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สารจากประธานกรรมการส�ำนักงานบริหาร
และพั ฒนาองค์ความรู้

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ถือเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับคนไทยทุกคน
เพราะจะทําให้เราสามารถรู้เท่าทัน และปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้
รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงให้เป็นโอกาส ทัง้ ในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ให้สามารถก้าวพ้นทุกความท้าทาย และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชน ผ่านบริการการเรียนรูแ้ ละการขยายผลแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบไปยังทุกภูมภิ าค เพือ่ ให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงองค์ความรูไ้ ด้อย่างทัว่ ถึง ซึง่ นอกจากจะเป็นการลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคมแล้ว
ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางปัญญา (Intellectual Infrastructure) ของประเทศ ทีจ่ ะเป็นปัจจัยสําคัญในการก้าวสูส่ งั คม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Society) และการพัฒนาประเทศชาติด้วยองค์ความรู้
ในอนาคตที่ความต้องการเรียนรู้ออนไลน์ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
สบร. ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการการเรียนรูอ้ อนไลน์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการเรี ย นรู ้ ต ามอั ธ ยาศั ย ในทุ ก ที่ แ ละในทุ ก เวลาของประชาชน รวมถึ ง
การเชือ่ มโยงกิจกรรมการเรียนรูอ้ อนไลน์ และการเรียนรูอ้ อนกราวด์ ในแหล่งเรียนรูท้ างกายภาพ เพือ่ ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องอาศัยทั้งการเรียนรู้ และการสร้างเสริมประสบการณ์
ความชํานาญ ผ่านการได้ลองคิดลองทําในสถานการณ์จริง โดย สบร. จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้
ที่สําคัญสําหรับประชาชน โดยจะเป็นผู้รวบรวม คัดสรร เชื่อมโยง เผยแพร่ และส่งเสริมการนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์เพือ่ ส่งเสริมการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าจากองค์ความรูใ้ ห้กบั ประเทศชาติและสังคมอย่างยัง่ ยืน
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ผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร. ทุกท่าน ที่เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การลดความเหลือ่ มลํา้ ในการเข้าถึงความรูข้ องประชาชน และการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศผ่านแหล่งเรียนรูใ้ นทุกด้านและทุกระดับ และไม่วา่ สถานการณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไร
ผมยังคงมั่นใจอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพประชาชนจะยังเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการผลักดันประเทศ และสังคมไทยให้ก้าวพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ด้วยดี โดย สบร. จะเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานสําคัญของชาติที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ นั่นคือการสร้างสรรค์
สังคมอุดมปัญญาทีส่ ามารถข้ามความท้าทายในทุกๆ ด้านไปได้ดว้ ยสติปญ
ั ญา และความคิดสร้างสรรค์
ของทุกคนในสังคม
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นายอธิปัตย์ บํารุง
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
และพั ฒนาองค์ความรู้

สารจากผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
และพั ฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ปี 2563 ถือเป็นปีทเี่ กิดปรากฏการณ์ซงึ่ มีผลกระทบต่อสังคมไทยในทุกภาคส่วนอย่างไม่เคยเป็น
มาก่อน นัน่ คือการระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของคนไทย
โดยเฉพาะการเรียนรู้ และการสือ่ สารออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ ด้วยเหตุนสี้ าํ นักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จึงได้ให้ความสําคัญต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางานและการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยได้ดาํ เนิน
มาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทัง้ มาตรการการจํากัดจํานวน
ผู้เข้าใช้งานในแหล่งเรียนรู้ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การทําความสะอาด
พืน้ ทีอ่ ย่างสมํา่ เสมอ รวมถึงการจัดหานํา้ ยาฆ่าเชือ้ เพือ่ อํานวยความสะดวกกับผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ สบร. ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกและ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการความรู้ของประชาชนในวงกว้าง เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึง
ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ โดยในส่วนกลาง สบร.
ได้รเิ ริม่ โครงการศูนย์กลางการเรียนรูอ้ อนไลน์รปู แบบใหม่ หรือ OKMD Knowledge Portal เพือ่ พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือ
รวมถึงมีพนื้ ทีส่ าธารณะออนไลน์เพือ่ การมีสว่ นร่วมและแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องประชาชน สถาบันอุทยาน
การเรียนรู้ (TK Park) ได้เร่งดําเนินการพัฒนา TK Park Online Library เพื่อให้เป็นแหล่งบริการความรู้
ออนไลน์ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม
(Museum Siam) ทีไ่ ด้พฒ
ั นาระบบพิพธิ ภัณฑ์เสมือนจริง (Vitual Museum) เพือ่ สร้างสรรค์ประสบการณ์
การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้แก่ประชาชน
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ผมต้องขอขอบคุณกําลังใจและความร่วมมือของผู้ใช้บริการ หน่วยงานเครือข่าย และประชาชน
ทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้ สบร. สามารถพัฒนาผลงาน และให้บริการการเรียนรู้สร้างสรรค์สําหรับ
คนไทยอย่างไม่หยุดนิ่งมาตลอดระยะเวลา 17 ปี ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสํานักงานบริหาร
และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เ ป็ น อย่ า งสู ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และคํ า ชี้ แ นะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ทํ า งานของสํ า นั ก งาน ขอขอบคุ ณ ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ทุ ่ ม เทกํ า ลั ง กายกํ า ลั ง ใจ
ในการทําหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ ผมขอให้ความมั่นใจกับประชาชนทุกคนว่า เราจะมุ่งมั่น
ในการพัฒนา สบร. เพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งของ
คนไทยทุกคนตลอดไป
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สบร. (OKMD) คือใคร

ประวัติความเป็นมาและพั ฒนาการที่ส�ำคัญ

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) มีวตั ถุประสงค์หลักในระยะเริม่ แรกของการจัดตัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสแสวงหา
พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและเยาวชนของ
ประเทศ ทั้งนี้ ในระยะแรก (ปี พ.ศ. 2547-2549) การกําหนดโครงสร้างของ สบร. สอดรับกับวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งองค์กรที่มีการพัฒนาคนตั้งแต่ระดับเด็กแรกเกิดจนกระทั่งประกอบอาชีพ และครอบคลุม
แหล่งเรียนรู้ทุกด้าน มีหน่วยงานภายใต้กํากับรวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่
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1. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
3. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
4. สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.)
5. ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ (สมพช.)
6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.)
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

7
OKMD

ปี พ.ศ.
2550

ได้มีควบรวม 4 หน่วยงานเฉพาะด้าน เป็น 2 หน่วยงานใหม่ คือ
“ศูนย์สง่ เสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษแห่งชาติ” กับ “สถาบันวิทยาการการเรียนรู”้
เป็น “สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ ” และ “สถาบันพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรูแ้ ห่งชาติ” กับ “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ” เป็น “สถาบันการเรียนรู้
และสร้างสรรค์”
รวมเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่

1) ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.)
3) ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คณ
ุ ธรรม)
4) สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.)
5) สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (สรส.)

ปี
พ.ศ.
ปี พ.ศ.
2551
2550

ได้ยกเลิกการควบรวมของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (แยกออกเป็น 2 หน่วยงานเหมือนเดิม)

รวมเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่

ANNUAL REPORT

1) สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.)
3) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
4) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
5) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
6) สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.)
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ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
2552
2550

ได้ยุบสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.)
และปรั บ โอนงานการส่ ง เสริ ม ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษรวมกั บ ภารกิ จ ของ
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้และงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา
สมอง (Brain-Based Learning) รวมกับภารกิจของ สบร. ส่วนกลาง

ปี พ.ศ.
2553

สบร. ปรั บ โครงสร้ า งเป็ น องค์ ก ารมหาชนเดี่ ย ว ตามประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ปรับหน่วยงานเฉพาะด้านเป็นหน่วยงานภายใน

ประกอบด้วย 5 หน่วยงานภายใน ได้แก่

1) ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.)
3) ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คณ
ุ ธรรม)
4) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
5) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

ปี พ.ศ.
2554

หน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน ได้แยกออกเป็นองค์การมหาชนใหม่ ได้แก่
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ไปสังกัดกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาพลั ง แผ่ น ดิ น
เชิงคุณธรรม ไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
คงเหลือ 3 หน่วยงานภายใน ได้แก่

1) ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
2) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
3) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
หน่วยงานภายใน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้แยกตัว
ออกไปเป็น สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2561

ปัจจุบัน

ปัจจุบนั ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2561
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วัตถุประสงค์
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1

เป็ น องค์ ก รบริ ห ารและจั ด การความรู ้ ที่ ส มบู ร ณ์ หลากหลาย
และเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวติ
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

2

ให้ บ ริ ก ารและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ้ น แบบ ทั้ ง ในรู ป แบบของ
อุทยานการเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

3

ส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้บริการ
ด้านการเรียนรู้ รวมทั้งพื้นที่ในการค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างแรงบันดาลใจ ทัง้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีจ่ ริงทางกายภาพ และพืน้ ทีเ่ สมือนจริง

4

สนันสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส
สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้
ในการเข้าถึงความรู้

5

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนสิ ยั รักการอ่านและการเรียนรู้ รวมถึง
พัฒนาทักษะที่หลากหลาย

6

สร้างสังคมการเรียนรู้ในภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้าทางดิจิทัล รวมทั้งการนําความรู้ไปต่อยอดและ
ขยายผลเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

7 สร้างนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนรูร้ ป
ู แบบใหม่ของคนทุกช่วงวัย

รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็น
ต้นแบบขยายผล

อํานาจหน้าที่
1

ดํ า เนิ น การจั ด ให้ มี ร ะบบการเผยแพร่ ค วามรู ้ และการเรี ย นรู ้
เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญา ไม่ว่าโดยผ่านสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล หรือ
สือ่ เทคโนโลยีอนื่ ใดอันทันสมัย ซึง่ สามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรูไ้ ด้

2

ประสานงานหรือสนับสนุนให้มีการจัดทําแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งใน
รูปแบบของอุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ห้องสมุด การแสดง
หรือการจัดนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางความคิดในทุก
รูปแบบทีท่ นั สมัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ไม่วา่ หน่วยงานของรัฐหรือ
ภาคเอกชน ในกิจการที่เกี่ยวกับการบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม

3

ให้คาํ ปรึกษาหรือบริการทางวิชาการภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6

4

จั ด สรรหรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ กิ จ กรรมที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อการเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ANNUAL REPORT
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OUR VISION
วิสัยทัศน์

ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย

OUR MISSION

ANNUAL REPORT

พั นธกิจ
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1

จัดให้มรี ะบบการเรียนรูส้ าธารณะ ผ่านแหล่งเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ ในการเพิม่ ทักษะ ความรูแ้ ละความสามารถ
ได้อย่างทั่วถึง

2

เป็นต้นแบบแหล่งบริการองค์ความรูร้ ปู แบบใหม่ทที่ นั สมัย
มีชวี ติ ชีวา อุดมไปด้วยความรูท้ หี่ ลากหลาย และสร้างสรรค์

3

เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน และเศรษฐกิจ
ของประเทศ

4

ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้
ด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

STRATEGIC
OPERATIONS

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1 พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
3 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
4 พัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร

OUR
STRUCTURE

องค์ประกอบของ สบร.

ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) มีภารกิจด้านอุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ที่ร่วมกัน
ด�ำเนินการผลักดันให้ สบร. บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีภารกิจดังนี้
ส�ำนักงานบริหารและพั ฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)(สบร.)

เป็นหน่วยงานกลางทีท่ �ำหน้าทีค่ วบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
สบร. โดยท�ำหน้าทีจ่ ดั ระบบบริหารงานภายใน ประสานแผนและงบประมาณ พัฒนายุทธศาสตร์
และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการแสวงหาความรู้และ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศที่ทันสมัยภายใต้รูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
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เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ ที่เน้นการพัฒนาความคิด
เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อมสนับสนุนและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์
อื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาที่เหมาะสม
แก่สังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

ANNUAL REPORT

สถาบันพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

ORGANIZATION CHART
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร
ส�ำนักงานบริหารและพั ฒนาองค์ความรู้
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สบร. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการส�ำนักงานบริหาร
และพั ฒนาองค์ความรู้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้

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

ANNUAL REPORT

กลุ่มงานพัฒนาต้นแบบ กลุม่ งานพัฒนาเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
และขยายผล

OKMD

14

ฝ่ายพัฒนาพื้นที่
และงานบริการ

ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้
พิพิธภัณฑ์

ฝ่ายนิทรรศการ
และกิจกรรม

ฝ่ายสื่อสารและ
การตลาด

ฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ส่วนงานสนับสนุนกรรมการ
และผู้บริหาร

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

ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
นวัตกรรมการเรียนรู้

ส�ำนักบริหาร
จัดการ

ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์นวัตกรรม
การเรียนรู้

ฝ่ายอ�ำนวยการ

ฝ่ายพัฒนา
พื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ

ฝ่ายพัฒนา
องค์ความรู้

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายกิจกรรม
การเรียนรู้

ฝ่ายสื่อสารและ
การตลาด

ฝ่ายงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล

ฝ่ายดิจิทัลทีเค

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้

ฝ่ายส่งเสริม
นวัตกรรมการเรียนรู้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

กลุ่มงานพัฒนาต้นแบบ กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้
และขยายผล

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านอุทยานการเรียนรู้

โครงสร้างคณะกรรมการ สบร.
องค์ประกอบ 11 คน
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งวาระด�ำรงต�ำแหน่ง คราวละ 4 ปี

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
3 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์สูง
เป็นที่ประจักษ์ด้านการบริหาร การศึกษาหรือ
ทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ตอ่ กิจการของ สบร.
จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน

ANNUAL REPORT

ผู้อ�ำนวยการ สบร.
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เป็นกรรมการและเลขานุการ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของคณะกรรมการ สบร. ชุดที่แต่งตั้ง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สบร.

กรรมการตรวจสอบ

ANNUAL REPORT

ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการ สบร.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สบร.

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นเลขานุการ
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หมายเหตุ : ข้อมูลตามข้อบังคับคณะกรรมการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
องค์ประกอบ 9 คน
มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง คราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ประธานกรรมการ

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สบร.

ผู้อ�ำนวยการ สบร.

เป็นรองประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
หรือกฏหมาย จ�ำนวน 3 คน

ตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 3 คน

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
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หมายเหตุ : ข้อมูลตามข้อบังคับคณะกรรมการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
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เจ้าหน้าที่ท่ร
ี ับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล

OPERATIONAL
PERFORMANCE
FISCAL YEAR
ผลการดำเนินงาน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน
ส�ำคัญ
1

2

3

4

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

พัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้

พัฒนาประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร

ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ�ำนวนประชาชนที่เข้าถึงและ
ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม
และองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์จ�ำนวน

จ�ำนวนประชาชนที่ใช้บริการ
จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

278,580
คน

133,004,358
ล้านครั้ง/คน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
มูลค่าเศรษฐกิจ

3,314

ร้อยละ 85

ล้านบาท
และสังคม

14,558
ล้านบาท
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ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจาก
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เครือข่าย
และออนไลน์ มีความพึงพอใจและ
น�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
พั ฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ท่เี อื้อต่อการเรียนรู้
1

งานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยาน
การเรียนรู้ต้นแบบและบริการ

5

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต�ำบล

2

งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
อุทยานการเรียนรูต้ น้ แบบและบริการ
ชัน้ 8

6

งานบริหารจัดการและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู้

7

งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน

8

งานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
ผ่านพิพิธภัณฑ์

3
4

1

งานพัฒนา TK Digital Library
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

งานพั ฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
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เนื่องจาก TK Park ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
เหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 จึงได้เปิดพื้นที่ TK ALIVE เพื่อเป็นจุดให้บริการชั่วคราว
มีผู้เข้ามาใช้บริการ TK ALIVE (สะสม) จ�ำนวน 52,269 คน/ครั้ง มีการยืมหนังสือและวารสาร (สะสม)
170,232 ครั้ง
ด�ำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพื่ อ เป็ น
การอ�ำนวยความสะดวกในการยืม-คืนหนังสือให้กับผู้ใช้บริการในช่วงที่ต้องอยู่บ้าน (อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ)
ได้ให้บริการ Book-Delivery ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจในการใช้บริการดังกล่าวอย่างมาก (ปิดให้บริการตามประกาศ
ของกรุงเทพมหานครในการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันที่
22 มีนาคม 2563 และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

OKMD

20

2

งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชัน
้ 8

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
ที่คัดหนังสือดีมาแนะน�ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้จ�ำนวน 252 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 13,187 คน ประกอบด้วย
กิจกรรมการส่งเสริมทักษะชีวิต 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 30 คน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม 222 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วม 12,552 คน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 29 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 605 คน

3

งานพั ฒนา TK Digital Library

งานพัฒนาเว็บไซต์ Digital TK
มีผู้เข้ามาใช้บริการผ่าน Digital TK จ�ำนวน Page View 2,528,071 views
มีจ�ำนวน Unique IP ของผู้เข้าใช้บริการรวมทั้งสิ้น 606,754 IPs ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทาง Online เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
มีผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ facebook.com/tkparkclub จ�ำนวน Post Reach
รวม 51,875,678 คน/ครั้ง มีจ�ำนวน Post Impression รวม 63,570,399 คน/ครั้ง
มีจ�ำนวน Engagement ของ Fanpage (สะสม) ที่เข้ามาใช้บริการ 389,949 คน
ระบบ TK Public Online Library มีผู้เข้าใช้บริการเรียนรู้จ�ำนวน 345,949 คน/ครั้ง
จ�ำนวนการยืม 384,234 ครั้ง และมีจ�ำนวนสมาชิก (สะสม) 51,884 คน

4

งานพั ฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
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มี ห น่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที่ ร ่ ว มมื อ กั บ สอร. ในการพั ฒ นา
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ จ�ำนวน 49 หน่วยงาน ในพื้นที่ 29 จังหวัด
ซึ่ ง มี ห ้ อ งสมุ ด /แหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” รูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้ที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว จ�ำนวน 29 แห่ง
ร่วมมือกับสมาคมแม่บา้ นทหารบก เพือ่ สร้างสรรค์และส่งเสริม
ศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วยทหารและชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถ
ด�ำเนิ น งานตามแนวคิ ด ห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ซึ่ ง ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
เป็นรูปธรรมแล้วรวม 17 แห่ง ใน 13 จังหวัด

21
OKMD

ร่ ว มมื อ กั บ กรมราชทั ณ ฑ์ ใ นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การพัฒนา “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยสนับสนุนสื่อการเรียนรู้
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบออฟไลน์ และจั ด การอบรมผู ้ ต ้ อ งขั ง
ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดฯ ในการใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา รวม 5 แห่ง ที่เรือนจ�ำจังหวัดตรัง
เรือนจ�ำกลางระยอง เรือนจํากลางสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา
และทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา

5

โครงการพั ฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ต�ำบล

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์เรียนรูต้ น้ แบบ รวม 30 แห่ง ทีโ่ ครงการไปพัฒนาในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา ในการขยาย
และต่อยอดแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตไปสู่ศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้ด�ำเนินการปรับแผนการด�ำเนินงาน เป็นการผลิตสือ่
จัดท�ำสื่อวีดิทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และบทเรียนจากการด�ำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
ทีจ่ ะเป็นตัวอย่างทีด่ ี (Best Practice) และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ศูนย์เรียนรูอ้ นื่ ๆ ทีจ่ ะน�ำบทเรียนและประสบการณ์
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรูข้ องตนเอง เพือ่ ดึงดูดให้ประชาชนในชุมชนเข้าใช้บริการมากขึน้
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งานบริหารจัดการและพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้

มิวเซียมสยามมีนิทรรศการหลัก เรื่อง “ถอดรหัสไทย” โดยน�ำเสนอความเป็น
ไทยในหลากหลายประเด็น พร้อมทั้งได้จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ให้แก่ผู้เข้าชม ได้แก่ Audio Guide 5 ภาษา
และจั ด ท�ำสื่ อ การเรี ย นรู ้ ป ระกอบนิ ท รรศการ และสื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก าร
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยรั ฐ บาลได้
ประกาศปิ ด การให้ บ ริ ก ารประเภทต่ า งๆ ท�ำให้ มิ ว เซี ย มสยามต้ อ งปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2563 และเปิดให้บริการอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้เข้าใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 ถึงสิน้ เดือนกันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 266,311 คน

7

งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน

การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน จ�ำนวน 2 เรื่อง คือ
1 พระนคร on the move มีการจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่

20 พฤศจิกายน 2562 - 1 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรม
รวมจ�ำนวน 24,227 คน
2 ล่ อ งรอย ราชด�ำเนิ น : นิ ท รรศการผสานวั ย ตั้ ง แต่ วั น ที่

1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์มิวเซียมสยามโดย
มี ผู ้ เ ข้ า ชมนิ ท รรศการรวม จ�ำนวน 7,653 คน นอกจากนี้ ยั ง ได้ น�ำ
นิ ท รรศการไปจั ด แสดงต่ อ ณ หอสมุ ด เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 กั น ยายน - 30 ตุ ล าคม 2563 มี ร วมยอดผู ้ เ ข้ า ชม
จ�ำนวน 500 คน รวมจ�ำนวนผู้เข้าร่วมนิทรรศการทั้งสิ้น 8,153 คน

8

งานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยผ่านพิ พิธภัณฑ์
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การจัดกิจกรรมและเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมตอนกลางคืน เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มิวเซียมสยามพิเศษเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้
ยังมีการท�ำงานร่วมกันกับพันธมิตรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภายในและภายนอก
ทั้ ง นี้ มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมรวมทั้ ง สิ้ น 31,813 คน และจากผลกระทบสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้มวิ เซียมสยามปิดบริการ
ชั่วคราว จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมไปสู่รูปแบบออนไลน์
แทนเพื่อสื่อสาร และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการของมิวเซียมสยามอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
1

งานพัฒนาศักยภาพการบริการ
ห้องสมุดมีชีวิต

6

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
งานพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

2

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ส่งเสริม
การอ่านกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

7

การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้
ผ่านพิพิธภัณฑ์

3

งานเสริมสร้างสังคมแห่งการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8

4

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ในพื้นที่ห่างไกล

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพหุปัญญาส�ำหรับเด็กระดับ
มัธยมศึกษา

9

โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก

5

งานสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
และพิพิธภัณฑ์วิทยาสู่สาธารณะ
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งานพั ฒนาศักยภาพการบริการห้องสมุดมีชีวิต

จัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จ�ำนวน 3 หัวข้อ และเป็นการอบรม
เชิงปฏิบัติการอีก 5 ครั้ง มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 496 คน และมียอดผู้ชม
การอบรมผ่านระบบออนไลน์สะสม 4,409 คน
จัดการบรรยายสาธารณะ การสัมมนาและประชุมวิชาการ โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- ร่วมมือกับสถานทูตฟินแลนด์ จัดบรรยายสาธารณะ หัวข้อ “เล่ า เรื่ อ ง
ห้ อ งสมุ ด ฟิ น แลนด์ : ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ที่ มี ห ้ อ งสมุ ด เป็ น ฐาน”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงาน LIT Fest “เทศกาลหนังสือสนุกไฟลุกพรึ่บ”
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จ�ำนวน 102 คน
- ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และสถานทูตฟินแลนด์
จัดสัมมนาหัวข้อ “ห้องสมุดกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ประสบการณ์ของ
ฟินแลนด์” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวน 149 คน
- ร่วมกับสถานทูตฟินแลนด์ จัดประชุมวิชาการ TK Forum 2020 หัวข้อ
“Finland Library and Education in the Age of disruption” เมื่ อ วั น ที่
18 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ�ำนวนกว่า 400 คน

2

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ส่งเสริมการอ่าน
กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

จั ด ประชุ ม ระดมความเห็ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ภ ายใต้
กิจกรรม “อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมี
บุคลากรจากองค์กรต่างๆ ในจังหวัดกว่า 50 คน จาก 25 องค์กร ร่วมกันคิดค้นประเด็น
เนื้อหาทีเด็ดเชียงรายควรอ่านเพียงหนึ่งเรื่อง เพื่อน�ำไปใช้ผลิตสื่อนิทานส�ำหรับ
เด็กปฐมวัย ให้เป็นหนังสือของคนเชียงราย เพื่อคนเชียงรายอย่างแท้จริง
จัดท�ำต้นฉบับสือ่ นิทานทีส่ ร้างสรรค์เนือ้ หาสาระบนรากฐาน “ปัญญาล้านนา”
เเละบริบทวัฒนธรรมของเชียงราย ภายใต้แนวคิด “อ่านทัง้ เมืองเรือ่ งเดียวกัน” จ�ำนวน
2 เรื่อง ได้แก่ (1) มาลีแอ่วดอย (2) ทรายน�้ำกก
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
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.3- ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงทดลองที่เน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟังการเล่าเรื่องและการตั้งค�ำถาม
ผ่านกิจกรรมสันทนาการแสนสนุก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอด โดย
น�ำผลจากการจัดกิจกรรม Solution Lab รวมหัวคิดผลิตนโยบายการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลากหลายอาชีพ เพื่อทดลองสร้างต้นแบบกระบวนการหรือกิจกรรม
ที่น�ำไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งให้เป็นนวัตกรรมสังคมที่
สามารถขยายผลไปใช้ยังพื้นที่การเรียนรู้อื่น ตลอดจนน�ำเสนอแนวทางหรือข้อ
เสนอเชิงนโยบายให้กับภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องน�ำไป
พิจารณาปรับใช้ต่อไป

3

งานเสริมสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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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 ได้ด�ำเนินการผลิตเนื้อหาการสื่อสารในรูปแบบบทความ ภาพข่าวและปฏิทินกิจกรรม น�ำเสนอ
สู่สาธารณชนเพื่อสร้างการรับรู้ และแรงจูงใจในการอ่าน การเรียนรู้ เสริมสร้าง และปลูกฝังให้เกิดทัศนคติและเกิด
นิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิตไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 79 ชิ้นงาน ถูกเผยแพร่
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และช่องทางสื่อออนไลน์ จ�ำนวน 1,493 ครั้ง นอกจากนั้นยังมีน�ำเสนอข่าวในเชิงรุก
ผ่านเว็บไซต์ของสื่อกระแสหลัก โดยมีผู้เข้าถึงเนื้อหาจ�ำนวนรวม 52,181,960 คน/ครั้ง

4

โครงการพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้และขยายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในพื้ นที่ห่างไกล

ด�ำเนิ น การพั ฒ นาและประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เปิ ด ตั ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นวั ด
ฝัง่ คลองในชือ่ “มิวเซียมปะพวน ทีป่ ากพลี” เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ในรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ที่มีการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดท�ำแผนบริหารจัดการ “มิวเซียมปะพวน ทีป่ ากพลี”
ระหว่า งเดือนมิถุน ายน - กรกฎาคม 2563 ทั้ ง นี้ ด�ำเนิ น การอบรมเสร็ จสิ้ น แล้ ว
จ�ำนวน 4 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจ�ำนวน 144 คน
งานขยายโอกาสในการเผยแพร่ ค วามรู ้ ผ ่ า นรู ป แบบนิ ท รรศการเคลื่ อ นที่
“มิวเซียมติดล้อ” รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Muse Mobile) จัดแสดง
นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด “เรียงความประเทศไทย” ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี
ซึง่ มีจ�ำนวนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการฯ รวมจ�ำนวน 5,268 คน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมจ�ำนวน 1,919 คน รวมทั้ง 2 จังหวัด มีผู้เข้าชมนิทรรศการฯ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
7,187 คน
งานบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ (Museum Thailand) ได้จัดท�ำ
ฐานข้อมูลกลางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ ซึ่งจัดเป็นระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยผ่าน www.museumthailand.com ปัจจุบันมีข้อมูลพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ที่ได้รวบรวมและพัฒนาข้อมูลไว้ในระบบแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,579 แห่ง และก�ำลังด�ำเนินการให้
ฐานข้ อ มู ล มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น โดยในปี 2563 มี ย อดผู ้ เ ข้ า ชมผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ทุ ก ช่ อ งทางของ
Museum Thailand Platform จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 15,062,308 ครั้ง

5

งานสร้างสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรมและพิ พิธภัณฑ์วิทยาสู่สาธารณะ

