวนท้ังสิ้น 1,579 แห่ง และกําลังดําเนินการให ้

ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยในปี 2563 มียอดผู ้ เข ้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของ  

Museum Thailand Platform  จํานวนรวมทั้งสิ้น 15,062,308 ครั้ง

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และขยายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ห่างไกล

การเผยแพร่องค์ความรู ้และการจัดการองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาในหลายรูปแบบ ครอบคลุม 

ช่องทางที่หลากหลายท้ังรูปแบบ On ground และ Online ประกอบด้วย

1 งานสนับสนุนข้อมูลสําหรับคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources : 

OER) โดยนําชุดข้อมูลองค์ความรู้อัพโหลดเข้าสู่ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพ่ิมขึ้นจํานวน 150 ชุด 

รวมกับชุดข้อมูลองค์ความรู้เดิมในระบบ จํานวน 800 ชุด ดังน้ันจึงมีข้อมูลชุดองค์ความรู้ให้บริการประชาชน 

ทั้งส้ิน จํานวน 950 ชุด

2 งานสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือสื่อสารออนไลน์ 

เผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์แล้ว จํานวน 100 ชิ้นงาน มีผู้เข้ารับความรู้ผ่าน Platform online จํานวน 363,340 คน

งานสร้างสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์วิทยาสู่สาธารณะ
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3  งานบรรยายวชิาการด้านพิพิธภณัฑ์และประวัตศิาสตร์สงัคม ( Museum Infocus) จดับรรยาย จํานวน 7 ครัง้ 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรวมทัง้สิน้ จํานวน 445 คน และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(Covid-19) ทําให้ต้องปรับรูปแบบของการบรรยายเป็นแบบออนไลน์ โดยมีการรับรู ้ผ่านช่องทางออนไลน ์

ทั้งสิ้น จํานวน 182,348 คน/ครั้ง และงานฝึกอบรมด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy) ได้จัดอบรม  

จํานวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรมรวมจํานวน 75 คน

กิจกรรมการเข้าร่วมและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานในระดับ

นานาชาติ โดยได้เข้าหารือและพัฒนาความร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกู้กง  

(National Palace Museum) ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 2 พิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์

งานนิทรรศการ งานวิจัย กิจกรรม การศึกษา และการฝึกอบรมในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “Planning New  Exhibitions : 

conversation, communication, community” จัดโดย International Centre for the 

Study of the Preservation  and  Restoration of Cultural Property (ICCROM) ร่วมกับ 

CollASIA โดยการสนับสนุนของ  Korean Cultural  Heritage Administration (CHA)  

โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานด้านพิพิธภัณฑ์ในระดับ

นานาชาติอย่างน้อย 3 แห่ง

ท้ังน้ี เน่ืองจากประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ีแพร ่ระบาดท่ัวโลก ทําให ้กระทบต่อการ 

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จึงทําให้ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามได้ 

ดาํเนนิการต่อสมาชกิภาพกับ 2 หน่วยงาน คอื Group for Education in Museum (GEM) 

และ Asia-Europe Museum Network (ASEMUS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จัดทํากิจกรรมท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ผ่าน 

พิพิธภัณฑ์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างย่ิงขึ้น โดยสร้างภาพลักษณ์และ

ทัศนคติใหม่เก่ียวกับการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกิดความสนใจ 

เข้ามาเรียนรู้และท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการท่องเท่ียว 

พิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) ในประเทศไทย มียอดการรับรู ้ผ่านสื่อ Online 

จํานวนทั้งสิ้น 64,703,902 ครั้ง และยอดการรับรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ On ground จํานวน 

212,711,112 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 94,092,283.95 บาท

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์
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ดําเนินการพัฒนาแบบทดสอบความถนัดสําหรับเยาวชนตามหลัก 

พหุปัญญา พร้อมคู่มือแนะแนวพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ พัฒนาหลักสูตร

ค่ายเยาวชนตามความถนัดของผู ้เรียน และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้

ผ่านการอบรมทางไกล (ออนไลน์) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเรื่องการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา เพื่อนําไปจัดกิจกรรมกับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,546 คน ในโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษา ท้ัง 5 ภมูภิาค รวมท้ังสนับสนุนสือ่เพ่ือจดักิจกรรมให้แก่สถานศกึษา

ที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความรู้ ทักษะความถนัด 

ของผู ้เรียน เพ่ือนําไปสู ่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับ 

ความถนัด เชี่ยวชาญของตนเอง

ดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ โดยนําการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอดต้นทุนท้องถ่ินนํามาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ 

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค สร้างเครือข่ายการผลิต พัฒนา

สินค้าและบริการท้องถ่ินระดับภูมิภาค และเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของคน ใน 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ด้วย 

การปฏิบตัจิรงิผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ให้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และการเรยีนรูผ่้านดจิทิลัเเพลตฟอร์ม

ในรูปแบบคลิปวิดีโอพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะและปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 

ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้ดําเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 

1 พัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 กระบวนการ

2 จดัอบรมเชงิปฏิบตักิารเพ่ือถ่ายทอดความรูด้้านการพัฒนาผลติภณัฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และกลุ่มวิสาหกิจชมุชน โดยมสีมาชกิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวสิาหกิจชมุชน เข้าร่วมจํานวน 95 คน

3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน  10 สินค้า/ตราสินค้า

4 พัฒนาเครอืข่ายเพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สร้างเครอืข่ายธุรกิจ และทดสอบตลาด โดยมผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 104 คน

5 ศึกษาวิเคราะห์ กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และผลิตเนื้อหา สคริปต์งาน และรูปแบบในการนําเสนอ 

องค์ความรู้ดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ และองค์ความรู้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พหุปัญญาสําหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

โครงการจัดการองค์ความรู้
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พหุปัญญาสําหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการ TK แจ้งเกิด (การบ่มเพาะเยาวชน)

โครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual TK Park)

โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลมิวเซียม 4.0

พัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้

1

2

3

เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตัง้แต่ 15-25 ปี ได้รบัการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เพ่ิมเตมิประสบการณ์

ให้กับเยาวชนผ่านกระบวนการอบรม การพัฒนาทักษะความรู้ และการฝึกปฏิบตัจิรงิ เพ่ือเตรยีมความพร้อมก้าวสูก่าร

เป็นมืออาชีพ โดยจัดกิจกรรมการบ่มเพาะเยาวชนในด้านวรรณกรรม ( TK Young Writer 2020) “เขียนได้เขียนดี” 

ซึ่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้จัดอบรมให้แก่เยาวชน

จํานวน 80 คน ผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดค่ายนักเขียนสําหรับเยาวชนท่ีผ่านการคัดเลือกจํานวน 30 คน  

โดยมีผลงานเขียนจากการสร้างสรรค์โดยเยาวชนที่ผ่านกระบวนการอบรม 3 เล่ม ได้แก่

1 งานเขียนสารคดี “กาลตลาด” ท่ีเล่าเร่ืองราวชีวิตของผู้คนใน 

ปากคลองตลาดท่ีแตกต่างกัน ท้ังสถานท่ี หน้าท่ี และช่วงเวลา ถ่ายทอดชวิีต

ของพ่อค้าแม่ค้า ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาขายตลอดวัน วินเข็นของที่ทําหน้าที่

