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เนื่องในโอกาสจัดท�ำหนังสือ
รายงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในโลกปััจจุุบันั ที่่ก� ารแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจเพิ่่ม� สููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง การให้้ความรู้้� และทัักษะใหม่่ๆ แก่่ประชาชน
ให้้สามารถปรัับตััวเข้้ากัับกระแสโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ถืือเป็็นปััจจััยสำคััญในการพััฒนาทุุนมนุุษย์์
รวมถึึงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางปััญญา (Intellectual Infrastructure) เพื่่�อการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืน
การพััฒนาศัักยภาพและยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของประชาชน ผ่่านกิิจกรรมของแหล่่งเรีียนรู้้�สาธารณะสมััยใหม่่
จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�รััฐบาลในทุุกประเทศให้้ความสำคััญ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้พััฒนาศัักยภาพ และส่่งเสริิมให้้เกิิด
ความคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่�อนำไปต่่อยอดขยายผลให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการดำรงชีีวิิต และการประกอบอาชีีพได้้ต่่อไป
ด้้วยเหตุุนี้้� หน่่วยงานบริิหารและจััดการเรีียนรู้้�สาธารณะอย่่าง OKMD จึึงมีีความสำคััญอย่่างมาก ในการพััฒนา
ศัักยภาพการเรีียนรู้้�ของคนไทยทุุกช่่วงวััยให้้มีีความพร้้อมและมีีความรู้้�เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงของโลก โดยมุ่่�งเน้้น
ที่่�จะส่่งเสริิมและสร้้างแรงบัันดาลใจ/อุุปนิิสััยในการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตของประชาชน เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นสัังคมแห่่ง
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Life Long Learning Society)
โดยในปีีที่่�ผ่่านมา ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบไปทั่่�วโลก
เป็็นตััวเร่่งสำคััญที่่�ทำให้้รููปแบบการใช้้ชีีวิิตของประชาชนต้้องเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว การปรัับตััวให้้เท่่าทััน
สถานการณ์์จึึงเป็็นสิ่่�งจำเป็็นที่่�มิิอาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ OKMD จึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะขัับเคลื่่�อนงานตามภารกิิจให้้สอดรัับ
กัับกระแสการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�ที่�่ทัันสมััย ทั้้�งทางด้้านกายภาพ
และการพััฒนาระบบการเรีียนรู้้�ทางออนไลน์์ที่่�เอื้้�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าใช้้บริิการได้้จากทุุกที่่�ทุุกเวลา รวมถึึง
การสร้้างสรรค์์องค์์ความรู้้�ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำรงชีีวิิตของประชาชนให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ภายใต้้สถานการณ์์
ความปกติิใหม่่ (New Normal)
ในโอกาสนี้้� ผมขอขอบคุุณคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร เจ้้าหน้้าที่่�ของ OKMD ทุุกท่่าน รวมถึึงหน่่วยงาน
เครืือข่่ายต่่างๆ ที่่�ได้้ทุ่่�มเทกำลัังกายกำลัังใจในการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของประชาชนทุุกช่่วงวััย เพื่่�อให้้สามารถเข้้า
ถึึงองค์์ความรู้้�และพััฒนาทัักษะที่่�จำเป็็นได้้อย่่างทั่่�วถึึง และเป็็นฟัันเฟืืองสำคััญในการยกระดัับศัักยภาพทุุนมนุุษย์์
ที่่�จะนำไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนประเทศให้้สามารถก้้าวข้้ามวิิกฤตการณ์์ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนสืืบไป
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เนื่องในโอกาสจัดท�ำหนังสือ
รายงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนัั ก งานบริิ ห ารและพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� (องค์์ ก ารมหาชน) หรืือ สบร. เป็็ น องค์์ ก รที่่� มีีบทบ าทหลัั ก
ในการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของประชาชนผ่่านบริิการการเรีียนรู้้�สาธารณะในรููปแบบที่่�ทัันสมััย รวมถึึงการขยายผล
แหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบไปยัังพื้้�นที่่�ต่่างๆ เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้้ำในการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ของประชาชน ซึ่่�งตลอด
ระยะเวลาที่่�ผ่่านมา การบริิหารจััดการแหล่่งเรีียนรู้้�และการสร้้างสรรค์์องค์์ความรู้้�ในเรื่่�องต่่างๆ ได้้รัับการตอบรัับ
เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งจากหน่่วยงานภาครััฐ เอกชน และประชาชนทุุกช่่วงวััย ซึ่ง่� สบร. มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะดำเนิินการขยายผล
ออกไปในวงกว้้าง และพััฒนารููปแบบการให้้บริกิ ารเพื่่อ� รองรัับกับั ความต้้องการของประชาชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และทั่่�วถึึงมากยิ่่�งขึ้้�น
โดยในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 คงไม่่อาจปฏิิเสธได้้ว่่า
ปััญหาการแพร่่ระบาดฯ นี้้� ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คนทั่่�วทั้้�งโลก ที่่�จำเป็็นจะต้้องมีีการปรัับตััว
และเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมอย่่างก้้าวกระโดด รููปแบบการใช้้ชีีวิติ การเรีียนรู้้� และการประกอบอาชีีพ รวมถึึงในทุุกๆ
ด้้าน ล้้วนจำเป็็นจะต้้องมีีการปรัับตััวโดยการนำเอาเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยเข้้ามาปรัับใช้้ ภายใต้้บทบาทและภารกิิจ
ในการพัั ฒ นาระบบการเรีียนรู้้�สาธารณะ OKMD ได้้ ใ ห้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ การพัั ฒ นารูู ป แบบการเรีียนรู้้� ใ หม่่ ๆ
อย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง ทั้้�งการพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�ทางด้้านกายภาพรููปแบบใหม่่ และกระบวนการการเรีียนรู้้�ออนไลน์์
ที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพสููง อย่่างเช่่น TK park Online Library / Virtual Museum และการพััฒนาระบบ OKMD Knowledge
Portal เพื่่�อตอบสนองความต้้องการเรีียนรู้้�ของประชาชนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และพััฒนาศัักยภาพให้้พร้้อมรัับ
กัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น การพััฒนาทัักษะทั้้�งในรููปแบบ Reskills Upskills และ New Skills โดยเฉพาะทัักษะ
ความรู้้�ด้้านดิิจิิทััล และทัักษะอื่่�นๆ ที่่�สอดรัับกัับโลกในศตวรรษที่่� 21 จะช่่วยเสริิมสร้้างสัังคมไทยสู่่�การเป็็นสัังคม
ฐานความรู้้� ดัังนั้้�นการพััฒนาพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�ทั้้�งทางด้้านกายภาพและระบบการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ที่่�ทัันสมััย เพื่่�อรองรัับ
ความต้้องการของประชาชนจึึงเป็็นเป้้าหมายที่่� OKMD ได้้ให้้ความสำคััญ และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะผลัักดัันให้้การดำเนิินงาน
บรรลุุผลสััมฤทธิ์์�อย่่างเป็็นรููปธรรมได้้โดยเร็็ว
ทั้้�งนี้้� การดำเนิินงานต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจะไม่่สามารถสำเร็็จลุุล่่วงไปได้้ หากขาดความร่่วมมืือจากหน่่วยงาน
เครืือข่่ายต่่างๆ ที่่�ให้้ความอนุุเคราะห์์และร่่วมมืือในการสร้้างสรรค์์ พััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�และระบบการบริิหารจััดการ
ความรู้้�เพื่่อ� ให้้บริกิ ารแก่่ประชาชน ผมขอขอบคุุณหน่่วยงานเครืือข่่าย คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเจ้้าหน้้าที่่ทุ� กุ ท่่าน
ที่่อุ� ทิุ ศิ แรงกายแรงใจ มุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทในการผลัักดัันให้้การดำเนิินงานต่่าง ๆ ของ OKMD ประสบผลสำเร็็จตามเป้้าหมาย
ที่่�วางไว้้ด้้วยดีีตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา เพื่่�อการพััฒนาสัังคมไทยให้้เป็็นสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต และเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศอย่่างยั่่�งยืืนสืืบไป
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ประวัติความเป็นมา
และพั ฒนาการที่ส�ำคัญ

สํํานัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� (องค์์การมหาชน) หรืือ สบร. สัังกััดสำนัักนายกรััฐมนตรีี
จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 4 พฤษภาคม 2547 โดยพระราชกฤษฎีีกาจััดตั้้�งสํํานัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้�
(องค์์การมหาชน) มีีวััตถุปุ ระสงค์์หลักั ในระยะเริ่่ม� แรกของการจััดตั้้�ง เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีโอกาสแสวงหา
พััฒนาความรู้้�ความสามารถเพื่่�อสร้้างสรรค์์ และพััฒนาคุุณภาพความคิิดของประชาชนและเยาวชนของ
ประเทศ ทั้้�งนี้้� ในระยะแรก (ปีี พ.ศ. 2547-2549) การกํําหนดโครงสร้้างของ สบร. สอดรัับกัับวััตถุุประสงค์์
ของการจััดตั้้�งองค์์กรที่่�มีีการพััฒนาคนตั้้�งแต่่ระดัับเด็็กแรกเกิิดจนกระทั่่�งประกอบอาชีีพ และครอบคลุุม
แหล่่งเรีียนรู้้�ทุุกด้้าน มีีหน่่วยงานภายใต้้กํํากัับรวมทั้้�งสิ้้�น 7 หน่่วยงาน ได้้แก่่

1
2
3
4
5
6
7

สํํานัักงานอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.)
ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (ศสบ.)
สถาบัันพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ (สพร.)
สถาบัันวิิทยาการการเรีียนรู้้� (สวร.)
ศููนย์์ส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษแห่่งชาติิ (สมพช.)
ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านชีีววิิทยาศาสตร์์ของประเทศไทย (ศลชท.)
ศููนย์์ส่่งเสริิมและพััฒนาพลัังแผ่่นดิินเชิิงคุุณธรรม (ศููนย์์คุุณธรรม)
ANNUAL REPORT
9
OKMD

ปี พ.ศ.
2550

ได้้มีีควบรวม 4 หน่่ วยงานเฉพาะด้้ าน เป็็ น 2 หน่่ วยงานใหม่่ คืือ
“ศููนย์์ส่ง่ เสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษแห่่งชาติิ” กัับ “สถาบัันวิิทยาการการเรีียนรู้้�”
เป็็น “สถาบัันส่่งเสริิมอััจฉริิยภาพและนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ” และ “สถาบัันพิิพิธิ ภััณฑ์์
การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ” กัับ “ศููนย์์สร้า้ งสรรค์์งานออกแบบ” เป็็น “สถาบัันการเรีียนรู้้�
และสร้้างสรรค์์”
รวมเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่

1) สำนัักงานอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.)
2) ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านชีีววิิทยาศาสตร์์ของประเทศไทย (ศลชท.)
3) ศููนย์์ส่ง่ เสริิมและพััฒนาพลัังแผ่่นดิินเชิิงคุุณธรรม (ศููนย์์คุณ
ุ ธรรม)
4) สถาบัันส่่งเสริิมอััจฉริิยภาพและนวััตกรรมการเรีียนรู้้� (สสอน.)
5) สถาบัันการเรีียนรู้้�และสร้้างสรรค์์ (สรส.)

ปี พ.ศ.
2551

ได้้ยกเลิิกการควบรวมของศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ และสถาบััน
พิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ (แยกออกเป็็น 2 หน่่วยงานเหมืือนเดิิม)

รวมเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่

ANNUAL REPORT

1) สํํานัักงานอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.)
2) ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านชีีววิิทยาศาสตร์์ของประเทศไทย (ศลชท.)
3) ศููนย์์ส่่งเสริิมและพััฒนาพลัังแผ่่นดิินเชิิงคุุณธรรม (ศููนย์์คุุณธรรม)
4) ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (ศสบ.)
5) สถาบัันพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ (สพร.)
6) สถาบัันส่่งเสริิมอััจฉริิยภาพและนวััตกรรมการเรีียนรู้้� (สสอน.)
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ปี พ.ศ.
2552

ได้้ยุุบสถาบัันส่่งเสริิมอััจฉริิยภาพและนวััตกรรมการเรีียนรู้้� (สสอน.)
และปรัั บ โอนงานการส่่ ง เสริิ ม ผู้้�มีีความสามารถพิิ เ ศษรวมกัั บ ภารกิิ จ ของ
สํํานัักงานอุุทยานการเรีียนรู้้� และงานการจััดการเรีียนรู้้�ตามหลัักการพััฒนาสมอง
(Brain-Based Learning) รวมกัับภารกิิจของ สบร. ส่่วนกลาง

ปี พ.ศ.
2553

สบร. ปรัั บ โครงสร้้ า งเป็็ น องค์์ ก ารมหาชนเดี่่� ย ว ตามประกาศใน
พระราชกฤษฎีีกาจััดตั้้�งสํํานัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� (องค์์การมหาชน)
(ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2553 ปรัับหน่ว่ ยงานเฉพาะด้้านเป็็นหน่่วยงานภายใน

ประกอบด้วย 5 หน่วยงานภายใน ได้แก่

1) สำนัักงานอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.)
2) ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านชีีววิิทยาศาสตร์์ของประเทศไทย (ศลชท.)
3) ศููนย์์ส่ง่ เสริิมและพััฒนาพลัังแผ่่นดิินเชิิงคุุณธรรม (ศููนย์์คุณ
ุ ธรรม)
4) ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (ศสบ.)
5) สถาบัันพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ (สพร.)

ปี พ.ศ.
2554

หน่่วยงานภายใน 2 หน่่วยงาน ได้้แยกออกเป็็นองค์์การมหาชนใหม่่ ได้้แก่่
ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านชีีววิิทยาศาสตร์์ของประเทศไทย ไปสัังกััดกระทรวง
วิิ ทย าศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี และศูู น ย์์ ส่่ง เสริิ ม และพัั ฒ นาพลัั ง แผ่่ น ดิิ น
เชิิงคุุณธรรม ไปสัังกััดกระทรวงวััฒนธรรม
คงเหลือ 3 หน่วยงานภายใน ได้แก่

1) สำนัักงานอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.)
2) สถาบัันพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ (สพร.)
3) ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (ศสบ.)