การเผยแพร่องค์ความรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาในหลายรูปแบบ ครอบคลุม
ช่องทางที่หลากหลายทั้งรูปแบบ On ground และ Online ประกอบด้วย
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1 งานสนับสนุนข้อมูลส�ำหรับคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources :
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OER) โดยน�ำชุดข้อมูลองค์ความรู้อัพโหลดเข้าสู่ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 150 ชุด
รวมกับชุดข้อมูลองค์ความรู้เดิมในระบบ จ�ำนวน 800 ชุด ดังนั้นจึงมีข้อมูลชุดองค์ความรู้ให้บริการประชาชน
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 950 ชุด
2 งานสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารออนไลน์

เผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์แล้ว จ�ำนวน 100 ชิ้นงาน มีผู้เข้ารับความรู้ผ่าน Platform online จ�ำนวน 363,340 คน

3 งานบรรยายวิชาการด้านพิพธิ ภัณฑ์และประวัตศิ าสตร์สงั คม ( Museum Infocus) จัดบรรยาย จ�ำนวน 7 ครัง้

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 445 คน และเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ท�ำให้ต้องปรับรูปแบบของการบรรยายเป็นแบบออนไลน์ โดยมีการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์
ทั้ ง สิ้ น จ�ำนวน 182,348 คน/ครั้ ง และงานฝึ ก อบรมด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ (Museum Academy) ได้ จั ด อบรม
จ�ำนวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรมรวมจ�ำนวน 75 คน

6

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานพิ พิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มและสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานในระดั บ
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)
โดยเกิดเครือข่า ยความร่ วมมื อ กั บองค์ ก ร หรื อ หน่ วยงานด้ านพิ พิธภั ณ ฑ์ ใ นระดั บ
นานาชาติอย่างน้อย 3 แห่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ แ พร่ ร ะบาดทั่ ว โลก ท�ำให้ ก ระทบต่ อ การ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จึงท�ำให้ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามได้
ด�ำเนินการต่อสมาชิกภาพกับ 2 หน่วยงาน คือ Group for Education in Museum (GEM)
และ Asia-Europe Museum Network (ASEMUS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7

การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิ พิธภัณฑ์
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จัดท�ำกิจกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยสร้างภาพลักษณ์และ
ทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกิดความสนใจ
เข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) ในประเทศไทย มียอดการรับรู้ผ่านสื่อ Online
จ�ำนวนทั้งสิ้น 64,703,902 ครั้ง และยอดการรับรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ On ground จ�ำนวน
212,711,112 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 94,092,283.95 บาท
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8

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ส
ี อดคล้องกับ
พหุปัญญาส�ำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

ด�ำเนิ น การพั ฒ นาแบบทดสอบความถนั ด ส�ำหรั บ เยาวชนตามหลั ก
พหุปัญญา พร้อมคู่มือแนะแนวพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ พัฒนาหลักสูตร
ค่ า ยเยาวชนตามความถนั ด ของผู ้ เ รี ย น และจั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู ้
ผ่านการอบรมทางไกล (ออนไลน์) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเรื่องการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา เพื่อน�ำไปจัดกิจกรรมกับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 1,546 คน ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ทัง้ 5 ภูมภิ าค รวมทัง้ สนับสนุนสือ่ เพือ่ จัดกิจกรรมให้แก่สถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความรู้ ทักษะความถนัด
ของผู ้ เ รี ย น เพื่ อ น�ำไปสู ่ ก ารศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความถนัด เชี่ยวชาญของตนเอง

9

โครงการจัดการองค์ความรู้
เพื่ อเพิ่ มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก

ด�ำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ โดยน�ำการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดต้นทุนท้องถิ่นน�ำมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค สร้างเครือข่ายการผลิต พัฒนา
สินค้าและบริการท้องถิ่นระดับภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของคน ใน 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ด้วย
การปฏิบตั จิ ริงผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ให้สามารถแก้ปญ
ั หาได้ดว้ ยตนเอง และการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั เเพลตฟอร์ม
ในรูปแบบคลิปวิดีโอพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้ด�ำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จ ดังนี้
1 พัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 กระบวนการ
2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ถ่ายทอดความรูด้ า้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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และกลุม่ วิสาหกิจชุมชน โดยมีสมาชิกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมจ�ำนวน 95 คน
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3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ�ำนวน 10 สินค้า/ตราสินค้า
4 พัฒนาเครือข่ายเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สร้างเครือข่ายธุรกิจ และทดสอบตลาด โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 104 คน
5 ศึกษาวิเคราะห์ ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และผลิตเนื้อหา สคริปต์งาน และรูปแบบในการน�ำเสนอ

องค์ความรู้ดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ และองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1

โครงการ TK แจ้งเกิด (การบ่มเพาะเยาวชน)

2

โครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual TK Park)

3

โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลมิวเซียม 4.0

1

โครงการ TK แจ้งเกิด
(การบ่มเพาะเยาวชน)

เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตงั้ แต่ 15-25 ปี ได้รบั การบ่มเพาะและพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เพิม่ เติมประสบการณ์
ให้กบั เยาวชนผ่านกระบวนการอบรม การพัฒนาทักษะความรู้ และการฝึกปฏิบตั จิ ริง เพือ่ เตรียมความพร้อมก้าวสูก่ าร
เป็นมืออาชีพ โดยจัดกิจกรรมการบ่มเพาะเยาวชนในด้านวรรณกรรม ( TK Young Writer 2020) “เขียนได้เขียนดี”
ซึ่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้จัดอบรมให้แก่เยาวชน
จ�ำนวน 80 คน ผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดค่ายนักเขียนส�ำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน 30 คน
โดยมีผลงานเขียนจากการสร้างสรรค์โดยเยาวชนที่ผ่านกระบวนการอบรม 3 เล่ม ได้แก่
1 งานเขียนสารคดี “กาลตลาด” ที่เล่าเรื่องราวชีวิตของผู้คนใน

ปากคลองตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ สถานที่ หน้าที่ และช่วงเวลา ถ่ายทอดชีวติ
ของพ่อค้าแม่ค้า ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาขายตลอดวัน วินเข็นของที่ท�ำหน้าที่
รับ-ส่งสินค้า ผู้ดูแลตลาดที่ดูแลความเรียบร้อย ไปจนถึงประวัติศาสตร์
ที่ น ่ า สนใจของพื้ น ที่ บ ริ เ วณปากคลองตลาด พร้ อ มกั บ 5 เรื่ อ งสั้ น
จากการตีความดอกไม้ 5 ชนิด ที่บอกเล่าความสัมพันธ์ของผู้คนได้อย่าง
ลงตัว
2 งานเขียนวรรณกรรม “ปณ. 10200” มีที่มาจากรหัสไปรษณีย์ย่านพระนคร
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ซึ่ ง เป็ น สถานที่ จั ด อบรม TK Young Writer 2020 หนั ง สื อ รวมเรื่ อ งสั้ น เล่ ม นี้
จึงมีแนวความคิดเกี่ยวกับ “จดหมาย” รูปแบบการสื่อสารที่คลาสสิก และเกี่ยวข้อง
กับการเขียน-อ่าน และเขตพระนครพื้นที่อันเปี่ยมมนต์ขลังของกรุงเทพฯ ซึ่งเรื่องสั้น
ทั้ง 10 เรื่อง ในเล่มจะมีหลากหลาย ทั้งแนวแฟนตาซี หักมุม ย้อนอดีต สะท้อนสังคม
เมื่ออ่านครบทั้งเล่มจึงได้เห็นมุมมองอันหลากหลายของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพื้นที่ที่เปี่ยม
ไปด้วยเรื่องราว และผู้คนย่านพระนครอย่างเต็มอิ่ม
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3 งานเขียนบทสัมภาษณ์ “ข้างหลังป้าย” น�ำเสนอเรื่องราวของ 5 ร้านค้าเก่าแก่

ในพระนครผ่านป้ายหน้าร้าน สะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ตัง้ แต่อดีต ปัจจุบนั อนาคต เราได้เห็น
จุดเด่นและความแตกต่างของแต่ละร้าน และเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลป์ คุณค่า
ของป้ายทีถ่ กู เขียนด้วยมือ สอร. ได้จดั ท�ำหนังสือถอดบทเรียนและท�ำเนียบเยาวชนทีไ่ ด้รบั
การบ่มเพาะเยาวชนในด้านวรรณกรรม (TK Young Writer 2020) “เขียนได้เขียนดี”
ในรูปแบบ e-book ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

2

โครงการพั ฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual TK Park)

เป็นการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ “อุทยานการเรียนรู้เสมือน” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
แนวคิด และมีแนวทางในการออกแบบ หรือพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ ได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำโครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือน (Virtual TK Park) ขึ้น ซึ่งโดยด�ำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม
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” เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ ซึ่งได้มีการออกแบบ

โครงสร้ า งและมี ก ารพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ใ ห้ ส ามารถจั ด พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ ไ ด้ โดยเพิ่ ม เติ ม ความสมบู ร ณ์ ข อง
ต้นแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ตัวอย่าง จ�ำนวน 9 ต้นแบบ
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ชั้น 8 ส่วนบริการ ซึ่งมีการออกแบบไว้ให้รองรับการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันและคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มี
การจัดท�ำพื้นที่อุทยานการเรียนรู้เสมือนครบทุกพื้นที่แล้ว ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกบริเวณ
โถงด้านหน้า ส่วน Reading Park ประกอบด้วย พื้นที่อ่าน Zone Cafe Mind Room ห้องเงียบ ห้องสมุดเล็ก
ห้องสมุดดนตรี ห้องสมุดไอที พื้นที่ลานสานฝัน (ลานกิจกรรม) ห้องอเนกประสงค์ ห้องอบรมไอที 1-2 และ
ห้อง Sound Room ด้วยพื้นที่ ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ ท�ำให้ไม่สามารถถ่ายภาพจากสถานที่จริงได้
จึงใช้วธิ กี ารขึน้ รูป 3 มิตขิ องพืน้ ทีใ่ หม่ทงั้ หมด โดยเพิม่ เติมความสมบูรณ์จากรายละเอียดของแสงเงาต่างๆ ให้สมจริง
มากยิ่งขึ้น รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมในพื้นที่ลานสานฝันและห้องอเนกประสงค์