รับ-ส่งสินค้า ผู้ดูแลตลาดที่ดูแลความเรียบร้อย ไปจนถึงประวัติศาสตร์

ที่น ่าสนใจของพ้ืนที่บริเวณปากคลองตลาด พร้อมกับ 5 เรื่องสั้น  

จากการตีความดอกไม้ 5 ชนิด ที่บอกเล่าความสัมพันธ์ของผู้คนได้อย่าง

ลงตัว 

 2 งานเขียนวรรณกรรม “ปณ. 10200” มีท่ีมาจากรหัสไปรษณีย์ย่านพระนคร  

ซึ่งเป ็นสถานท่ีจัดอบรม TK Young Writer 2020 หนังสือรวมเรื่องสั้นเล ่มน้ี  

จึงมีแนวความคิดเก่ียวกับ “จดหมาย” รูปแบบการสื่อสารที่คลาสสิก และเก่ียวข้อง 

กับการเขียน-อ่าน และเขตพระนครพ้ืนที่อันเปี่ยมมนต์ขลังของกรุงเทพฯ ซึ่งเร่ืองส้ัน 

ทั้ง 10 เรื่อง ในเล่มจะมีหลากหลาย ทั้งแนวแฟนตาซี หักมุม ย้อนอดีต สะท้อนสังคม  

เมื่ออ่านครบทั้งเล่มจึงได้เห็นมุมมองอันหลากหลายของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพ้ืนที่ท่ีเปี่ยม 

ไปด้วยเรื่องราว และผู้คนย่านพระนครอย่างเต็มอิ่ม

โครงการ TK แจ้งเกิด
(การบ่มเพาะเยาวชน)1
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เป็นการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู ้ต้นแบบ “อุทยานการเรียนรู ้เสมือน” เพ่ือให้ผู ้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา

แนวคิด และมีแนวทางในการออกแบบ หรือพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ได้ดําเนินการ 

จัดทําโครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือน (Virtual TK Park) ขึ้น ซึ่งโดยดําเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

เพื่อการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ ประกอบด้วยงาน 3 ส่วน ได้แก่

 1 ส่วนที่ 1  “TK Virtual”  เป็นส่วนเว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการ 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ “ TK Design”  รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ และ “ TK Space”  รองรับการใช้งาน 

ผ่านโมบายเเอปพลิเคชันและคอมพิวเตอร์

2 ส่วนที่ 2 “ TK Design”  เป็นซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ ซึ่งได้มีการออกแบบ 

โครงสร้างและมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถจัดพ้ืนท่ีการเรียนรู ้ได ้ โดยเพ่ิมเติมความสมบูรณ์ของ 

ต้นแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ตัวอย่าง จํานวน 9 ต้นแบบ 

3   ส่วนที ่3 “TK Space” เป็นซอฟต์แวร์สําหรบัการชมพ้ืนทีอ่ทุยานการเรยีนรูเ้สมอืน ของพ้ืนทีอ่ทุยานการเรยีนรู ้

ชั้น 8 ส่วนบริการ ซึ่งมีการออกแบบไว้ให้รองรับการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันและคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ม ี

การจัดทําพ้ืนท่ีอุทยานการเรียนรู้เสมือนครบทุกพ้ืนท่ีแล้ว ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกบริเวณ 

โถงด้านหน้า ส่วน Reading Park ประกอบด้วย พ้ืนท่ีอ่าน Zone Cafe Mind Room ห้องเงียบ ห้องสมุดเล็ก  

ห้องสมุดดนตรี ห้องสมุดไอที พ้ืนท่ีลานสานฝัน (ลานกิจกรรม) ห้องอเนกประสงค์ ห้องอบรมไอที 1-2 และ 

ห้อง Sound Room  ด้วยพื้นที่ ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ ทําให้ไม่สามารถถ่ายภาพจากสถานที่จริงได้ 

จงึใช้วิธีการขึน้รูป 3 มติขิองพ้ืนทีใ่หม่ทัง้หมด โดยเพ่ิมเตมิความสมบรูณ์จากรายละเอยีดของแสงเงาต่างๆ ให้สมจรงิ

มากยิ่งขึ้น รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมในพื้นที่ลานสานฝันและห้องอเนกประสงค์

โครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual TK Park)

3 งานเขียนบทสัมภาษณ์ “ข้างหลังป้าย” นําเสนอเรื่องราวของ 5 ร้านค้าเก่าแก ่

ในพระนครผ่านป้ายหน้าร้าน สะท้อนให้เห็นถึงวถีิชวิีตตัง้แต่อดตี ปัจจบุนั อนาคต เราได้เห็น 

จุดเด่นและความแตกต่างของแต่ละร้าน และเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลป์ คุณค่า 

ของป้ายทีถู่กเขยีนด้วยมอื สอร. ได้จดัทําหนังสอืถอดบทเรยีนและทําเนยีบเยาวชนทีไ่ด้รบั 

การบ่มเพาะเยาวชนในด้านวรรณกรรม (TK Young Writer 2020) “เขียนได้เขียนดี” 

ในรูปแบบ e-book  ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
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เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการ 

องค์ความรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการ เน้นการให้บริการ

ความรู้แก่ประชาชนได้แพร่หลายครอบคลมุในวงกว้างและมมีาตรฐาน

เทียบเท่าระดับสากล ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายได ้

อย่างกว้างขวาง รวมถึงการปรบัปรงุประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ

ภายใน เพ่ือรองรบัและสอดคล้องกับการบรกิารข้อมลูต่างๆ แก่ประชาชน  

ได้ดําเนินการ ดังนี้

โครงการพัฒนาส่ือดิจิทัลมิวเซียม 4.0

 1 พัฒนาระบบการให้บรกิารข้อมลูผ่าน Platform Online ต่างๆ 

เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อรองรับ 

สงัคมผู้สูงวัยทีม่มีากข้ึนในประเทศไทย และสอดรบัการส่งเสรมิการเรยีนรู ้

ทุกช่วงวัยผ่าน Digital Platform

 2 การดําเนินการต่ออายุระบบ Customer Relations  

Management (CRM)  เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ

 3 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือทดแทน 

ของเดิมที่เส่ือมประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

คอมพิวเตอร์
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สรุปปัญหา อุปสรรคการดําเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินงาน

การจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 ล่าช้า และส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงาน

โครงการของ สบร. 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทําให้ส่วนงานบริการ ต้องปิดให้ 

บริการประมาณ 2 เดือน การปิดสถานที่ให้บริการต่างๆ การปิดโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายต้อง  

work from home การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน/จัดกิจกรรม 

จําเป็นต้องยกเลิกการจัดกิจกรรม เลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม และปรับเปล่ียนรูปแบบหรือวิธีการดําเนินงาน 

ให้มีความเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรอีกด้วย

แนวทางการแก้ไข

ศกึษาและวางแผนการดาํเนนิงานผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน อาทิ การจดักิจกรรม การอบรม การลงพ้ืนที่ 

 และวางแผนการดําเนินงานภายในหน่วยงานแบบ New Normal 

จัดมาตรการรองรับการเปิดพ้ืนท่ีงานบริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร. และจัดมาตรการการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่ อาทิ การปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) การทํางานเหลื่อมเวลา ในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาด 

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยจัดทําสื่อในรูปแบบคลิปและส่ือส่ิงพิมพ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านดิจิทัล

เเพลตฟอร์มในช่องทางต่างๆ การประชมุออนไลน์ การถ่ายทอดสดในรปูแบบ Live แทนการลงพ้ืนท่ี หรอืการรวมตวักัน 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร

งานประเมินผลการด�าเนินงานของส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) 