ปัจจุบัน

ปััจจุุบันั ตามประกาศพระราชกฤษฎีกี าจััดตั้้�งสํํานัักงานบริิหารและพััฒนา
องค์์ความรู้้� (องค์์การมหาชน) (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2561 เมื่่อ� วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2561
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ปี พ.ศ.
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หน่่วยงานภายใน 1 หน่่วยงาน ได้้แก่่ ศููนย์์สร้า้ งสรรค์์งานออกแบบ ได้้แยกตััว
ออกไปเป็็น สํํานัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (องค์์การมหาชน) สัังกััด
สํํานัักนายกรััฐมนตรีี ตามพระราชกฤษฎีกี าจััดตั้้�ง เมื่่อ� วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2561
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1

เป็็นองค์์กรบริิหารและจััดการความรู้้�ที่่�สมบููรณ์์ หลากหลายและ
เป็็นองค์์กรพััฒนาต่่อยอดองค์์ความรู้้� และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาประเทศ

2

ให้้บริิการและพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบ ทั้้�งในรููปแบบของอุุทยาน
การเรีียนรู้้�และพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�

3

ส่่งเสริิมให้้มีีพื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์ที่่�เอื้้�อต่่อการเข้้าถึึงและการใช้้บริิการ
ด้้านการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งพื้้�นที่่�ในการค้้นคว้้า แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และ
สร้้างแรงบัันดาลใจ ทั้้�งที่่เ� ป็็นพื้้�นที่่จ� ริิงทางกายภาพ และพื้้�นที่่เ� สมืือนจริิง

4

สนัับสนุนุ และส่่งเสริิมให้้ประชาชนทุุกช่่วงวััย โดยเฉพาะผู้้�ด้้อยโอกาส
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและความรู้้�ที่ห่� ลากหลาย เพื่่อ� ลดความเหลื่่อ� มลํ้้�า
ในการเข้้าถึึงความรู้้�

5

ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ ด็็ ก และเยาวชนมีีนิิ สัั ยรัั ก การอ่่ า นและการเรีียนรู้้�
รวมถึึงพััฒนาทัักษะที่่�หลากหลาย

6

สร้้ า งสัั ง คมการเรีียนรู้้�ในภูู มิิ ภ าค ท้้ อ งถิ่่� น และชุุ ม ชน เพื่่� อ ลด
ความเหลื่่อ� มลํ้้�าทางดิิจิทัิ ลั รวมทั้้�งการนํําความรู้้�ไปต่่อยอดและขยายผล
เพื่่�อสร้้างรายได้้ และยกระดัับชีีวิิตความเป็็นอยู่่�

7

สร้้างนวััตกรรมและพััฒนาการเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่ของคนทุุกช่่วงวััย
รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�ด้้ อ ยโอกาสเพื่่� อ ให้้ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งนํํ า ไปเป็็ น
ต้้นแบบขยายผล

อํานาจหน้าที่
1

ดํํ า เนิิ น การจัั ด ให้้ มีี ระบบการเผยแพร่่ ค วามรู้้� และการเรีียนรู้้�
เพื่่�อการสร้้างสรรค์์ทางปััญญา ไม่่ว่่าโดยผ่่านสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อดิิจิิทััล หรืือ
สื่่� อ เทคโนโลยีีอื่่� น ใดอัั น ทัั น สมัั ย ซึ่่� ง สามารถดึึงดูู ด ความสนใจ
การเรีียนรู้้�ได้้

2

ประสานงานหรืือสนัับสนุนุ ให้้มีีการจััดทํําแหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบ ทั้้�งใน
รูู ป แบบของอุุ ทย านการเรีียนรู้้� พิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ ก ารเรีียนรู้้� ห้้ อ งสมุุ ด
การแสดงหรืือการจััดนิิทรรศการ เพื่่อ� ส่่งเสริิมการสร้้างสรรค์์ทางความคิิด
ในทุุกรููปแบบที่่�ทัันสมััย โดยร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่�นไม่่ว่่าหน่่วยงาน
ของรััฐหรืือภาคเอกชน ในกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิการหรืือถ่่ายทอด
ความรู้้�แก่่สัังคม

3

ให้้คํําปรึึกษาหรืือบริิการทางวิิชาการภายในขอบวััตถุุประสงค์์ตาม
มาตรา 6

4

จััดสรรหรืือให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่กิิจกรรมที่่�มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อการเพิ่่�มและพััฒนาการเรีียนรู้้� และสร้้างสรรค์์ภููมิิปััญญา

5

ปฏิิบััติิงานหรืือดํําเนิินการอื่่�นใดตามที่่�คณะรััฐมนตรีีมอบหมาย
ANNUAL REPORT
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OUR VISION
วิสัยทัศน์

ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย

OUR MISSION
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1

จััดให้้มีีระบบการเรีียนรู้้�สาธารณะ ผ่่านแหล่่งเรีียนรู้้� และ
กระบวนการเรีียนรู้้�สาธารณะที่่�ประชาชนสามารถเข้้าถึึง
และใช้้ประโยชน์์ ในการเพิ่ม่� ทัักษะ ความรู้้�และความสามารถ
ได้้อย่่างทั่่�วถึึง

2

เป็็นต้้นแบบแหล่่งบริิการองค์์ความรู้้�รูปู แบบใหม่่ที่ทั่� นั สมััย
มีีชีีวิิตชีีวา อุุดมไปด้้วยความรู้้�ที่ห่� ลากหลาย และสร้้างสรรค์์

3

เสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่เ� ป็็นประโยชน์์
ต่่อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน และเศรษฐกิิจ
ของประเทศ

4

ส่่งเสริิมเครืือข่่ายเพื่่�อพััฒนาและขัับเคลื่่�อนองค์์ความรู้้�
ด้้านต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและระหว่่างประเทศ

STRATEGIC
OPERATIONS

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 	พััฒนานวััตกรรมการเรีียนรู้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 	พััฒนาต้้นแบบแหล่่งเรีียนรู้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 พััฒนาเครืือข่่ายการเรีียนรู้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 	พััฒนาประสิิทธิิภาพภายในองค์์กร

OUR STRUCTURE
องค์ประกอบของ สบร.

สำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� (สบร.) มีีภารกิิจด้้านอุุทยานการเรีียนรู้้� และพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้� ที่่�ร่่วมกััน
ดำเนิินการผลัักดัันให้้ สบร. บรรลุุวััตถุุประสงค์์ โดยมีีภารกิิจดัังนี้้�
สำำ�นัักงานบริิหารและพัั ฒนาองค์์ความรู้้� (องค์์การมหาชน)(สบร.)

เป็็นหน่่วยงานกลางที่่ท� ำหน้้าที่่ค� วบคุุมการดำเนิินงานให้้เป็็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
สบร. โดยทำหน้้าที่่จั� ดั ระบบบริิหารงานภายใน ประสานแผนและงบประมาณ พััฒนายุุทธศาสตร์์
และนโยบายการพััฒนาองค์์ความรู้้�
สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.)

เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชนมีีนิิสััยรัักการอ่่าน รู้้�จัักการแสวงหาความรู้้�และ
การเรีียนรู้้�อย่่างสร้้างสรรค์์ ในบรรยากาศที่่�ทัันสมััยภายใต้้รููปแบบ “ห้้องสมุุดมีีชีีวิิต” พร้้อมทั้้�ง
ส่่งเสริิมให้้เยาวชนมีีโอกาสพััฒนาแลกเปลี่่�ยน และแสดงผลงานที่่�มีีความคิิดสร้้างสรรค์์

G 35
B 47
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C 33
M 93
Y 74
K 38

เป็็นพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แนวใหม่่ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�อย่่างรื่่�นรมย์์ ที่่�เน้้นการพััฒนาความคิิด
เพิ่่�มความรู้้� และสร้้างสรรค์์ภููมิิปััญญา พร้้อมสนัับสนุุนและร่่วมมืือเป็็นเครืือข่่ายกัับพิิพิิธภััณฑ์์
อื่่�นทั่่�วประเทศ เพื่่�อร่่วมสร้้างมาตรฐานกระบวนการเรีียนรู้้�และการบริิหารจััดการพิิพิิธภััณฑ์์
ให้้มีีคุุณภาพและประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และเสริิมสร้้างความรู้้�ด้้านพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาที่่�เหมาะสม
แก่่สัังคมไทย โดยมีีกลุ่่�
มเป้้าหมายเป็็นนัักเรีียน นัักศึึกษา นัักวิิจััย และประชาชนทั่่�วไป
R 122
7A232E
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สถาบัันพิิ พิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ (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

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ผู้้�อำนวยการสำนัักงานบริิหาร
และพััฒนาองค์์ความรู้้�

สถาบัันพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ (สพร.)
National Discovery Museum Institute (NDMI)

ANNUAL REPORT

กลุ่่�มงานพััฒนาต้้นแบบ กลุ่่�มงานพััฒนาเครืือข่่าย
พิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�
และขยายผล
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ฝ่่ายพััฒนาพื้้�นที่่�
และงานบริิการ

ฝ่่ายพััฒนาองค์์ความรู้้�
พิิพิิธภััณฑ์์

ฝ่่ายนิิทรรศการ
และกิิจกรรม

ฝ่่ายสื่่�อสารและ
การตลาด

ฝ่่ายดิิจิิทััลมิิวเซีียม

ฝ่่ายพััฒนาเครืือข่่าย
พิิพิิธภััณฑ์์

ฝ่่ายสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
ด้้านพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�

ส่่วนงานสนัับสนุุนกรรมการ
และผู้้�บริิหาร

สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.)
Thailand Knowledge Park (TK Park)

สำนัักยุุทธศาสตร์์และ
นวััตกรรมการเรีียนรู้้�

สำนัักบริิหาร
จััดการ

ฝ่่ายนโยบายและ
ยุุทธศาสตร์์นวััตกรรม
การเรีียนรู้้�

ฝ่่ายอำนวยการ

ฝ่่ายพััฒนา
พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�ต้้นแบบ

ฝ่่ายพััฒนา
องค์์ความรู้้�

ฝ่่ายการเงิิน
และบััญชีี

ฝ่่ายกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�

ฝ่่ายสื่่�อสาร
และการตลาด

ฝ่่ายงบประมาณและ
ติิดตามประเมิินผล

ฝ่่ายดิิจิิทััลทีีเค

ฝ่่ายพััฒนาเครืือข่่าย
อุุทยานการเรีียนรู้้�

ฝ่่ายส่่งเสริิม
นวััตกรรมการเรีียนรู้้�

ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร

กลุ่่�มงานพััฒนาต้้นแบบ กลุ่่�มงานพััฒนาเครืือข่่าย
อุุทยานการเรีียนรู้้�
และขยายผล

ฝ่่ายสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
ด้้านอุุทยานการเรีียนรู้้�

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

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1 ปลััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
2 ปลััดกระทรวงวััฒนธรรม
3 ปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
4 เลขาธิิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ

ผู้้�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์สููง
เป็็นที่่�ประจัักษ์์ด้้านการบริิหาร การศึึกษาหรืือ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องและเป็็นประโยชน์์ต่อ่ กิิจการของ สบร.
จำนวนไม่่เกิิน 5 คน
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เป็็นกรรมการและเลขานุุการ
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ผู้อ�ำนวยการ สบร.

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการ สบร.

กรรมการตรวจสอบ

ANNUAL REPORT

ไม่่น้้อยกว่่า 2 คน แต่่ไม่่เกิิน 4 คน ซึ่่�งมีีประสบการณ์์ด้้านบััญชีีหรืือการเงิิน
โดยอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องเป็็นกรรมการผู้้�ทรงวุุฒิิในคณะกรรมการ สบร.
หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ สบร.

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็็นเลขานุุการ

OKMD
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หมายเหตุุ : ข้้อมููลตามข้้อบัังคัับคณะกรรมการสำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� ว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล พ.ศ. 2562

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

ประธานกรรมการ

เป็็นกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการ สบร.

ผู้อ�ำนวยการ สบร.

เป็็นรองประธานอนุุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการบริิหารงานบุุคคล
หรืือกฏหมาย จำนวน 3 คน

ตััวแทนของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
จำนวน 3 คน

เป็็นอนุุกรรมการและเลขานุุการ
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หมายเหตุุ : ข้้อมููลตามข้้อบัังคัับคณะกรรมการสำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� ว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล พ.ศ. 2562
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เจ้าหน้าที่ท่ร
ี ับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล

OPERATIONAL
PERFORMANCE
FISCAL YEAR
ผลการดำเนินงาน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สบร. ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ ดำเนิินการขัับเคลื่่อ� นงาน พััฒนา
ต้้นแบบแหล่่งเรีียนรู้้�ในรููปแบบห้้องสมุุดมีีชีีวิิตและด้้านพิิพิธิ ภััณฑ์์การเรีียนรู้้� พััฒนาเครืือข่่ายการเรีียนรู้้� และพััฒนา
นวััตกรรมการเรีียนรู้้� โดยจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์ในรููปแบบที่่�หลากหลาย อีีกทั้้�งยัังให้้ความรู้้�ผ่่านดิิจิิทััล
แพลตฟอร์์มในช่่องทางต่่างๆ อบรมบุุคลากรหน่่วยงานเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�จัังหวััดต่่างๆ รวมทั้้�งพััฒนาทัักษะและ
กระบวนการเรีียนรู้้� เพิ่่�มพููนความรู้้� พััฒนาพหุุปััญญาให้้มีีทัักษะที่่�หลากหลาย ตลอดจนพััฒนาธุุรกิิจชุุมชน/ฐานราก
เผยแพร่่และถ่่ายทอดให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนทุุกช่่วงวััย ซึ่่ง� มีีกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่ห� ลากหลาย และ
ยัังสามารถเข้้าถึึงความรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาในช่่องทางดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม

ประชาชนที่่�เข้้าถึึงและได้้รัับการถ่่ายทอด
นวััตกรรมและองค์์ความรู้้�ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
(Views/Reach) จำนวน