3

โครงการพั ฒนาสื่อดิจิทัลมิวเซียม 4.0

เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการ เน้นการให้บริการ
ความรูแ้ ก่ประชาชนได้แพร่หลายครอบคลุมในวงกว้างและมีมาตรฐาน
เทียบเท่าระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างกว้างขวาง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ภายใน เพือ่ รองรับและสอดคล้องกับการบริการข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน
ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลผ่าน Platform Online ต่างๆ

เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อรองรับ
สังคมผูส้ งู วัยทีม่ มี ากขึน้ ในประเทศไทย และสอดรับการส่งเสริมการเรียนรู้
ทุกช่วงวัยผ่าน Digital Platform
2 การด�ำเนิ น การต่ อ อายุ ร ะบบ Customer Relations

Management (CRM) เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ

3 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทน

ของเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำนักงาน
อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ย และอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์
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สรุปปัญหา อุปสรรคการด�ำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรคการด�ำเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ล่าช้า และส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามแผนงาน
โครงการของ สบร.
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท�ำให้ส่วนงานบริการ ต้องปิดให้
บริการประมาณ 2 เดือน การปิดสถานที่ให้บริการต่างๆ การปิดโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายต้อง
work from home การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน/จัดกิจกรรม
จ�ำเป็นต้องยกเลิกการจัดกิจกรรม เลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม และปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการด�ำเนินงาน
ให้มีความเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรอีกด้วย
แนวทางการแก้ไข
ศึกษาและวางแผนการด�ำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ มากขึน้ อาทิ การจัดกิจกรรม การอบรม การลงพืน้ ที่
และวางแผนการด�ำเนินงานภายในหน่วยงานแบบ New Normal
จัดมาตรการรองรับการเปิดพื้นที่งานบริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร. และจัดมาตรการการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ อาทิ การปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) การท�ำงานเหลื่อมเวลา ในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยจัดท�ำสื่อในรูปแบบคลิปและสื่อสิ่งพิมพ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านดิจิทัล
เเพลตฟอร์มในช่องทางต่างๆ การประชุมออนไลน์ การถ่ายทอดสดในรูปแบบ Live แทนการลงพืน้ ที่ หรือการรวมตัวกัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4
พัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร
งานประเมินผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ซึง่ ได้จดั ท�ำไว้กบั
ก.พ.ร. เพือ่ รับทราบความพึงพอใจ การได้รบั ประโยชน์ ความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ทีเ่ ป็นประโยชน์จากผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของงานบริการแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบ แหล่งเรียน
รูเ้ ครือข่ายที่ สบร. ให้การสนับสนุน และการให้บริการการเรียนรูอ้ อนไลน์ของ สบร. รวมถึงเพือ่ สร้าง
การรับรูใ้ ห้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ อง สบร. ได้รบั ทราบผลการประเมินการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
จุดอ่อนและจุดแข็ง ทีส่ ะท้อนภาพรวมผลการด�ำเนินงานของ สบร. และเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผน
พัฒนาการด�ำเนินงานขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป ส�ำหรับการประเมินผลการด�ำเนินงานของ
สบร. สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1

การประเมินความพึ งพอใจ และการได้รับประโยชน์
ของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร.

จากการประเมินผลแหล่งเรียนรูห้ ลักของ สบร. 2 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานการเรียนรู้ ซึง่ ปัจจุบนั เปิดให้บริการ
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)

ความพอใจ
แหล่งเรียนรู้

ประโยชน์ที่ได้รับ

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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2

การประเมินความพึ งพอใจและการได้รับประโยชน์
จากการใช้บริการช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์

จากการเก็บข้อมูลตัวอย่างผูใ้ ช้บริการช่องทางการเรียนรูอ้ อนไลน์ของ สบร. พบว่า มีผลประเมินความพึงพอใจ
ภาพรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 คะแนน (ร้อยละ 81.40) และมีผลการประเมินการรับประโยชน์
ในภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คะแนน (ร้อยละ 79.72) โดยมีสาระส�ำคัญของผลการประเมินแต่ละ
ช่องทาง สรุปได้ดังนี้
ความพอใจ
แหล่งเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

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

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

ช่องทางเว็บไซต์
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ประโยชน์ที่ได้รับ

3

การประเมินความพึ งพอใจและการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สบร.

โดยประเมินแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. แห่งใหม่ที่เปิดให้บริการในปีงบประมาณ 2563 จ�ำนวน 5 แห่ง
ผลการประเมินดังนี้

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ
จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 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

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล�ำปาง

229

4.37

87.40

4.29

85.80

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร จ. นราธิวาส

65

4.14

82.77

4.21

84.20

595

4.36

87.20

4.34

86.77

รวมแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
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4

ผลการประเมินการอ่านของสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
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เป็นการประเมินระยะเวลาการอ่านของเด็กและเยาวชนที่ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สะท้อน
ผลการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ โดยอ้างอิงนิยาม
“การอ่าน” ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่หมายถึง “การอ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน/
นอกเวลาท�ำงาน/ช่วงเวลาพัก ทั้งที่เป็นรูปเล่ม/เอกสาร หรือการอ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยท�ำการส�ำรวจกับ
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่เป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) อายุระหว่าง 6-24 ปี จากการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 114 ราย ที่เป็นสมาชิก TK Park มีผลการส�ำรวจ ดังนี้
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการอ่านต่อวัน ส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่างอ่านนอกเวลาฯ ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 51.75
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านอยู่ที่ 103.11 นาทีต่อวัน
เหตุผลหรือแรงจูงใจในการอ่าน 3 อันดับแรก คือ เพือ่ ความบันเทิง (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
ต�ำรา/หนังสือ/เอกสาร/บทความต่างๆ/ความรู้ทั่วไป (ร้อยละ 30.70) และวารสาร/เอกสารประเภทอื่นๆ ที่ออกเป็น
ประจ�ำ และแบบเรียน/ต�ำราเรียนตามหลักสูตร (ร้อยละ 11.40)
ช่องทางที่ใช้อ่าน พบว่า นิยมอ่านแบบที่เป็นรูปเล่มหนังสือ/เอกสาร มากกว่าอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ร้อยละ 78.07 และ 21.93 ตามล�ำดับ) และมักจะอ่านที่บ้านมากกว่าที่อื่น

OKMD

36

5

ผลการประเมินความคุ้มค่า
ในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร.

ในการประเมินความคุ้มค่าในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ได้ท�ำการประเมินผลการด�ำเนินงาน
โครงการ/ กิจกรรมทีส่ นิ้ สุดแล้วในปี 2563 โดยพิจารณาจากโครงการ/ กิจกรรมส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจหลักของ
สบร. ด้วยการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ได้แก่
มิติด้านการเรียนรู้ มิติด้านความบันเทิงหรือสันทนาการ มิติด้านการท่องเที่ยว (เฉพาะมิวเซียมสยาม) และมิติ
ด้านอื่นๆ เพื่อสะท้อนภาพรวมประโยชน์ที่สังคมได้รับและความคุ้มค่าจากการด�ำเนินงานของ สบร. ในปีที่ผ่านมา
โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
งบประมาณ
ด�ำเนินงาน (บาท)

ผลประโยชน์สุทธิจาก
การด�ำเนินงาน (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

ภารกิจ/ โครงการ

8,649,219.81

งานกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้สร้างสรรค์

1,584,833.81

งานเทศกาล NIGHT AT THE MUSEUM

3,407,769.91
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* หมายเหตุ: ในปี 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ท�ำให้ TK Park ชั้น 8 จ�ำเป็นต้อง
ปิดให้บริการต่อเนื่องมาในปี 2563 จึงส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนผู้ใช้บริการและผลประโยชน์ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน

6

ผลการประเมินมูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่ ม
ทางสังคมจากการด�ำเนินงานของ สบร.