ประจ�าปีงบประมาณ 2563 มีวตัถปุระสงค์เพือ่ประเมินผลการด�าเนินงานตามตวัชีว้ดัซึง่ได้จัดท�าไว้กับ 

ก.พ.ร. เพือ่รบัทราบความพงึพอใจ การได้รบัประโยชน์ ความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ท่ีเป็นประโยชน์จากผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีของงานบริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ แหล่งเรยีน

รูเ้ครอืข่ายท่ี สบร. ให้การสนับสนุน และการให้บรกิารการเรยีนรูอ้อนไลน์ของ สบร. รวมถงึเพือ่สร้าง

การรบัรูใ้ห้ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีของ สบร. ได้รบัทราบผลการประเมินการด�าเนินงาน ปัญหาอปุสรรค 

จุดอ่อนและจุดแขง็ ท่ีสะท้อนภาพรวมผลการด�าเนินงานของ สบร. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

พฒันาการด�าเนินงานขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพต่อไป ส�าหรบัการประเมนิผลการด�าเนินงานของ 

สบร. สามารถสรปุผลการประเมินได้ ดงัน้ี

จากการประเมนิผลแหล่งเรยีนรูห้ลกัของ สบร. 2 แห่ง ประกอบด้วย อทุยานการเรยีนรู ้ซึง่ปัจจบุนัเปิดให้บรกิาร

ในพื้นที่ชั่วคราว (TK Alive) ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) พบว่า  

ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” อยู่ที่ 4.43 คะแนน (ร้อยละ 88.60) และ

ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการอยู่ในระดั บ “มากที่สุด”เช่นกัน อยู่ที่ 4.24 คะแนน (ร้อยละ 84.80)

การประเมินความพึงพอใจ และการได้รับประโยชน์
ของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 

 แหล่งเรียนรู้

ความพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

รวม (OKMD) 4.43 88.60 4.24 84.80

อุทยานการเรียนรู้ (TK park) 4.43 88.60 4.54 90.80

มิวเซียมสยาม (Museum Siam) 4.44 88.80 4.12 82.40
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จากการเก็บข้อมลูตวัอย่างผูใ้ช้บรกิารช่องทางการเรยีนรูอ้อนไลน์ของ สบร. พบว่า มผีลประเมนิความพึงพอใจ

ภาพรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 คะแนน (ร้อยละ 81.40) และมีผลการประเมินการรับประโยชน์ 

ในภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คะแนน (ร้อยละ 79.72) โดยมีสาระสําคัญของผลการประเมินแต่ละ

ช่องทาง สรุปได้ดังนี้

การประเมินความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์
จากการใช้บริการช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์

 แหล่งเรียนรู้

ความพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

ช่องทางเว็บไซต์ 4.03 80.60 3.96 79.21

  www.okmd.or.th 4.03 80.60 3.95 79.00

  www.tkpark.or.th 4.14 82.80 4.23 84.60

  www.museumsiam.org 3.97 79.40 3.87 77.40

ช่องทางเฟซบุ๊ก 4.11 82.20 3.99 79.72

  okmd 4.16 83.20 4.07 81.40

  tk park 4.14 82.86 3.79 75.80

  museumsiam 3.87 77.43 3.98 79.60

ช่องทางแอปพลิเคชัน TK Public Online Library 3.91 78.20 4.13 82.50

รวมช่องทางออนไลน์ 4.07 81.40 3.99 79.72
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โดยประเมินแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. แห่งใหม่ที่เปิดให้บริการในปีงบประมาณ 2563 จํานวน 5 แห่ง 

ผลการประเมินดังนี้

การประเมินความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สบร.

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง

ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ 241 4.35 87.00 4.39 87.79 

  อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ 185 4.36 87.15 4.36 87.20

  อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส 56 4.32 86.43 4.50 90.00

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 354 4.36 87.20 4.30 86.08

  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมฯ จ.ร้อยเอ็ด 60 4.58 91.57 4.48 89.60

  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง 229 4.37 87.40 4.29 85.80

  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร จ. นราธิวาส 65 4.14 82.77 4.21 84.20

รวมแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 595 4.36 87.20 4.34 86.77
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เป็นการประเมินระยะเวลาการอ่านของเด็กและเยาวชนท่ีใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สะท้อน 

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ โดยอ้างอิงนิยาม  

“การอ่าน” ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่หมายถึง “การอ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน/  

นอกเวลาทํางาน/ช่วงเวลาพัก ท้ังท่ีเป็นรูปเล่ม/เอกสาร หรือการอ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทําการสํารวจกับ 

กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่เป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) อายุระหว่าง 6-24 ปี จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 114 ราย ที่เป็นสมาชิก TK Park มีผลการสํารวจ ดังนี้

ผลการประเมินการอ่านของสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ท่ีใช้ในการอ่านต่อวัน ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างอ่านนอกเวลาฯ ทุกวัน คดิเป็นร้อยละ 51.75 

ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านอยู่ที่ 103.11 นาทีต่อวัน 

เหตผุลหรอืแรงจงูใจในการอ่าน 3 อันดบัแรก คอื เพ่ือความบนัเทิง (ร้อยละ 71.93) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

(ร้อยละ 61.40) และเพิ่มความรู้ให้กับตนเอง (ร้อยละ 38.60) 

เนื้อหาสาระที่ชอบอ่านมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เนื้อหาเพื่อความบันเทิง (ร้อยละ 66.67) สารคดี ความรู้

ทั่วไป (ร้อยละ 57.89) และความรู้ด้านการพัฒนาตนเอง จิตวิทยา (ร้อยละ 21.93) 

ประเภทที่ชอบอ่านมากที่สุด คือ หนังสือนวนิยาย การ์ตูน หนังสืออ่านเล่นต่างๆ (ร้อยละ 88.60) รองลงมาคือ 

ตํารา/หนังสือ/เอกสาร/บทความต่างๆ/ความรู้ทั่วไป (ร้อยละ 30.70) และวารสาร/เอกสารประเภทอื่นๆ ท่ีออกเป็น

ประจํา และแบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร (ร้อยละ 11.40) 

ช่องทางที่ใช้อ่าน พบว่า นิยมอ่านแบบท่ีเป็นรูปเล่มหนังสือ/เอกสาร มากกว่าอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(ร้อยละ 78.07 และ 21.93 ตามลําดับ) และมักจะอ่านที่บ้านมากกว่าที่อื่น
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 ในการประเมินความคุ้มค่าในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ได้ทําการประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการ/ กิจกรรมทีส่ิน้สดุแล้วในปี 2563 โดยพิจารณาจากโครงการ/ กิจกรรมสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจหลกัของ 

สบร. ด้วยการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ได้แก ่

มิติด้านการเรียนรู้ มิติด้านความบันเทิงหรือสันทนาการ มิติด้านการท่องเท่ียว (เฉพาะมิวเซียมสยาม) และมิต ิ

ด้านอื่นๆ เพ่ือสะท้อนภาพรวมประโยชน์ที่สังคมได้รับและความคุ้มค่าจากการดําเนินงานของ สบร. ในปีท่ีผ่านมา 

โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

* หมายเหตุ: ในปี 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทําให้ TK Park ชั้น 8 จําเป็นต้อง

ปิดให้บริการต่อเนื่องมาในปี 2563 จึงส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการและผลประโยชน์ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

อย่างมีนัยสําคัญ

ผลการประเมินความคุ้มค่า
ในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร.