109,937,170

พััฒนาและสนัับสนุุนแหล่่งเรีียนรู้้�เครืือข่่าย
ส่่วนภููมิิภาคในการนำแนวคิิด
ห้้องสมุุดมีีชีีวิิต และ Discovery Museum
ไปขยายผลอย่่างต่่อเนื่่�องสะสมรวม

ผู้้�ใช้้บริิการแหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบ TK Park
และ Museum Siam จำนวน

129,970

(ณ 30 กัันยายน 2564)

เครืือข่่ายพิิพิิธภััณฑ์์เพื่่�อเสริิมสร้้างการท่่องเที่่�ยว
พิิพิิธภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�
(Thailand Museum Pass) จำนวน

66

69

แผนงานส�ำคัญ
2

3

4
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พั ฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้

พั ฒนาต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้

พั ฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้

พั ฒนาประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร
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1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พั ฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

1

1

โครงการ TK แจ้งเกิด

5

่ นประสบการณ์
โครงการแลกเปลีย
งานพิ พิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

2

งานพั ฒนาเชื่อมโยงห้องสมุด
ออนไลน์แห่งชาติ

6

งานปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้
ผ่านพิ พิธภัณฑ์

3

โครงการพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์
เพื่ อรองรับสังคมผู้สูงวัย

7

โครงการติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานพั ฒนาต้นแบบ
สนามเด็กเล่น OKMD

4

งานสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
พิ พิธภัณฑ์วิทยาสู่สาธารณะ

8

โครงการพั ฒนาศูนย์การเรียนรู้
ออนไลน์ของประเทศ
(Knowledge Portal หรือ KP)

โครงการ TK แจ้งเกิด
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เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้เยาวชนอายุุตั้้�งแต่่ 15-25 ปีี ได้้รัับการบ่่มเพาะและพััฒนาทัักษะเฉพาะทางเพิ่่�มเติิม
ประสบการณ์์ให้้กัับเยาวชน ผ่่านกระบวนการอบรม การพััฒนาทัักษะความรู้้�และการฝึึกปฏิิบััติิจริิงเพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมก้้าวสู่่�การเป็็นมืืออาชีีพ สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.) จึึงได้้ดำเนิินการโครงการ TK แจ้้งเกิิด มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยในปีีงบประมาณ 2564 สอร. ได้้ร่ว่ มกัับ School of Changemakers และ แหล่่งเรีียนรู้้�เครืือข่่าย สอร. 5 แห่่ง ได้้แก่่
อุุทยานการเรีียนรู้้�ยะลา อุุทยานการเรีียนรู้้�นราธิิวาส อุุทยานการเรีียนรู้้�ปััตตานีี อุุทยานการเรีียนรู้้�แม่่ฮ่่องสอน และ
อุุทยานการเรีียนรู้้�ศรีีสะเกษ ในการสนัับสนุนุ เยาวชนเพื่่อ� สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงในสัังคมผ่่านประเด็็นหลัักที่่น่� า่ สนใจ
อาทิิ ช่่องว่่างระหว่่างวััย (Generation Gap) ทั้้�งในครอบครััวและโรงเรีียน ความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity)
ที่่�มากกว่่าการแสดงออกเป็็นผู้้�ชายหรืือผู้้�หญิิง ความบกพร่่องทางร่่างกาย (Disability) ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีีวิติ
และการเข้้าถึึงโอกาสในสัังคม และความแตกต่่างทางชาติิพัันธุ์์� ที่่�เชื้้�อชาติิ ศาสนา ภาษา (Ethnicity) มีีผลกระทบ
ต่่อการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคม ผ่่านกระบวนการ Design Thinking เพื่่�อให้้ผู้้�ร่่วมโครงการได้้เรีียนรู้้�ทัักษะต่่างๆ เช่่น
การฟัังอย่่างลึึกซึ้้�ง การทำงานเป็็นทีีม ความคิิดสร้้างสรรค์์ ความคิิดเชิิงระบบ โดยจััดกิิจกรรมอบรม ณ แหล่่งเรีียนรู้้�
เครืือข่่าย และทางโปรแกรมออนไลน์์ เยาวชนที่่�ผ่่านการคััดเลืือกเข้้าร่่วมโครงการทั้้�งสิ้้�น 120 คน
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งานพั ฒนาเชื่อมโยงห้องสมุดออนไลน์แห่งชาติ

สอร. ได้้พััฒนาและให้้บริิการระบบ TK Public
Online Library เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการขยายโอกาส
การเข้้ า ถึึงหนัั ง สืือและสื่่� อ การเรีียนรู้้�สร้้ า งสรรค์์
ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ เยาวชน และประชาชนทั่่� ว ไป
ให้้ทั่่ว� ถึึงมากยิ่่�งขึ้้น� โดยผู้้�ใช้้บริกิ ารสามารถดาวน์์โหลด
แอปพลิิเคชัันเพื่่�อยืืม-คืืน e-book, audio book,
VDO-Streaming ในระบบ IOS และ Android บน
อุุปกรณ์์ Smart Device และคอมพิิวเตอร์์ส่่วนบุุคคล (PC) ได้้ ซึ่่�ง ณ 30 กัันยายน 2564 มีีการเข้้าใช้้บริิการเรีียนรู้้�
จำนวน 205,686 คน/ครั้้ง� จำนวนการยืืม 400,135 ครั้้ง� สมััครสมาชิิก 28,864 คน จำนวนสมาชิิก (สะสม) 302,042 คน
และมีีหนัังสืือ สื่่�อการเรีียนรู้้�ทั้้�งรููปแบบ e-book คลิิปวิิดีีโอ หนัังสืือเสีียง ให้้บริิการ 21,611 เล่่ม/รายการ