6.1 การประเมินมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจปี 2563 เป็นการประเมินทีส่ ะท้อนภาพรวมทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน
ของ สบร. ในเชิงมูลค่าเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคมของปีปจั จุบนั (ตัง้ แต่เดือน 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
โดยแบ่งการประเมินมูลค่าจากการด�ำเนินงานของ TK Park และมิวเซียมสยาม ออกเป็น 5 มิติ ได้แก่

รายการในการค�ำนวณมูลค่า

บาท

รายได้ทางอ้อม

3,486,989,291.65

รายได้ทางตรง

18,308,675.50

หักลบ ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานที่ท�ำให้เกิดรายได้
รายได้สุทธิ (ผลประโยชน์สุทธิ)
หักลบ ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ด�ำเนินงาน
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

184,845,664.48
3,320,452,302.67
6,139,491.39
3,314,312,811.27
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6.2 การประเมินมูลค่าเพิ่มทางสังคม เป็นการประเมินมูลค่าจากการด�ำเนินงานของ สบร. ก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดยก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่
มิติที่ 1 การพัฒนาชีวิตและสร้างสังคมที่ดี มิติที่ 2 การช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในสังคม มิติที่ 3
การประหยัดค่าใช้จ่าย และมิติที่ 4 อื่นๆ

OKMD

38

จากการค�ำนวณและวิเคราะห์ผลการศึกษามูลค่าเพิ่มทางสังคม แสดงให้เห็นว่า มิติที่ 2 ช่วยลดปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำ เป็นเรื่องการด�ำเนินงานของ สบร. ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมสูงที่สุด ซึ่งสามารถท�ำได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ สบร. ที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในสังคมในการเข้าถึง
องค์ความรู้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รองลงมาคือ มิติที่ 3
การประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ามาใช้บริการที่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
และพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) รวมทัง้ การใช้บริการแหล่งเรียนรูบ้ นแพลตฟอร์มออนไลน์ของ สบร. อีกด้วย
และมิตทิ ี่ 1 ด้านการพัฒนาชีวติ และสร้างสังคมทีด่ ี ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้
มิตทิ ี่ 4 อืน่ ๆ ทีส่ ะท้อนผลมาจากการเข้าถึงข้อมูล แล้วท�ำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน การได้ตดิ ตามเรือ่ งทีท่ นั สมัย
การได้พบปะเพือ่ นใหม่ๆ เป็นต้น เป็นมิตทิ อี่ าจจะขยายผลในการพัฒนาในอนาคตต่อไปได้ ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของ สบร. ในด้านการเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละองค์ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของประชาชน
รวมทั้ ง มี ส ่ ว นในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการสร้ า งสั ง คมที่ ดี โดยรวมแล้ ว จะเห็ น ว่ า การด�ำเนิ น งานของ
สบร. สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเพิ่มทางสังคมสูงทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยสามารถประเมินมูลค่า
ที่เป็นตัวเงินได้ 14,558,740,811.40 บาท ซึ่งสรุปมูลค่าเพิ่มทางสังคมจากการด�ำเนินงานของ สบร. ได้ดังนี้

มิติการด�ำเนินงานของ สบร.
มิติที่ 1 การพัฒนาชีวิตและสร้างสังคมที่ดี

มูลค่าเพิ่มทางสังคม (บาท)
219,787,247.76

มิติที่ 2 ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ

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
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อย่างไรก็ตาม ในการประเมินมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิม่ ทางสังคมของการด�ำเนินงานในปี 2563
ก็ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ซึ่งท�ำให้
แหล่งเรียนรูต้ น้ แบบทัง้ 2 แห่ง ของ สบร. ต้องปิดให้บริการในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 รวมทัง้ มาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่มีการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ก็ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนผู้ใช้บริการของ
แหล่งเรียนรู้และมูลค่าผลประโยชน์ลดลงกว่าภาวะปกติ
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ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มุ่งเป้าผลลัพธ์จากการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทย ให้มีศักยภาพและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ผ่าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในหลากหลายรูปแบบทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ที่จะส่งผล
ให้เกิดระบบนิเวศน์แห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ที่เข้าถึง
ได้โดยสะดวกและเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน โดยมีแผนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่

1

การพั ฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้และขยายผล
ไปยังเครือข่าย (Learning Space Prototype
Development) เพื่ อน�ำไปขยายโอกาสและ
ลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้

1.1 พั ฒนาอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK Park)
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ณ บริเวณ ชัน้ 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเพิม่ พืน้ ทีก่ ารเรียนรูท้ สี่ อดคล้อง
กับ Life Style ของคนในทุกช่วงวัย ตลอดจนเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้มาใช้บริการ
ทีส่ ามารถก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นความคิดและต่อยอดพัฒนาความคิดไป
สู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ Co-Working Space นอกจากนั้น พัฒนา
ระบบทางด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมการให้บริการเพิ่มเติมอาทิ Digital Self-Service,
Service Application เป็นต้น รวมทั้งพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
ต้ น แบบที่ น�ำเทคโนโลยี แ ละสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย สมั ย ใหม่ เ ข้ า มาใช้ ใ นการกระตุ ้ น
และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการคิด การวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ค้นพบตนเองและออกแบบวางแผนชีวติ ตนเองได้ เช่น กิจกรรมแนะให้แนว ตลอดจน
กิจกรรมต้นแบบทีม่ งุ่ เน้นก่อให้เกิดปฏิสมั พันธ์และแลกเปลีย่ นความคิด ความรูร้ ะหว่าง
ผูค้ นทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปน�ำความรูป้ ระสบการณ์ ความสนใจ
มาร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดให้ผู้อื่น
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1.2 พั ฒนาอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ
(TK Park Regional Prototype)

ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
“อุทยานการเรียนรู้” ซึ่งจะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่จะมีบทบาทในการเป็นแม่ข่าย
ขยายผล และเป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารและยกระดั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ทุกช่วงวัยในแต่ละพื้นที่ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้แบบครบวงจร
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริหารจังหวัดแบบบูรณาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบที่เปิดให้บริการแล้วทั้ง 30 แห่ง (22 จังหวัด)
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงขยายผลการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ไปสู่ระดับ
ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าจะมี
ต้นแบบแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 1 แห่ง ได้แก่
อุทยานการเรียนรู้แม่สอด จังหวัดตาก นอกจากนั้น จะส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่าย
อุ ท ยานการเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามพร้ อ มในการน�ำร่ อ งขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเมื อ ง
แห่งการเรียนรู้ตามกรอบการพัฒนาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพือ่ เป็นต้นแบบของการขยายผลและสร้างแรงบันดาลใจ
ส�ำหรั บ หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยอื่ น ๆ ในการพั ฒ นาเมื อ งแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
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1.3 พั ฒนาต้นแบบธุรกิจเพื่ อส่งเสริมการท่องเที่ยว		
พิ พิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
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มีจุดเน้นการสร้าง Model ทางธุรกิจพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงแหล่งเรียนรูแ้ ละพิพธิ ภัณฑ์ ควบคูไ่ ปกับการบริการด้านต่างๆ อันเป็นการสร้าง
ประสบการณ์การเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อย่างรวดเร็วของโลก และมีความสมบูรณ์แบบตามแนวทางที่พิพิธภัณฑ์ทั่วโลก
ถือปฏิบัติ และเป็นการต่อยอดทางด้านการตลาดของแหล่งเรียนรู้บูรณาการกับ
การท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพื่อลดภาระงบประมาณและ
น�ำมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดใน
การพัฒนา สนับสนุน และเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์
ก่อให้เกิดต้นแบบทางธุรกิจทีเ่ ครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรูส้ ามารถจะน�ำไป
พัฒนาต่อยอดเพือ่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและร่วมให้บริการเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเข้ามา
ใช้บริการอย่างสม�่ำเสมอ และเป็นการตอบสนองการให้บริการเชิงรุกที่จะส่งเสริม
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป

1.4 บริหารจัดการและพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)

ให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ามอัธยาศัยนอกห้องเรียนแนวใหม่ทส่ี ร้างความเข้าใจในเรือ่ งราวของประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมความเป็นไทย น�ำเสนอในรูปแบบสนุกสนานและสร้างสรรค์ เพือ่ จุดประกายให้ผชู้ มเกิดความอยากรู้
ความสงสัย และเรียนรู้ที่จะตั้งค�ำถามเพื่อแสวงหาค�ำตอบ ภายใต้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย ตามแนวความคิด
Discovery Museum ผ่านนิทรรศการทีใ่ ช้สอื่ ผสมสมัยใหม่ให้มบี ทบาทในการเข้าถึงองค์ความรู้ ซึง่ ผูเ้ ข้าชมสามารถ
เรียนรู้เรื่องราวได้อย่างสนุกสนาน ด้วยการสัมผัส จับต้อง และทดลองเล่น หรือสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อและกิจกรรมที่
หลากหลายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ (Play & Learn) และยังมีบริการช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทางพิพิธภัณฑวิทยาอีกด้วย ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในการมาแสวงหาความรู้
ผ่านพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์สังคม) สนับสนุนให้เกิดการ
ใช้ความรู้ผ่านการค้นคว้าฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้คน
ในสังคมยุคนี้ ผ่านการเข้าใช้งานองค์ความรู้ที่มีทั้งบนห้องสมุดออนไลน์ e-library และห้องปฏิบัติการเชิงอนุรักษ์
โบราณวัตถุ/วัตถุจัดแสดง เป็นการบริหารงานสนับสนุนด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ของ
สพร. และพิพิธภัณฑ์เครือข่าย พร้อมด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์และบริหารจัดการคลังวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงงานส่งเสริม
สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายในการด�ำเนินงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ร่วมกับเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับประเทศและสากล นอกจากนี้ยังเน้น
การพัฒนาทางด้านกายภาพและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ให้สามารถรองรับการใช้พื้นที่ในทางสร้างสรรค์และเหมาะสม
กับการเรียนรู้ส�ำหรับคนทุกช่วงวัย ทั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์สามารถส่งเสริมและต่อยอดใน
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มปี ระสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้สงั คมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในทีส่ ดุ

1.5 พั ฒนาพิ พิธภัณฑ์เพื่ อรองรับสังคมผู้สูงวัย
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ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านงานพิพิธภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายตัวของ
คนกลุ่มนี้ทั้งได้เชิงรับและเชิงรุกเพื่อต่อยอดการให้บริการทางความรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี
การท�ำงานกับผูส้ งู วัยถือว่าเป็นเรือ่ งใหม่ในบริบทของพิพธิ ภัณฑ์ไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หากมีเป้าหมายทีจ่ ะขยายผลผลักดันให้องค์กรพิพธิ ภัณฑ์ให้ความส�ำคัญ
และปรับเปลี่ยนตัวเองในการท�ำงานรองรับสังคมสูงวัยนั้น มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เริ่มจากการส�ำรวจองค์ความรู้
รวบรวมปฏิบัติการ แบ่งปันความรู้ และน�ำความรู้ไปขยายผล