ภารกิจ/ โครงการ

งบประมาณ
ด�าเนินงาน (บาท)

ผลประโยชน์สุทธิจาก
การด�าเนินงาน (บาท)

ความคุ้มค่า: 
SROI (เท่า)

ภารกิจอุทยานการเรียนรู้ 20,710,492.04 72,902,627* 3.520

 งานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการ

19,078,156.54

 งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
ภายในอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ

1,632,335.76

ภารกิจพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 28,816,800,46   205,391,241 7.127

 งานการบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้

15,174,976.93

 งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน 8,649,219.81

 งานกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้สร้างสรรค์ 1,584,833.81

 งานเทศกาล NIGHT AT THE MUSEUM 3,407,769.91

5

ANNUAL REPO
RT

O
K

M
D

3 7



6.1 การประเมนิมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจปี 2563 เป็นการประเมนิทีส่ะท้อนภาพรวมทีเ่กิดขึน้จากการดําเนินงาน 

ของ สบร. ในเชงิมลูค่าเศรษฐกิจและมลูค่าทางสงัคมของปีปัจจบุนั (ต้ังแต่เดอืน 1 ตลุาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

โดยแบ่งการประเมินมูลค่าจากการดําเนินงานของ TK Park และมิวเซียมสยาม ออกเป็น 5 มิติ ได้แก่

 6.2 การประเมินมูลค่าเพ่ิมทางสังคม  เป็นการประเมินมูลค่าจากการดําเนินงานของ สบร. ก่อให้เกิดผล

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดยก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ 

มิติที่ 1 การพัฒนาชีวิตและสร้างสังคมที่ดี มิติที่ 2 การช่วยลดปัญหาความเหลื่อมลํ้าของประชาชนในสังคม มิติที่ 3 

การประหยัดค่าใช้จ่าย และมิติที่ 4 อื่นๆ

ผลการประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพ่ิม
ทางสังคมจากการดําเนินงานของ สบร.

รายการในการค�านวณมูลค่า บาท

รายได้ทางอ้อม 3,486,989,291.65

รายได้ทางตรง 18,308,675.50

หักลบ ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานที่ทําให้เกิดรายได้ 184,845,664.48

รายได้สุทธิ (ผลประโยชน์สุทธิ) 3,320,452,302.67

หักลบ ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ดําเนินงาน 6,139,491.39

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3,314,312,811.27
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 อย่างไรก็ตาม ในการประเมนิมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและมลูค่าเพ่ิมทางสงัคมของการดําเนินงานในปี 2563 

ก็ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ซึ่งทําให ้

แหล่งเรยีนรูต้้นแบบทัง้ 2 แห่ง ของ สบร. ต้องปิดให้บรกิารในช่วงเดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2563 รวมท้ังมาตรการ

เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่มีการจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการ ก็ส่งผลทําให้จํานวนผู้ใช้บริการของ

แหล่งเรียนรู้และมูลค่าผลประโยชน์ลดลงกว่าภาวะปกติ

มิติการด�าเนินงานของ สบร. มูลค่าเพิ่มทางสังคม (บาท)

มิติที่ 1 การพัฒนาชีวิตและสร้างสังคมที่ดี 219,787,247.76

มิติที่ 2 ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมลํ้า 8,159,636,148.16

มิติที่ 3 การประหยัดค่าใช้จ่าย 1,228,837,907.81

มิติที่ 4 อื่นๆ เช่น ความสนุกสนาน 4,950,479,507.67

รวม 14,558,740,811.40

 จากการคํานวณและวิเคราะห์ผลการศึกษามูลค่าเพ่ิมทางสังคม แสดงให้เห็นว่า มิติท่ี 2 ช่วยลดปัญหา 

ความเหลื่อมลํ้า เป็นเรื่องการดําเนินงานของ สบร. ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมสูงท่ีสุด ซึ่งสามารถทําได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ สบร. ท่ีต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ําของประชาชนในสังคมในการเข้าถึง 

องค์ความรู้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมมากย่ิงขึ้นผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รองลงมาคือ มิติท่ี 3  

การประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ามาใช้บริการที่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบท้ัง 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)  

และพิพิธภณัฑ์การเรยีนรู ้(มวิเซยีมสยาม) รวมทัง้การใช้บริการแหล่งเรียนรูบ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ของ สบร. อกีด้วย 

และมติท่ีิ 1 ด้านการพัฒนาชวิีตและสร้างสงัคมท่ีด ีท่ีส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ 

มติทีิ ่4 อืน่ๆ ทีส่ะท้อนผลมาจากการเข้าถึงข้อมลู แล้วทําให้เกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิ การได้ตดิตามเรือ่งทีท่นัสมยั 

การได้พบปะเพ่ือนใหม่ๆ เป็นต้น เป็นมติทิีอ่าจจะขยายผลในการพัฒนาในอนาคตต่อไปได้ ซึง่สอดคล้องกับเป้าหมาย

ของ สบร. ในด้านการเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละองค์ความรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรูแ้ละทักษะของประชาชน  

รวมท้ังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมท่ีดี โดยรวมแล้วจะเห็นว่าการดําเนินงานของ 

สบร. สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเพ่ิมทางสังคมสูงท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยสามารถประเมินมูลค่า 

ที่เป็นตัวเงินได้ 14,558,740,811.40 บาท ซึ่งสรุปมูลค่าเพิ่มทางสังคมจากการดําเนินงานของ สบร. ได้ดังนี้
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OPERATING
DIRECTIONS
ทิศทางการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้และขยายผล
ไปยังเครือข่าย (Learning Space Prototype 
Development) เพ่ือนําไปขยายโอกาสและ
ลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ มุ ่งเป้าผลลัพธ์จากการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ของ

ประเทศไทย ให้มีศักยภาพและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย เพ่ือแสวงหาโอกาสใหม่ผ่าน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในหลากหลายรูปแบบทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ที่จะส่งผล 

ให้เกิดระบบนิเวศน์แห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ท่ีเข้าถึง 

ได้โดยสะดวกและเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน โดยมีแผนการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่

1.1 พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK Park) 
ณ บรเิวณ ชัน้ 8 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง

กบั Life Style ของคนในทุกชว่งวยั ตลอดจนเสริมสร้างปฏสิัมพนัธ์ของผู้มาใช้บริการ

ทีส่ามารถก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่นความคดิและต่อยอดพัฒนาความคดิไป

สู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ Co-Working Space นอกจากนั้น พัฒนา

ระบบทางด้านดิจิทัลเพ่ือเตรียมการให้บริการเพ่ิมเติมอาทิ Digital Self-Service, 

Service Application เป็นต้น รวมทั้งพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ 

ต ้นแบบที่นําเทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่เข ้ามาใช้ในการกระตุ ้น

และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทั้งในด้านการคิด การวิเคราะห์ ความคิด

สร้างสรรค์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบท่ีส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ 

ค้นพบตนเองและออกแบบวางแผนชวิีตตนเองได้ เช่น กิจกรรมแนะให้แนว ตลอดจน 

กิจกรรมต้นแบบท่ีมุง่เน้นก่อให้เกิดปฏิสมัพันธ์และแลกเปลีย่นความคิด ความรูร้ะหว่าง

ผูค้นทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปนําความรูป้ระสบการณ์ ความสนใจ 

มาร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดให้ผู้อื่น
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1.2 พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ
 (TK Park Regional Prototype) 
ร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ตามแนวคิด 

“อุทยานการเรียนรู ้” ซึ่งจะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ท่ีจะมีบทบาทในการเป็นแม่ข่าย 