3

โครงการพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์
เพื่ อรองรับสังคมผู้สูงวัย
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สถาบัันพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ (สพร.) ได้้ริิเริ่่�ม
ดำเนิิ น การโครงการที่่� มีี กลุ่่�มเป้้ า หมายเป็็ น ผู้้�สูู ง อายุุ ตั้้� ง แต่่
ปีีงบประมาณ 2563 เป็็นต้้นมา และดำเนิินการต่่อเนื่่�องมาถึึง
ปีีงบประมาณ 2564 โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�ออบรมความรู้้�
เกี่่ย� วกัับผู้้�สููงอายุุ และการดำเนิินงานของพิิพิธิ ภััณฑ์์กับผู้้�
ั สููงอายุุ
ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานพิิพิิธภััณฑ์์ ซึ่่�งได้้ดำเนิินการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการ
ในประเด็็นผู้้�สููงอายุุร่่วมกัับพิิพิิธภััณฑ์์ และจััดประชุุมวิิชาการนานาชาติิ (Museum Forum) ในประเด็็นพิิพิิธภััณฑ์์
กัั บผู้้� สูู ง อายุุ ต่่ อ ไป โดยในปีี 2564 ได้้ ด ำเนิิ น การจัั ด อบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารในรูู ป แบบออนไลน์์ ระหว่่ า งวัั น ที่่�
18-19 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งสิ้้�น 86 คน ผลประเมิินความพึึงพอใจ ร้้อยละ 90.1 โดยคััดเลืือกโครงการ
จากพิิพิิธภััณฑ์์ต่่างๆ เพื่่�อพััฒนางานวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการด้้านผู้้�สููงอายุุ ระหว่่างเดืือน ตุุลาคม 2563 - เมษายน 2654
ทั้้�งนี้้� มีีโครงการเข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น 31 โครงการ ขณะนี้้�คณะกรรมการพิิจารณาคััดเลืือกโครงการที่่มีีศั
� กั ยภาพให้้ดำเนิินงาน
วิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ าร จำนวน 10 โครงการ เรีียบร้้อยแล้้ว นอกจากนี้้�ได้้ดำเนิินการจััดงานประชุุมวิิชาการด้้านพิิพิธิ ภััณฑ์์
ในประเด็็นผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อเป็็นเวทีีในการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และประสบการณ์์ระหว่่างผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านผู้้�สููงวััย
พิิพิิธภััณฑ์์ นัักปฏิิบััติิการพิิพิิธภััณฑ์์ นัักการศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์ และผู้้�บริิหารพิิพิิธภััณฑ์์ ในการแลกเปลี่่�ยนระหว่่าง
ผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านเกี่่� ย วกัั บ งานพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ ผู้้�สูู ง วัั ย ในประเทศไทยและประเทศอื่่� น ๆ อีีกทั้้� ง เป็็ น การจุุ ด ประเด็็ น
เรื่่�องบทบาทของพิิพิิธภััณฑ์์ในสัังคมผู้้�สููงวััยให้้เป็็นที่่�รัับรู้้�ในวงกว้้าง โดยจััดระหว่่างวัันที่่� 16-18 กัันยายน 2564
ร่่วมกัับองค์์กรร่่วมจััด จำนวน 8 แห่่ง ประกอบด้้วย (1) คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร (2) คณะศึึกษาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร (3) หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่ง กทม. (4) หอภาพยนตร์์ (5) ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิรินิ ธร (6) สถาบัันวิิจัยั
ภาษาและวััฒนธรรมเอเชีีย มหาวิิทยาลััยมหิิดล (7) คณะสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
(8) สำนัักงานเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ทั้้�งนี้้�มีีจำนวนผู้้�ลงทะเบีียนทั้้�งหมด 615 คน และ
ยอดการรัับรู้้�ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ จำนวน 6,685 คน/ครั้้ง� และยอดแชร์์จำนวน 91 ครั้้ง� นอกจากนี้้�ยังั ได้้รับผ
ั ลประเมิิน
ความพึึงพอใจถึึงร้้อยละ 90.4

งานสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและพิ พิธภัณฑ์วิทยาสู่สาธารณะ
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สพร. ดำเนิินการรวบรวมและสร้้างองค์์ความรู้้� เพื่่�อเป็็นฐานในการพััฒนางานต่่างๆ ไปสู่่�สาธารณะ อาทิิ
นิิทรรศการหมุุนเวีียนและนิิทรรศการถาวร กิิจกรรมและงานการศึึกษา หนัังสืือและสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�เผยแพร่่สู่่�สาธารณะ
รวมถึึงการเผยแพร่่ความรู้้�ออนไลน์์ โดยครอบคลุุมเนื้้�อหาด้้านประวััติิศาสตร์์สัังคม ศิิลปะ วััฒนธรรม และ
พิิพิธิ ภััณฑ์์วิทย
ิ า เพื่่อ� นำไปต่่อยอดในการเผยแพร่่ผ่า่ นหนัังสืือ สื่่อ� สิ่่�งพิิมพ์์ สื่่อ� ออนไลน์์และนิิทรรศการหมุุนเวีียนต่่อไป
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
งานสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพิ พิธภัณฑ์

ในปีีงบประมาณ 2564 ดำเนิินการวิิจััยด้้านการอนุุรัักษ์์วััตถุุพิิพิิธภััณฑ์์ เรื่่�อง “การแต่่งเติิมสีีและลวดลาย
บนเครื่่อ� งปั้้�นดิินเผา” จััดทำจดหมายเหตุุเกี่่ย� วกัับประวััติศิ าสตร์์สังั คมของอาคารกระทรวงพาณิิชย์์ (เดิิม) โดยสนัับสนุนุ
ข้้อมููลสำหรัับคลัังทรััพยากรการศึึกษาแบบเปิิด (Open Educational Resources: OER) โดยนำชุุดข้้อมููลองค์์ความรู้้�
อััปโหลดเข้้าสู่่�ระบบคลัังทรััพยากรการศึึกษาแบบเปิิดเพิ่ม่� ขึ้้น� จำนวน 97 ชุุด รวมกัับชุดุ ข้้อมููลองค์์ความรู้้�เดิิมในระบบ
จำนวน 1,002 ชุุด ดัังนั้้�น จึึงมีีข้้อมููลชุุดองค์์ความรู้้�ให้้บริกิ ารประชาชนทั้้�งสิ้้�นจำนวน 1,099 ชุุด (ณ 30 กัันยายน 2564)
รวมถึึงการเปิิดรัับบทความจากบุุคคลทั่่�วไปที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับองค์์ความรู้้�ด้้านประวััติิศาสตร์์ สัังคม วััฒนธรรม และ
พิิพิิธภััณฑ์์ เพื่่�อเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของมิิวเซีียมสยาม ระหว่่างวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563 ถึึง 31 กรกฎาคม 2564
โดยมีีบทความส่่งเข้้ามาคััดเลืือก 170 เรื่่�อง นัักเขีียน 77 คน บทความที่่�ผ่่านการคััดเลืือก 102 เรื่่�อง ทั้้�งนี้้�มีีบทความ
ที่่ไ� ด้้รับั การเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์และสื่่อ� ออนไลน์์ของมิิวเซีียมสยามแล้้ว ทั้้�งสิ้้�น 93 เรื่อ่� ง และยอดการรัับรู้้�ผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์จำนวน 827,507 คน/ครั้้�ง
กิจกรรมงานเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้ด้านพิ พิธภัณฑ์

ได้้แก่่

ดำเนิินการจััดงานบรรยายวิิชาการด้้านพิิพิิธภััณฑ์์และประวััติิศาสตร์์สัังคม (Museum Infocus) ทั้้�งสิ้้�น 6 ครั้้�ง
ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

เรื่่�อง พื้้�นที่่� ศิิลปะ การตีีความและการให้้ความหมาย
ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

เรื่่�อง ขุุด : ความหมายระหว่่าง มนุุษย์์ พื้้�นที่่� โบราณคดีี และงานศิิลปะ
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วันที่ 28 มีนาคม 2564

เรื่่�อง จากลาลููแบร์์ถึึงชานมไข่่มุุก : ประวััติิศาสตร์์รสนิิยม
วััฒนธรรมชาจีีนในแผ่่นดิินสยาม
ครั้งที่ 4

วันที่ 28 มีนาคม 2564

เรื่่อ� ง “คิินสึึงิิ ซ่่อมด้้วยรััก : ศิิลปะปรััชญา และหััวใจของ
การซ่่อมสงวน” พร้้อมสาธิิตการซ่่อมศิิลปวััตถุดุ้ ้วยวิิธีีคิินซึึงิิ โดย คุุณชยานัันท์์ อนัันตวััชกร