1.6 พั ฒนาพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้และขยายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในพื้ นที่ห่างไกล

ขยายผลผ่านการส่งต่อกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่พื้นที่ พัฒนา และให้
ค�ำปรึ ก ษาในแนวทางการพั ฒ นางานด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ โดยเน้ น
การก�ำหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพ และการแสวงหาความร่วมมือจาก
ท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อร่วมสร้างสาธารณูปโภคทางการศึกษาในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณค่าต่อการศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการของสังคมไทย
รวมทัง้ สะท้อนภาพแห่งความหลากหลายตามสภาพภูมศิ าสตร์ ชีวภาพ ชาติพนั ธุ์
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิน่ ต่างๆ ทีก่ ระจายอยู่
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละแห่งมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งรูป
แบบของพิพิธภัณฑ์และการก่อตั้งที่แตกต่างหลากหลาย ประเภทวัตถุสะสม
สภาพเงื่อนไขและปัญหา มีพิพิธภัณฑ์จ�ำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการแบบมีสว่ นร่วมของชุมชนการจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการ
เรียนรูห้ รือกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ที่ด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและสามารถท�ำหน้าที่
เป็นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนของชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้าง
สังคมการเรียนรู้ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา สู่ชุมชนและคนไทย
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จัดท�ำฐานข้อมูลกลางพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรูข้ องประเทศ (Museum Thailand)
จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชือ่ มโยงพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรูข้ องประเทศไทยผ่าน
www.museumthailand.com เพือ่ รวบรวมข้อมูลของพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรูท้ จี่ ดั ตัง้ ขึน้
โดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิน่ ต่างๆ ทีก่ ระจายอยูท่ กุ ภูมภิ าค
ทัว่ ประเทศ และสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงพัฒนาการของสังคมไทย รวมทัง้ สะท้อนภาพแห่ง
ความหลากหลายตามสภาพภูมศิ าสตร์ ชาติพนั ธุ์ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจน
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรูแ้ ต่ละแห่งล้วนมีลกั ษณะเป็นเอกลักษณ์
ทั้งรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่องที่หลากหลาย การจัดแสดงของ
วัตถุสะสม รวมถึงพิพธิ ภัณฑ์บางแห่งทีม่ ศี กั ยภาพบริหารจัดการร่วมกับชุมชน โดยชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรม
ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะท�ำให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน สามารถท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนของชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ อันจะน�ำมาสูก่ ารสร้างสังคม
การเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของคนทุกช่วงวัยในสังคม ทั้งนี้
เพือ่ เป็นการยกระดับคุณภาพในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรูด้ า้ นพิพธิ ภัณฑ์
แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2

การพั ฒนานวัตกรรมเพื่ อส่งเสริมการเรียนรู้ จัดการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ พั ฒนาทักษะ ภูมิปัญญา
เพื่ อการสร้างรายและยกระดับคุณภาพชีวิต

2.1 พั ฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ท่ส
ี ่งเสริมและ
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 ตลอดจนพัฒนาฟังก์ชันและเมนู
ให้บริการทีท่ นั สมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี เพือ่ กระจายองค์ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์
ส�ำหรับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยได้อย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง

2.2 พั ฒนาต้นแบบตู้บริการหนังสืออัตโนมัติในที่สาธารณะ
(Mobile Automation Library Prototype)

ที่จะเป็นต้นแบบของอุปกรณ์ในการให้บริการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ เพื่อ
ขยายโอกาสในการเข้าถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งสามารถน�ำไปใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลให้บริการในพื้นที่สาธารณะ
และหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้

2.3 เผยแพร่เนื้อหาสาระและองค์ความรู้
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
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โดยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย (Omni Channel) อาทิ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การใช้แผนการตลาดเชิงรุกที่เชื่อมโยง
ระหว่าง Online และ Offline เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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2.4 เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพั ฒนา
แหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรูจ้ ากทัว่ โลกในยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการระหว่างไทยกับต่างประเทศ

2.5 พั ฒนาหลักสูตรการพั ฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใต้แนวคิดอุทยานการเรียนรู้

ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงานที่จะน�ำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรของ
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรูข้ องประเทศไทย
ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นด้านอื่นๆ ทีส่ อดคล้องกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของโลกปัจจุบัน

2.6 พั ฒนาศักยภาพและทักษะของเยาวชน
อายุต้ง
ั แต่ 18-25 ปี
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ผู้เข้าเริ่มสู่วัยท�ำงาน ให้มีศักยภาพ และสอดคล้องกับอาชีพใหม่
(New Career) ที่ในตลาดแรงงานยังคงขาดแคลน รวมทั้งในสาขาที่ใช้
ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน อาทิ ด้านการเขียน ด้านดนตรี
เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
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2.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยผ่านพิ พิธภัณฑ์

ด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ความเป็นไทย โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาเชื่อมโยง และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ของ
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี โดยแต่ละกิจกรรมจะมุง่ เน้นกลุม่ เป้าหมาย
ที่หลากหลาย และเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเชื่อมโยงวันส�ำคัญต่างๆ อาทิ วันเด็ก
วันพิพิธภัณฑ์สากล วันพิพิธภัณฑ์ไทย รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรมพิเศษประจ�ำปี คือ เทศกาล Night at the Museum ซึ่งเป็นการเปิด
พิพธิ ภัณฑ์ให้ผเู้ ข้าชมในเวลากลางคืนมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2553 เพือ่ ดึงดูดความสนใจ
สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ชมและสร้างประสบการณ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในเวลา
กลางคืน และในแต่ละปีมิวเซียมสยามจะปรับเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจมาน�ำเสนอ
โดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมความรู้
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย และประชาสัมพันธ์กระตุน้ ให้เกิดการรับรู้
ความสนใจในการเข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวผ่านพิพิธภัณฑ์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

2.8 พั ฒนาดิจิทัลมิวเซียม 4.0

มุ่งเน้นให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้แพร่หลายครอบคลุม มีมาตรฐานเทียบเท่า
ระดับสากล โดยจัดท�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้บริการข้อมูลองค์ความรูใ้ ห้สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
และยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภายใน สพร.เพื่อให้รองรับและสอดคล้องกับการบริการ
ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน

2.9 สังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม
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ศึกษารวบรวมองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์สงั คม วัฒนธรรม และพิพธิ ภัณฑ์
วิทยา เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับแนวคิดการท�ำงานพิพิธภัณฑ์สู่ผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ เผยแพร่องค์ความรู้
เกีย่ วกับสังคม วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ไทยสูส่ าธารณชนในวงกว้าง เพือ่ เผยแพร่ความรู้
สูบ่ คุ ลากรในแวดวงการศึกษา ผ่านระบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational
Resources)
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2.10 ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิ พิธภัณฑ์

เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ของประชาชน จึงได้
จัดท�ำแผนงานการกระจายความรูผ้ า่ นเครือ่ งมือการสือ่ สารทีห่ ลากหลายรูปแบบเพือ่
ก่อให้เกิดความสนใจ เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์
ต่อสาธารณชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ รวมถึงสื่อออนไลน์
(Facebook, Twitter, Instagram, Line) ในปี 2564 นี้จะเน้นการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิถกี ารรับรูท้ เี่ ปลีย่ นไปของคนในยุคปัจจุบนั
และสืบเนือ่ งมาจากการเกิดของสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยทีม่ ที างขึน้ บริเวณด้านหน้า
ของมิ ว เซี ย มสยาม ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ ป ระชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศจะได้เดินทางท่องเที่ยวมายังแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมในพื้นที่
เกาะรัตนโกสินทร์ ดังนัน้ ในปี 2564 นีก้ ารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์จะถูก
ขยายเนื้อหาในส่วนพื้นที่ส�ำคัญๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว และ
เพือ่ การส่งเสริมให้พพิ ธิ ภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญของประเทศไทยอีกด้วย และ
เพือ่ ให้การเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งรวดเร็วและ
เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
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2.11 สร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน
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หรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ รู ป แบบใหม่ ที่ เ น้ น ให้ ผู ้ ช มได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแผนงานที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
เปิดประเด็นใหม่ๆ ให้กับสังคม โดยสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียนขึ้นเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านรูปแบบนิทรรศการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก
ที่ต่อยอดมาจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมที่ส�ำคัญ
อันจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับพิพิธภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรูอ้ ย่างรืน่ รมย์ผา่ นการแลกเปลีย่ น และสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูช้ ม
และนิ ท รรศการรวมไปถึ ง การท�ำกิ จ กรรมต่ อ ยอดองค์ ค วามรู ้ ต ่ า งๆ
เสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมในหลากหลาย
รูปแบบทีส่ อดรับกลุม่ เป้าหมาย และเผยแพร่ความรูเ้ หล่านัน้ แก่สาธารณชน
ในวงกว้างต่อไป

2.12 จัดท�ำระบบและพั ฒนาแพลตฟอร์ม เพื่ อบริหารจัดการความรู้
ของศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ
(Knowledge Portal) ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ ได้แก่
1 การชีช้ ดั ค้นหา รวบรวม จ�ำแนก และประมวลองค์ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์และเป็นทีต่ อ้ งการของ