ขยายผล และเป็นพ้ืนท่ีให้บริการและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ทุกช่วงวัยในแต่ละพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้แบบครบวงจร 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริหารจังหวัดแบบบูรณาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบที่เปิดให้บริการแล้วท้ัง 30 แห่ง (22 จังหวัด)  

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงขยายผลการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ไปสู่ระดับ

ชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ท้ังนี้ คาดว่าจะมี

ต้นแบบแห่งใหม่ท่ีเกิดขึ้นเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ 

อุทยานการเรียนรู้แม่สอด จังหวัดตาก นอกจากน้ัน จะส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่าย 

อุทยานการเรียนรู ้ ท่ีมีความพร ้อมในการนําร ่อง ขับเค ล่ือนการพัฒนาเมือง 

แห่งการเรียนรู้ตามกรอบการพัฒนาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) เพ่ือเป็นต้นแบบของการขยายผลและสร้างแรงบนัดาลใจ 

สําหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู ้ให้เกิดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

1.3 พัฒนาต้นแบบธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

มีจุดเน้นการสร้าง Model ทางธุรกิจพิพิธภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชงิแหล่งเรยีนรูแ้ละพิพิธภณัฑ์ ควบคูไ่ปกับการบรกิารด้านต่างๆ อนัเป็นการสร้าง

ประสบการณ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้มคีวามสอดคล้องกบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป

อย่างรวดเร็วของโลก และมีความสมบูรณ์แบบตามแนวทางท่ีพิพิธภัณฑ์ท่ัวโลก 

ถือปฏิบัติ และเป็นการต่อยอดทางด้านการตลาดของแหล่งเรียนรู้บูรณาการกับ

การท่องเท่ียว และส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพ่ือลดภาระงบประมาณและ 

นํามาพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดใน 

การพัฒนา สนับสนนุ และเพ่ิมขีดความสามารถในการบรหิารจดัการงานพิพิธภัณฑ์

ก่อให้เกิดต้นแบบทางธุรกิจทีเ่ครอืข่ายพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูส้ามารถจะนําไป

พัฒนาต่อยอดเพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจและร่วมให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจ 

แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ อีกท้ังจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเข้ามา

ใช้บริการอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นการตอบสนองการให้บริการเชิงรุกที่จะส่งเสริม

เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยต่อไปได้อย่าง

ยั่งยืนต่อไป
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1.4 บริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) 
ให้เป็นแหล่งเรยีนรูต้ามอธัยาศยันอกห้องเรยีนแนวใหม่ทีส่ร้างความเข้าใจในเรือ่งราวของประวัตศิาสตร์ วิถีชวิีต 

และวฒันธรรมความเป็นไทย นําเสนอในรปูแบบสนุกสนานและสร้างสรรค์ เพ่ือจดุประกายให้ผูช้มเกิดความอยากรู ้

ความสงสัย และเรียนรู้ท่ีจะตั้งคําถามเพ่ือแสวงหาคําตอบ ภายใต้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัย ตามแนวความคิด 

Discovery Museum ผ่านนทิรรศการทีใ่ช้สือ่ผสมสมยัใหม่ให้มบีทบาทในการเข้าถึงองค์ความรู ้ซึง่ผูเ้ข้าชมสามารถ

เรียนรู้เรื่องราวได้อย่างสนุกสนาน ด้วยการสัมผัส จับต้อง และทดลองเล่น หรือสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อและกิจกรรมที่

หลากหลายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ (Play & Learn) และยังมีบริการช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องทางพิพิธภัณฑวิทยาอีกด้วย ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในการมาแสวงหาความรู ้

ผ่านพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์สังคม) สนับสนุนให้เกิดการ 

ใช้ความรู้ผ่านการค้นคว้าฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้คน 

ในสังคมยุคนี้ ผ่านการเข้าใช้งานองค์ความรู้ที่มีทั้งบนห้องสมุดออนไลน์  e-library และห้องปฏิบัติการเชิงอนุรักษ ์

โบราณวัตถุ/วัตถุจัดแสดง เป็นการบริหารงานสนับสนุนด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ของ 

สพร. และพิพิธภัณฑ์เครือข่าย พร้อมดําเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอด 

องค์ความรู้ด้านการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการคลงัวัตถุพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงงานส่งเสรมิ 

สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายในการดําเนินงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ร่วมกับเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และองค์กรท่ีเก่ียวข้องระดับประเทศและสากล นอกจากน้ียังเน้น 

การพัฒนาทางด้านกายภาพและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ให้สามารถรองรับการใช้พื้นที่ในทางสร้างสรรค์และเหมาะสม

กับการเรียนรู้สําหรับคนทุกช่วงวัย ทั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์สามารถส่งเสริมและต่อยอดใน 

การพัฒนาศกัยภาพของคนไทยให้มปีระสทิธิภาพ โดยส่งเสรมิให้สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวิีตในท่ีสดุ

1.5 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย 
ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ จึงมีแนวคิดที่จะ 

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านงานพิพิธภัณฑ์เพ่ือรองรับการขยายตัวของ 

คนกลุ่มนี้ท้ังได้เชิงรับและเชิงรุกเพ่ือต่อยอดการให้บริการทางความรู ้ผ่าน

พิพิธภัณฑ์เพ่ือสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี 

การทาํงานกับผูส้งูวัยถือว่าเป็นเรือ่งใหม่ในบรบิทของพพิิธภณัฑ์ไทย โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่หากมเีป้าหมายท่ีจะขยายผลผลักดนัให้องค์กรพิพิธภณัฑ์ให้ความสาํคญั 

และปรับเปลี่ยนตัวเองในการทํางานรองรับสังคมสูงวัยน้ัน มีความจําเป็น 

ที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เริ่มจากการสํารวจองค์ความรู้ 

รวบรวมปฏิบัติการ แบ่งปันความรู้ และนําความรู้ไปขยายผล
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1.6 พัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และขยายโอกาส
 การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ขยายผลผ่านการส่งต่อกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่พ้ืนท่ี พัฒนา และให้ 

คําปรึกษาในแนวทางการพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้ โดยเน้น 

การกําหนดเป้าหมายเชิงพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพ และการแสวงหาความร่วมมือจาก

ท้องถ่ินและภาคเอกชน เพ่ือร่วมสร้างสาธารณูปโภคทางการศึกษาในรูปแบบ

พิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มี

คุณค่าต่อการศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการของสังคมไทย 

รวมทัง้สะท้อนภาพแห่งความหลากหลายตามสภาพภูมศิาสตร์ ชวีภาพ ชาติพันธ์ุ 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ซึ่งจัดตั้งขึ้น

โดยหน่วยงานหรอืองค์กรภาครฐั เอกชน และชมุชนท้องถ่ินต่างๆ ท่ีกระจายอยู่

ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ซึ่งในแต่ละแห่งมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งรูป

แบบของพิพิธภัณฑ์และการก่อตั้งท่ีแตกต่างหลากหลาย ประเภทวัตถุสะสม 

สภาพเงื่อนไขและปัญหา มีพิพิธภัณฑ์จํานวนหน่ึงที่มีศักยภาพในการบริหาร

จัดการแบบมส่ีวนร่วมของชมุชนการจดัการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการ 

เรยีนรูห้รือกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ท่ีดํารงอยู่ได้อย่างย่ังยืนและสามารถทําหน้าท่ี 