ครั้งที่ 5

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

เรื่่อ� ง คิิดเป็็นเห็็นภาพ การคิิดเชิิงระบบเพื่่อ� การออกแบบ
นิิทรรศการและงานการศึึกษา
ครั้งที่ 6

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

เรื่่�อง การสื่่�อความหมายในพิิพิิธภััณฑ์์เฉพาะทาง

โดยการบรรยายครั้้ง� ที่่� 1-4 มีีผู้้�เข้้าอบรมจำนวน 248 คน และเมื่่อ� เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID -19) ทำให้้ต้้องปรัับรููปแบบของการบรรยายครั้้�งที่่� 5-6 เป็็นแบบออนไลน์์ โดยมีียอดการรัับรู้้�
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ทั้้�งสิ้้�น 7,260 คน/ครั้้�ง รวมถึึงการดำเนิินงานฝึึกอบรมด้้านพิิพิิธภััณฑ์์ (Museum Academy)
เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้านพิิพิิธภััณฑ์์ศึึกษาจากประสบการณ์์ของผู้้�ปฏิิบััติิงานในวิิชาชีีพและนัักวิิชาการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จำนวน 3 หลัักสููตร ดัังนี้้�
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มิิ ว เซีี ย มแอนด์์ บ อร์์ ด เกม เป็็นการออกแบบบอร์์ดเกมเพื่่�องานพิิพิิธภััณฑ์์ กลไกการเรีียนรู้้�และ
การเลืือกเนื้้�อหาสำหรัับเกม ฯลฯ ในวัันที่่� 19-20 และ 28 สิิงหาคม 2564 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งสิ้้�น จำนวน 29 คน
การออกแบบประสบการณ์์ในนิิทรรศการและพิิพิิธภััณฑ์์ เพื่่�อถอดวิิธีีการออกแบบประสบการณ์์
ในงานพิิพิิธภััณฑ์์ นิิทรรศการและอีีเวนต์์ การศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค การออกแบบประสบการณ์์แบบมีีส่่วนร่่วม
การออกแบบประสบการณ์์ในงานดิิจิิทััล ในวัันที่่� 2-4 กัันยายน 2564 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งสิ้้�น จำนวน 30 คน
สร้้างสรรค์์ดิิจิิทััลมิิวเซีียม เป็็นพััฒนาดิิจิิทััลมิิวเซีียมด้้วยการใช้้หลัักการคิิดเชิิงออกแบบ การพััฒนา
ดิิจิิทััลมิิวเซีียมด้้วยแนวคิิดลีีนสตาร์์ทอััพ ทฤษฎีีการเข้้าใจลููกค้้า ในวัันที่่� 28 สิิงหาคม และวัันที่่� 4, 11, 25 กัันยายน
2564 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งสิ้้�นจำนวน 44 คน
นอกจากนี้้�ได้้ดำเนิินการจััดทำจดหมายข่่าวการอนุุรัักษ์์และพิิพิิธภััณฑ์์ (Coll & Lab) โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านงานพิิพิิธภััณฑ์์ ประวััติิศาสตร์์ และงานอนุุรัักษ์์วััตถุุพิิพิิธภััณฑ์์แก่่เครืือข่่ายพิิพิิธภััณฑ์์
สถาบัันการศึึกษา และสาธารณชน จำนวน 4 ฉบัับ

5

่ นประสบการณ์
โครงการแลกเปลีย
งานพิ พิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

สพร. มีีแนวคิิดที่่�จะพััฒนาความร่่วมมืือด้้านงานพิิพิิธภััณฑ์์ โดยการแสวงหาความร่่วมมืือ การแลกเปลี่่�ยน
องค์์ความรู้้� และการสร้้างความสััมพัันธ์์ในด้้านพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยา (Museology) กัับองค์์กรด้้านพิิพิิธภััณฑ์์ทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ โดยมีีการจััดกิิจกรรมพััฒนาความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายพิิพิิธภััณฑ์์ องค์์กร หน่่วยงานด้้านพิิพิิธภััณฑ์์
ในระดัับนานาชาติิ โดยมีีกิิจกรรมสำคััญที่่�ได้้ดำเนิินการ ได้้แก่่
	พััฒนาหลัักสููตรการจััดการคลัังโบราณวััตถุุ ร่่วมกัับ International Centre for the Study of the
Preventive and Restoration of Cultural Property (ICCROM) ในรููปแบบออนไลน์์เพื่่�อจััดอบรมด้้านงานอนุุรัักษ์์
ระดัับนานาชาติิ CollAsia หลัักสููตร “RE-ORG : Reorganization of Museum Storage”ซึ่่�งได้้ทำการลงนาม MOU
ระหว่่าง ICCROM และ สพร. ผ่่านระบบออนไลน์์ ชื่่�อ DocuSign เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2564 โดย สพร. เป็็นผู้้�
สนัับสนุนุ Platform E-learning และบริิหารจััดการระบบออนไลน์์ของหลัักสููตร ทั้้�งนี้้� เปิิดรัับสมัคั รผู้้�เข้้าร่่วมอบรม ตั้้�งแต่่
เดืือนมกราคม - 20 เมษายน 2564 มีีพิิพิิธภััณฑ์์ผ่่านการคััดเลืือก 11 แห่่ง ทั้้�งนี้้�ได้้ดำเนิินการเปิิดหลัักสููตรอบรม
ไปแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564 โดยการอบรมออนไลน์์จะดำเนิินไปจนถึึงเดืือน ธัันวาคม 2564 และจะเป็็น
การปฏิิบััติิกัับสถานที่่�จริิงตั้้�งแต่่เดืือน มกราคม - เมษายน 2565 ต่่อไป
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การจััดงานประชุุมวิิชาการในรููปแบบ International Forum Online ควบคู่่�ไปกัับงานจััดประชุุมวิิชาการ
พิิพิิธภััณฑ์์ Museum Forum ในวัันที่่�18 กัันยายน 2564 โดยเชิิญตััวแทนพิิพิิธภััณฑ์์เครืือข่่ายจากต่่างประเทศ
เข้้าร่่วมนำเสนอผลงานผ่่านระบบออนไลน์์ ในประเด็็น Farsighted Museum : Sighting forward to Aging Society
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นอกจากนี้้� การพััฒนาเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับองค์์กรหรืือหน่่วยงานด้้านพิิพิิธภััณฑ์์ในระดัับนานาชาติิ
ได้้เกิิดเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับองค์์กรหรืือหน่่วยงานด้้านพิิพิิธภััณฑ์์ จำนวน 3 แห่่ง ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ ได้้แก่่
1 Group for Education in Museum (GEM)
2 Museum Association
3 International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)