ประชาชน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

2 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย และสามารถน�ำไปใช้

ประโยชน์ได้ โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการน�ำข้อมูลและองค์ความรู้
มาน�ำเสนอแก่ประชาชนทัง้ ในรูปแบบ VDO Clip, Live Streaming, E-book, E-magazine, E-document,
Audiobook และ Podcast
3 การปรับปรุงองค์ความรู้เพื่อให้มีความทันสมัยสอดรับกับกระแสความต้องการเรียนรู้ของ
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ประชาชน โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อจัดการความรู้ใน 5 ระบบ คือ
		 (1) E-Library (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) ที่ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ
E-book, E-magazine, Audiobook และ Podcast โดยสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับฐานของมูล
ความรู้ต่างๆ ได้ทั่วโลก
(2) Online Learning Center เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อม
ประชาชน เพื่อพัฒนาทักษะออนไลน์ที่ประกอบด้วยคลิปความรู้ในด้านต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอน
ออนไลน์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ที่ผู้เรียนสามารถน�ำไปเทียบกับรายวิชาเดียวกันที่สอนอยู่ใน
สถานศึกษาต่างๆ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต
		 (3) Public Space พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เป็นพื้นที่ออนไลน์สาธารณะที่ประชาชน
สามารถน�ำข้อมูลความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองและความคิดเห็น แสดงผลงานทางวิชาการ และ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นประเด็นต่างๆ ทีป่ ระชาชนมีความสนใจร่วมกัน และสามารถเข้ามาแลกเปลีย่ น
มุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
		 (4) AI Search Engine ระบบค้นหาและแนะน�ำเว็บไซด์อัจฉริยะ ระบบสืบค้นอัตโนมัติ ทั้งใน
รูปแบบ Chatbot และ AI Search ที่ช่วยให้การสืบหาข้อมูลความรู้มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
มีการคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงมีการแนะน�ำ
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลความรู้ที่มีความครบถ้วน
หลากหลายแง่มุม
(5) Intelligent System ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลผูใ้ ช้บริการ เป็นระบบเก็บข้อมูล Big Data เกีย่ วกับ
การใช้งานศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ (KP) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ
เพื่อรายงานสถานการณ์การใช้บริการของประชาชน ปัญหา ความเสี่ยง และความคิดเห็นของผู้ใช้งาน
เพื่อน�ำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานของศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ (KP) ทั้งในส่วนของ
การบริการและการบริหารจัดการ

2.13 จัดการองค์ความรู้เพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดต้นทุนท้องถิ่น (เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชีวิต
และทรัพยากรต่างๆ) ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาสินค้า และบริการท้องถิน่
ระดับภูมิภาค โดยการเพิ่มศักยภาพของคนในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ใน 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจากของจริงด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้สามารถแก้ปญ
ั หาได้ดว้ ยตนเอง และการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มในรูปแบบ
คลิปวิดีโอ
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ของเจ้าหน้าที่ เพื่ อทดแทนเครื่องที่หมดสภาพ
การใช้งาน
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ทีม่ อี ายุการใช้งานเกิน 5 ปี ช�ำรุดและเสือ่ มสภาพ เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถรองรับงานทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ ส�ำหรับบริหารจัดการเครือข่ายเครื่อง
แม่ขา่ ยอืน่ ๆ ทดแทนของเดิมทีม่ กี ารพัฒนาก้าวหน้าไปมาก เพือ่ สามารถใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถให้บริการได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทางสื่อดิจิทัล

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ค
ี าดว่าจะได้รับ
จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการด�ำเนินงานของ สบร. ประจ�ำปี 2564 คาดว่าจะสามารถประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการด�ำเนินงานได้จาก การด�ำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 2 แห่ง คือ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) และ มิวเซียมสยาม
รวมถึงการให้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มของหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่า การด�ำเนินงานของ สบร. สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ไม่ต�่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และสามารถสะท้อนความคุ้มค่าแก่การลงทุนใน
การด�ำเนินงานต่างๆ ของ สบร. ได้อย่างชัดเจน หากพิจารณาในมิตขิ องมูลค่าเพิม่ ทางสังคม พบว่าการด�ำเนินงานของ
สบร. ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 4 มิติ คือ

มิติที่ 1

การพัฒนาชีวติ และสร้างสังคมทีด่ ี ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีนสิ ยั ใฝ่รู้ และลดปัญหาสังคม นอกจากคนใน
ชนบท/ฐานรากได้รับองค์ความรู้และได้รับการส่งเสริม
พั ฒ นาอาชี พ สร้ า งรายได้ แ ละการท�ำมาหากิ น ใน
เศรษฐกิจชุมชน ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายในด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้เป็นประโยชน์พัฒนาความรู้
และทักษะของประชาชน

มิติที่ 3

ช่ ว ยลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและตัวชี้วัดที่ตกลงไว้กับ
ก.พ.ร. ทีต่ อ้ งการลดปัญหาความเหลือ่ มลำ�้ ของประชาชน
ในสังคมในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
อีกทัง้ การมีแหล่งเรียนรูก้ ระจายไปยังส่วนภูมภิ าค ช่วยลด
ปัญหาการเหลือ่ มลำ�้ ของประชาชนในสังคมในการเข้าถึง
บริการภาครัฐ

มิติที่ 4
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ประโยชน์อื่นๆ เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไปได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับแรงบันดาล ติดตามเรื่องราว
วิทยาการเรียนรู้อันทันสมัย กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้
รักการอ่าน การเรียนรู้ ได้รบั การปลูกฝังความคิดให้เกิด
ความรักชาติรักแผ่นดิน รักในเอกลักษณ์และภาคภูมิใจ
และรัก เคารพในชาติ สถาบันพระมหากษัตริยไ์ ทย และ
เข้าใจรากเหง้าแห่งความเป็นไทย ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม อันดีงามของชาติไทย ท�ำให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของแผ่นดิน
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การประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ามาใช้บริการที่
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ สบร. ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อุทยาน
การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รวมถึงช่องทางการ
เรี ย นรู ้ อ อนไลน์ ซึ่ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ป ระชาชนในสั ง คม
เข้าถึงเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สามารถน�ำไปต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

มิติที่ 2

รายนาม
คณะกรรมการ
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นายภูเวียง
ประค�ำมินทร์
รองปลัดกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ผูแ้ ทนปลัดกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่ อ เศรษฐกิจ และสังคม)
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

นางยุพา
ทวีวัฒนะกิจบวร
รองปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
(ผูแ้ ทนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม)
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

นายประเสริฐ
บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

นายสุวิชญ
โรจนวานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.บุญสนอง
รัตนสุนทรากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยยศ
อิ่มสุวรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางฐะปาณีย์
อาจารวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.พิชัย
สนแจ้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอธิปัตย์
บ�ำรุง
กรรมการและเลขานุการ

นายวีระ
โรจน์พจนรัตน์
ประธานกรรมการ

นางสาวจินางค์กูร
โรจนนันต์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผูแ้ ทนเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

รายนาม
ผู้บริหาร

นายอธิปัตย์ บ�ำรุง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายราเมศ
พรหมเย็น
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ
ผูอ้ �ำนวยการสถาบันพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ

นายกิตติรัตน์
ปิติพานิช
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันอุทยาน
การเรียนรู้

นายอภิชาติ
ประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นางสาวพัชราภร
ทองประไพ
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักบริหารจัดการ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
นวัตกรรมการเรียนรู้

นายภูมิพงษ์ ขวัญชื้น
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้

นางศศิธร
ศิริรัตนากูล
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายนันทิศักดิ์
สุเมธยาจารย์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวชุติมา
เต็มรังษี
ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานสนับสนุนกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
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นายวรพจน์
บุญพร
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายอ�ำนวยการ
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นายเกียรติพร
หวังภัทรพงศ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบ
และ คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
ประธานอนุกรรมการ (กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ สบร.)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
รองประธานอนุกรรมการ

ANNUAL REPORT

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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นายอารยะ มาอินทร์
อนุกรรมการ
นายปฏิญญา เหลืองทองค�ำ
อนุกรรมการ

นายสุวิชญ โรจนวานิช
ประธานกรรมการ

นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
อนุกรรมการ

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
กรรมการ

นายวรพจน์ บุญพร
อนุกรรมการ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
กรรมการ

นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี
อนุกรรมการ

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
กรรมการ

นางนิภาพร พุ่มกลั่น
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริการจัดการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

CONTACT

สถานที่ติดต่อ

ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร.
Office of Knowledge Management and Development (Public Organization)
อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชัน้ 18 - 19
69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2105 6500
โทรสาร : 0 2105 6556
เวลาท�ำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
www.okmd.or.th
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.
National Discovery Museum Institute (NDMI)
4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2225 2777
โทรสาร : 0 2225 2775
เวลาท�ำการ ส�ำนักงาน
: จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
มิวเซียมสยาม : อังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
www.ndmi.or.th
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ : สอร.
Thailand Knowledge Park (TK Park)
ส�ำนักงาน :
		
โทรศัพท์ :
เวลาท�ำการ :

อาคารส�ำนักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17 999/9 ถนนพระราม
1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0 2264 5963 - 5
โทรสาร : 0 2264 5966
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ANNUAL REPORT
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ส่วนบริหาร : อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK park)
		 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
		 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2257 4300
โทรสาร : 0 2257 4332
เวลาท�ำการ : อังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.
www.tkpark.or.th
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ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) : สบร.
Office of Knowledge Management and
Development (Public Organization)
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สถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ : สพร.
National Discovery Museum Institute
(NDMI)
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ : สอร.
Thailand Knowledge Park (TK Park)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

ราม

4

พระบรมมหาราชวัง
สนามหลวง
สนามม้าราชตฤณมัยสมาคม
โรงพยาบาลรามาธิบดี
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
มาบุญครอง
สยามสแควร์
โรงพยาบาลต�ำรวจ
สวนลุมพินี
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สวนเบญจสิริ
สวนจิตรลดา
โรงพยาบาลราชวิถี
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

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