เป็นแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีนของชมุชนได้อย่างสมบรูณ์ อนัจะนําไปสูก่ารสร้าง

สังคมการเรียนรู้ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา สู่ชุมชนและคนไทย 

1.7 บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านพิพิธภัณฑ์และ 
 แหล่งเรียนรู้ของประเทศ (Museum Thailand) 

จดัทําฐานข้อมลูกลางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรูข้องประเทศ (Museum Thailand)       

จดัระบบเครอืข่ายข้อมลูสารสนเทศเชือ่มโยงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรู้ของประเทศไทยผ่าน 

www.museumthailand.com เพ่ือรวบรวมข้อมลูของพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูท่ี้จดัตัง้ขึน้

โดยหน่วยงานหรอืองค์กรภาครัฐ เอกชน และชมุชนท้องถ่ินต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ทุกภูมภิาค 

ทัว่ประเทศ และสร้างความรูค้วามเข้าใจถึงพัฒนาการของสงัคมไทย รวมท้ังสะท้อนภาพแห่ง

ความหลากหลายตามสภาพภูมศิาสตร์ ชาตพัินธ์ุ ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจน

ภูมปัิญญาพ้ืนบ้าน ซึง่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งล้วนมลัีกษณะเป็นเอกลกัษณ์ 

ท้ังรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ เน้ือหาและวิธีการเล่าเร่ืองท่ีหลากหลาย การจัดแสดงของ 

วัตถุสะสม รวมถึงพิพิธภณัฑ์บางแห่งท่ีมศีกัยภาพบรหิารจดัการร่วมกับชมุชน โดยชมุชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรม 

ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะทําให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดํารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน สามารถทํา

หน้าทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรียนของชมุชนได้อย่างสมบรูณ์ อนัจะนาํมาสูก่ารสร้างสงัคม 

การเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาของคนทุกช่วงวัยในสังคม ทั้งนี้  

เพ่ือเป็นการยกระดบัคณุภาพในการให้บรกิารข้อมลู ข่าวสาร และองค์ความรูด้้านพิพิธภัณฑ์ 

แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ 
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การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาทักษะ ภูมิปัญญา
เพ่ือการสร้างรายและยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.1 พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและ  
 สนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 

ทั้งเว็บไซต์ Digital TK ห้องสมุดออนไลน์ (TK Public Online Library) 

เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มที่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการเรียนรู้อย่างสะดวกในทุกที่ทุกเวลาได้

ด้วยตนเอง โดยจะเพิ่มสื่อการเรียนรู้ให้บริการในรูปแบบ e-book, Audio-Book, 

VDO Streaming และให้บริการ TK Podcast ตลอดจนพัฒนาฟังก์ชันและเมน ู

ให้บรกิารทีท่นัสมยัสอดคล้องกับเทคโนโลยี เพ่ือกระจายองค์ความรูท่ี้เป็นประโยชน์ 

สําหรับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยได้อย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง

2.2 พัฒนาต้นแบบตู้บริการหนังสืออัตโนมัติในที่สาธารณะ 
 (Mobile Automation Library Prototype)
 ท่ีจะเป็นต้นแบบของอุปกรณ์ในการให้บริการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ เพ่ือ

ขยายโอกาสในการเข้าถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป รวมทั้งสามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลให้บริการในพ้ืนท่ีสาธารณะ

และหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้

2.3 เผยแพร่เนื้อหาสาระและองค์ความรู้
 ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
โดยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลาย (Omni Channel) อาท ิ 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การใช้แผนการตลาดเชิงรุกท่ีเชื่อมโยง

ระหว่าง Online และ Offline เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดี ส่งเสริมให้เกิดความรู้  

ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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2.6 พัฒนาศักยภาพและทักษะของเยาวชน 
 อายุตั้งแต่ 18-25 ปี

ผู้เข้าเริ่มสู่วัยทํางาน ให้มีศักยภาพ และสอดคล้องกับอาชีพใหม่  

(New Career) ท่ีในตลาดแรงงานยังคงขาดแคลน รวมท้ังในสาขาที่ใช้

ทกัษะ ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน อาทิ ด้านการเขยีน ด้านดนตรี  

เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

2.5 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 ภายใต้แนวคิดอุทยานการเรียนรู้
ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงานท่ีจะนําไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรของ 

ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรูข้องประเทศไทย 

ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรูใ้นด้านอื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลง

ของโลกปัจจุบัน

2.4 เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา
 แหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรู้จากท่ัวโลกในยุคท่ีมกีารเปล่ียนแปลง 

ท้ังในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีปัจจัยต่างๆ ท่ีเข้ามามีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบัน เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ทางวิชาการระหว่างไทยกับต่างประเทศ
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2.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยผ่านพิพิธภัณฑ์  
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

ความเป็นไทย โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาเชื่อมโยง และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ของ

พิพิธภณัฑ์การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งเป็นประจาํทกุปี โดยแต่ละกิจกรรมจะมุง่เน้นกลุม่เป้าหมาย 

ที่หลากหลาย และเพ่ิมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเชื่อมโยงวันสําคัญต่างๆ อาทิ วันเด็ก 

วันพิพิธภัณฑ์สากล วันพิพิธภัณฑ์ไทย รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือ 

ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวคิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ นอกจากน้ียังม ี

การจัดกิจกรรมพิเศษประจําปี คือ เทศกาล Night at the Museum ซึ่งเป็นการเปิด

พิพิธภัณฑ์ให้ผู้เข้าชมในเวลากลางคนืมาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 2553 เพ่ือดงึดดูความสนใจ 

สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ชมและสร้างประสบการณ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในเวลา

กลางคืน และในแต่ละปีมิวเซียมสยามจะปรับเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอ 

โดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมความรู ้

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่เป้าหมาย และประชาสมัพันธ์กระตุน้ให้เกิดการรบัรู้ 

ความสนใจในการเข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวผ่านพิพิธภัณฑ์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

2.8 พัฒนาดิจิทัลมิวเซียม 4.0 
มุ่งเน้นให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้แพร่หลายครอบคลุม มีมาตรฐานเทียบเท่า

ระดบัสากล โดยจดัทาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บรกิารข้อมลูองค์ความรูใ้ห้สามารถ

เข้าถึงองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

และย่ังยืนเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภายใน สพร.เพื่อให้รองรับและสอดคล้องกับการบริการ

ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน

2.9 สังเคราะห์และเผยแพร่ความรู ้
 ด้านประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม

ศกึษารวบรวมองค์ความรูท่ี้เก่ียวกับประวตัศิาสตร์สงัคม วัฒนธรรม และพิพิธภณัฑ์

วิทยา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลความรู้เก่ียวกับสังคมไทย เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน

เกี่ยวกับแนวคิดการทํางานพิพิธภัณฑ์สู่ผู ้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ เผยแพร่องค์ความรู้ 

เก่ียวกับสังคม วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร์ไทยสูส่าธารณชนในวงกว้าง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 

สูบ่คุลากรในแวดวงการศกึษา ผ่านระบบทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด (Open Educational 

Resources)
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2.10 ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ของประชาชน จึงได้ 

จดัทําแผนงานการกระจายความรูผ่้านเครือ่งมอืการสือ่สารทีห่ลากหลายรปูแบบเพ่ือ

ก่อให้เกิดความสนใจ เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ 

ต่อสาธารณชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  

และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ รวมถึงสื่อออนไลน์ 

(Facebook, Twitter, Instagram, Line) ในปี 2564 นี้จะเน้นการเผยแพร่ผ่าน 

ช่องทางออนไลน์มากขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีการรบัรูท้ีเ่ปลีย่นไปของคนในยุคปัจจบุนั 

และสบืเน่ืองมาจากการเกิดของสถานรีถไฟฟ้าสนามไชยท่ีมทีางขึน้บรเิวณด้านหน้า 

ของมิวเซียมสยาม ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาว 

ต่างประเทศจะได้เดินทางท่องเที่ยวมายังแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมในพ้ืนที่

เกาะรตันโกสนิทร์ ดงัน้ัน ในปี 2564 น้ีการประชาสมัพันธ์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์จะถูก

ขยายเนื้อหาในส่วนพื้นที่สําคัญๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว และ

เพ่ือการส่งเสรมิให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัของประเทศไทยอกีด้วย และ

เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนือ่งรวดเรว็และ

เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

2.11 สร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน   

หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้รูปแบบใหม่ท่ีเน้นให้ผู ้ชมได้ฝึกทักษะ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแผนงานท่ีจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถ 

เปิดประเด็นใหม่ๆ ให้กับสังคม โดยสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียนขึ้นเพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองผ่านรูปแบบนิทรรศการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้เชิงลึก 

ที่ต่อยอดมาจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมท่ีสําคัญ 

อันจะเป็นประโยชน์สําหรับพิพิธภัณฑ์  อีกท้ังยังเป็นการสร้างบรรยากาศ 

การเรยีนรูอ้ย่างรืน่รมย์ผ่านการแลกเปลีย่น และสร้างปฏสิมัพันธ์ระหว่างผูช้ม 

และนิทรรศการรวมไปถึงการทํากิจกรรมต่อยอดองค์ความรู ้ต ่างๆ  

เสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมในหลากหลาย 

รปูแบบทีส่อดรบักลุม่เปา้หมาย และเผยแพรค่วามรูเ้หล่านัน้แก่สาธารณชน

ในวงกว้างต่อไป 
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2.12 จัดทําระบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม เพ่ือบริหารจัดการความรู ้
 ของศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ  
  (Knowledge Portal) ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ได้แก่  

1 การชีช้ดั ค้นหา รวบรวม จาํแนก และประมวลองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ีต้องการของ

ประชาชน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 

2  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย และสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้ โดยคํานึงถึงความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการนําข้อมูลและองค์ความรู ้

มานาํเสนอแก่ประชาชนท้ังในรปูแบบ VDO Clip, Live Streaming, E-book, E-magazine, E-document, 

Audiobook และ Podcast

3 การปรับปรุงองค์ความรู้เพ่ือให้มีความทันสมัยสอดรับกับกระแสความต้องการเรียนรู้ของ

ประชาชน  โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อจัดการความรู้ใน 5 ระบบ คือ 

  (1) E-Library (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) ท่ีประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ 

E-book, E-magazine, Audiobook และ Podcast โดยสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับฐานของมูล 

ความรู้ต่างๆ ได้ทั่วโลก

  (2) Online Learning Center เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อม

ประชาชน เพื่อพัฒนาทักษะออนไลน์ที่ประกอบด้วยคลิปความรู้ในด้านต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอน

ออนไลน์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ที่ผู้เรียนสามารถนําไปเทียบกับรายวิชาเดียวกันที่สอนอยู่ใน

สถานศึกษาต่างๆ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

  (3) Public Space พ้ืนที่แลกเปล่ียนเรียนรู้ออนไลน์ เป็นพ้ืนท่ีออนไลน์สาธารณะท่ีประชาชน

สามารถนําข้อมูลความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองและความคิดเห็น แสดงผลงานทางวิชาการ และ

เป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูใ้นประเดน็ต่างๆ ท่ีประชาชนมคีวามสนใจร่วมกัน และสามารถเข้ามาแลกเปลีย่น

มุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม  

  (4) AI Search Engine ระบบค้นหาและแนะนําเว็บไซด์อัจฉริยะ ระบบสืบค้นอัตโนมัติ ทั้งใน 

รูปแบบ Chatbot และ AI Search ที่ช่วยให้การสืบหาข้อมูลความรู้มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว  

มีการคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงมีการแนะนํา

เว็บไซต์ที่มีเน้ือหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องและเชื่อมโยงเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลความรู้ที่มีความครบถ้วน

หลากหลายแง่มุม 

  (5) Intelligent System ระบบวเิคราะห์ข้อมลูผู้ใช้บริการ เป็นระบบเกบ็ข้อมลู Big Data เกีย่วกับ 

การใช้งานศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ (KP) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ  

เพ่ือรายงานสถานการณ์การใช้บริการของประชาชน ปัญหา ความเสี่ยง และความคิดเห็นของผู้ใช้งาน  

เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานของศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ (KP) ทั้งในส่วนของ

การบริการและการบริหารจัดการ 
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2.13 จัดการองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิม 
 ศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก   

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดต้นทุนท้องถิ่น (เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชีวิต  

และทรัพยากรต่างๆ) ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก  และ 

ความต้องการของผูบ้รโิภค สร้างเครอืข่ายการผลติและพัฒนาสินค้า และบรกิารท้องถ่ิน 

ระดับภูมิภาค โดยการเพ่ิมศักยภาพของคนในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู ้

ใน 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจากของจริงด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  และการเรยีนรูผ่้านดจิทิลัแพลตฟอร์มในรปูแบบ

คลิปวิดีโอ

2.14 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการปฏิบัติงาน 
 ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือทดแทนเครื่องที่หมดสภาพ  
 การใช้งาน   

ทีม่อีายุการใช้งานเกิน 5 ปี ชํารดุและเสือ่มสภาพ เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถ 

ในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท่ี ให้สามารถรองรบังานทีข่บัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร ์

แม่ข่าย และ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ สําหรับบริหารจัดการเครือข่ายเครื่อง 

แม่ข่ายอืน่ๆ ทดแทนของเดมิท่ีมกีารพัฒนาก้าวหน้าไปมาก เพ่ือสามารถใช้ระบบ

สารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถให้บริการได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เพ่ือ 

สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทางสื่อดิจิทัล
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ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการใช้จ่ายงบประมาณ

การพัฒนาชวีติและสร้างสงัคมทีด่ ีส่งเสรมิให้เดก็ 

และเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะท่ีจําเป็น

ต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ มนีสิยัใฝ่รู ้และลดปัญหาสงัคม นอกจากคนใน

ชนบท/ฐานรากได้รับองค์ความรู้และได้รับการส่งเสริม 

พัฒนาอาชีพ สร ้างรายได้และการทํามาหากินใน

เศรษฐกิจชมุชน  ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมายในด้านการเป็น 

แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้เป็นประโยชน์พัฒนาความรู้

และทักษะของประชาชน 

การประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ามาใช้บริการท่ี

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ สบร. ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อุทยาน

การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รวมถึงช่องทางการ

เรียนรู ้ออนไลน์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประชาชนในสังคม 

เข้าถึงเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

สามารถนําไปต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ช ่วยลดปัญหาความเหล่ือมล้ํา เป ็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและตัวชี้วัดที่ตกลงไว้กับ 

ก.พ.ร. ทีต้่องการลดปัญหาความเหลือ่มล้ําของประชาชน

ในสังคมในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและ

ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

อกีท้ังการมแีหล่งเรยีนรูก้ระจายไปยังส่วนภมูภิาค ช่วยลด 

ปัญหาการเหลือ่มลํา้ของประชาชนในสงัคมในการเข้าถึง

บรกิารภาครฐั

ประโยชน์อื่นๆ เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ

ประชาชนท่ัวไปได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก

กิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับแรงบันดาล ติดตามเรื่องราว 

วิทยาการเรียนรู้อันทันสมัย กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู ้  

รักการอ่าน การเรียนรู ้ ได้รบัการปลูกฝังความคดิให้เกิด

ความรักชาติรักแผ่นดิน รักในเอกลักษณ์และภาคภูมิใจ

และรกั เคารพในชาต ิ  สถาบนัพระมหากษตัรย์ิไทย และ

เข้าใจรากเหง้าแห่งความเป็นไทย ประวัตศิาสตร์ ศลิปะ 

วัฒนธรรม อันดีงามของชาติไทย ทําให้เป็นพลเมืองที่มี

คณุค่าของแผ่นดนิ

มิติที่ 1

มิติที่ 3

มิติที่ 2

มิติที่ 4

ในการดําเนินงานของ สบร. ประจําปี 2564 คาดว่าจะสามารถประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

จากการดาํเนนิงานได้จาก การดําเนนิงานของแหล่งเรยีนรู ้2 แห่ง คอื อทุยานการเรยีนรู ้(TK park) และ มวิเซยีมสยาม 

รวมถึงการให้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มของหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่า การดําเนินงานของ สบร. สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริง ไม่ตํ่ากว่า 2,000 ล้านบาท และสามารถสะท้อนความคุ้มค่าแก่การลงทุนใน 

การดาํเนนิงานต่างๆ ของ สบร. ได้อย่างชดัเจน หากพิจารณาในมติขิองมลูค่าเพ่ิมทางสงัคม พบว่าการดําเนนิงานของ 

สบร. ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 4 มติ ิคอื
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รายนาม
คณะกรรมการ

นายภูเวียง 

ประค�ามินทร์

รองปลดักระทรวงดิจทิลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(ผูแ้ทนปลดักระทรวงดจิทิลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

กรรมการโดยตําแหน่ง

นางยุพา 

ทวีวัฒนะกิจบวร

รองปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

(ผูแ้ทนปลดักระทรวง
วัฒนธรรม)

กรรมการโดยตําแหน่ง

นายประเสริฐ 

บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการโดยตําแหน่ง

นางสาวจินางค์กูร 

โรจนนันต์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(ผูแ้ทนเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

กรรมการโดยตําแหน่ง

นายวีระ 

โรจน์พจนรัตน์

ประธานกรรมการ

นางฐะปาณีย์ 

อาจารวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยยศ 

อิ่มสุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.พิชัย 

สนแจ้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอธิปัตย์ 

บ�ารุง

กรรมการและเลขานุการ

รศ.บุญสนอง 

รัตนสุนทรากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุวิชญ 

โรจนวานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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นายอธิปัตย์ บ�ารุง

ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้

นายอภิชาติ

ประเสริฐ

รองผู้อํานวยการสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นายกิตติรัตน์

ปิติพานิช
รองผู้อํานวยการสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ

ผู้อํานวยการสถาบันอุทยาน
การเรียนรู้

นางศศิธร

ศิริรัตนากูล

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายราเมศ

พรหมเย็น
รองผู้อํานวยการสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ

ผูอ้าํนวยการสถาบนัพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ

นางสาวพัชราภร

ทองประไพ

ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารจัดการ

และรักษาการผู้อํานวยการ 
สํานักยุทธศาสตร์และ
นวัตกรรมการเรียนรู้

นายนันทิศักดิ์

สุเมธยาจารย์

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายเกียรติพร

หวังภัทรพงศ์

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายวรพจน์

บุญพร

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายอํานวยการ

นายภูมิพงษ์ ขวัญชื้น
ผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล

รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้

และรักษาการผู้อํานวยการ
ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวชุติมา

เต็มรังษี

ผู้อํานวยการ
ส่วนงานสนับสนุนกรรมการ
และผูบ้รหิาร

รายนาม
ผู้บริหาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

ประธานกรรมการ

นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ 

กรรมการ

นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์

กรรมการ

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด 

กรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการ

รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล  

ประธานอนกุรรมการ (กรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการ สบร.)

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

รองประธานอนุกรรมการ

นายอารยะ มาอินทร ์

อนุกรรมการ

นายปฏิญญา เหลืองทองค�า

อนุกรรมการ

นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ 

อนุกรรมการ

นายวรพจน์ บุญพร 

อนุกรรมการ

นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี 

อนุกรรมการ

นางนิภาพร พุ่มกลั่น 

อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริการจัดการ  

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบ
และ คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
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CONTACT

อาคารวิทยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล ชัน้ 18 - 19

69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์  : 0 2105 6500 โทรสาร  : 0 2105 6556

เวลาทําการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

www.okmd.or.th

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร.

Office of Knowledge Management and Development (Public Organization)

4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์  : 0 2225 2777 โทรสาร  : 0 2225 2775

เวลาทําการ สํานักงาน : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

 มิวเซียมสยาม : อังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.

www.ndmi.or.th

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.

National Discovery Museum Institute (NDMI)

สาํนกังาน  : อาคารสํานกังาน เซน็ทรลัเวิลด์ ชัน้ 17 999/9 ถนนพระราม

  1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330

โทรศพัท์ : 0 2264 5963 - 5 โทรสาร : 0 2264 5966

เวลาทาํการ : จนัทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ : สอร.

Thailand Knowledge Park (TK Park)

สถานที่ติดต่อ

ส่วนบรหิาร : อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK park) 

  4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  : 0 2257 4300 โทรสาร : 0 2257 4332

เวลาทําการ : อังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.

www.tkpark.or.th
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ถนนพระราม 4

ถนนสุขุมวิท

ถนนศรีอยุธยา

ถนนหลานหลวง

ทา
งย

กร
ะด

ับอ
ุตร

าภ
ภิม

ุข

ทา
งพิ

เศ
ษศ

รีร
ัช

เพชรบุรี

ถน
นพ

ญ
าไ

ท

ถน
นพ

ญ
าไท

ถน
นว

ิภา
วด

ีรัง
สิต

พหลโยธิน 2

ถน
นพ

ระ
รา

ม 
6

ถนนสี่พระยา

ถนนเจริญ
กรุง

ถนนราชดําเนินกลาง

ถน
นส

นา
มไ

ชย
ถน

นส
นา

มไ
ชย

MAP

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน) : สบร.

Office of Knowledge Management and 

Development  (Public Organization)

1. พระบรมมหาราชวัง

2. สนามหลวง

3. สนามม้าราชตฤณมัยสมาคม

4. โรงพยาบาลรามาธิบดี

5. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

6. มาบุญครอง

7. สยามสแควร์

8. โรงพยาบาลตํารวจ

9. สวนลุมพินี

10 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

11. สวนเบญจสิริ

12. สวนจิตรลดา

13. โรงพยาบาลราชวิถี

14. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

สถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาติ : สพร.

National Discovery Museum Institute 

(NDMI)

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ : สอร.

Thailand Knowledge Park (TK Park)

แผนที่ตั้ง
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CMMU Building, 18th – 19th Floor,
69 Vibhavadi – Rangsit Road, Samsen Nai,
Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Tel (+66) 2 105 6500
Fax (+66) 2 105 6556

www.okmd.or.th