6

งานปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิ พิธภัณฑ์

สพร. มีีหน้้าที่่�หลัักในการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ที่่�ถููกจััดทำขึ้้�น
ผ่่านนิิทรรศการ งานสััมมนาทางวิิชาการ และกิิจกรรมที่่ห� ลากหลาย
รูู ป แบบเพื่่� อ ให้้ ก ลุ่่�มเป้้ า หมายเพลิิ ด เพลิิ น กัั บ การเรีียนรู้้�ได้้
ตามอััธยาศััย ความสนใจ และมีีความสามารถในการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�
ในรููปแบบที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อปลููกฝัังให้้คนไทยเห็็นความสำคััญ
ของการเรีียนรู้้�ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นรากฐานสำคััญในการพััฒนาบุุคลากร
ของชาติิให้้มีีคุุณภาพต่่อไปในอนาคต
อย่่างไรก็็ตาม ในปีีงบประมาณ 2564 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จำเป็็นต้้องมีีการปรัับแผนงานการสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ปััจจุุบััน โดยเน้้นการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�สู่่�สาธารณะได้้
ในวงกว้้างและตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย รวมถึึงการประชาสััมพัันธ์์สื่อ่� สารเชิิงการตลาดที่่จ� ะสร้้างกระแสการรัับรู้้�ได้้ในวงกว้้าง
อย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพสูู ง สุุ ด ซึ่่� ง มีียอดการรัั บรู้้� ผ่่ า นสื่่� อ ออนไลน์์ ทั้้� ง สิ้้� น 46,454,172 ครั้้� ง และมีียอดมูู ล ค่่ า
ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ ทั้้�งสิ้้�น 88,244,595 บาท

7

โครงการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานพั ฒนา
ต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD
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สบร. ได้้ดำเนิินการนำองค์์ความรู้้�ด้้าน Brain - based Learning (BBL) มาประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบ
การจััดการเรีียนรู้้�ในพื้้�นที่่เ� รีียนรู้้�อย่่างสร้้างสรรค์์ ภายใต้้โครงการ “พััฒนาต้้นแบบสนามเด็็กเล่่น OKMD ตามหลัักการ
พััฒนาสมอง” ในกลุ่่�มโรงเรีียนพระราชููปถััมภ์์ โดยปีีงบประมาณ 2563 ได้้จััดสร้้างต้้นแบบสนามเด็็กเล่่นฯ จำนวน
2 แห่่ง ในโรงเรีียนราชปิิโยรสา ยุุพราชานุุสรณ์์ จัังหวััดน่่าน และโรงเรีียนทีีปัังกรวิิทยาพััฒน์์ (วััดสุุนทรสถิิต) จัังหวััด
สมุุทรสาคร ซึ่่�งเป็็นต้้นแบบสนามเด็็กเล่่นฯ ที่่�ประกอบด้้วยพื้้�นที่่�ทางกายภาพ องค์์ความรู้้� กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
และการบริิหารจััดการ ในการใช้้พื้้�นที่่�สนามเด็็กเล่่นฯ
ฝ่่ายส่่งเสริิมนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ได้้ดำเนิินงานตามแผนงานการติิดตามดำเนิินงานของต้้นแบบสนามเด็็กเล่่นฯ
โดยมีีการติิดตามลงพื้้�นที่่� “สนามเด็็กเล่่น OKMD ตามหลัักการพััฒนาสมอง” ของโรงเรีียนราชปิิโยรสา ยุุพราชานุุสรณ์์
จัังหวััดน่่าน และได้้จััดกิิจกรรมจิิตอาสา ร่่วมกัับโรงเรีียนราชปิิโยรสา ยุุพราชานุุสรณ์์ พร้้อมด้้วยหน่่วยงาน
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ภาคราชการต่่างๆ อาทิิ สำนัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน หััวหน้้าส่่วนราชการทหารจิิตอาสาพระราชทาน
จิิตอาสา 904 รวมทั้้�งประชาชนในพื้้�นที่่� ร่่วมกัันทำความดีีเพื่่�อชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์์ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานจำนวน
220 ท่่าน ด้้วยการปรัับภููมิิทััศน์์บริิเวณพื้้�นที่่�โรงเรีียน เพื่่�อเตรีียมการสร้้างต้้นแบบสนามเด็็กเล่่น OKMD ตามหลััก
การพััฒนาสมอง หลัังจากนั้้�นมีีการดำเนิินการจััดจ้้างเพื่่อ� ดำเนิินการพััฒนาพื้้�นที่่� มีีการลงพื้้�นที่่ต� รวจสอบการก่่อสร้้าง
ในระยะเริ่่�มก่่อสร้้าง ระยะกลางมีีการลงพื้้�นที่่�ติิดตาม และปััจจุุบัันการดำเนิินการก่่อสร้้างสนามเด็็กเล่่นฯ รวมถึึง
การตรวจรัับงานสนามเด็็กเล่่นฯ ที่่�จัังหวััดน่่าน เสร็็จสิ้้�นเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ซึ่่�งในส่่วนโรงเรีียนทีีปัังกร วิิทยาพััฒน์์
(วััดสุุนทรสถิิต) จัังหวััดสมุุทรสาคร นั้้�น ไม่่สามารถสร้้างพื้้�นที่่ต� ามเวลาที่่ก� ำหนดไว้้ได้้ ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้้�งระลอกที่่� 2 ของพื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร รวมทั้้�งการแพร่่ระลอกที่่� 3
ทั่่�วทั้้�งประเทศ จึึงทำให้้ไม่่สามารถดำเนิินงานได้้ตามแผนงานที่่�กำหนด
ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการปรัับแผนโครงการ โดยการเพิ่่�มโครงการวางขอบคัันหิินสำเร็็จรููปพร้้อมถมทรายบริิเวณพื้้�นที่่�
“สนามเด็็กเล่่น OKMD ตามหลัักการพััฒนาสมอง” ณ โรงเรีียนราชปิิโยรสา ยุุพราชานุุสรณ์์ จัังหวััดน่่าน ซึ่่�งได้้มีี
การดำเนิินงานเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
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8

โครงการพั ฒนาศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ
(Knowledge Portal หรือ KP)

สบร. มีีภารกิิจหลัักในการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�สาธารณะ ตระหนัักถึึงความจำเป็็นในการพััฒนาแพลตฟอร์์ม
การเรีียนรู้้�สาธารณะ ซึ่่ง� จะมีีบทบาทสำคััญในการเตรีียมความพร้้อมคนไทยภายใต้้ความท้้าทายใหม่่ อีีกทั้้�งยัังสนัับสนุนุ
นโยบายรััฐบาลในการส่่งเสริิมการพััฒนาคนในทุุกมิิติิและทุุกช่่วงวััย ให้้เป็็นคนดีี เก่่ง มีีคุุณภาพ สำหรัับวิิถีีชีีวิิต
ในศตวรรษที่่� 21 และพร้้อมก้้าวสู่่�การเป็็นพลเมืืองโลก (Global Citizen)
ปััจจุุบัันคนไทยมีีพฤติิกรรมในการใช้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตผ่่านโทรศััพท์์มืือถืืออย่่างสม่่ำเสมอ ซึ่่�งการพััฒนา
แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�สาธารณะรููปแบบใหม่่ของประเทศ (OKMD Knowledge Portal) จะช่่วยตอบสนอง
ความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกช่่วงวััยให้้สามารถเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ในการพััฒนาศัักยภาพ ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
โดยอาศััยเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ ซึ่่�งช่่วยให้้ประชาชนทุุกช่่วงวััยสืืบค้้นข้้อมููลความรู้้�
ที่่�จำเป็็นและอยู่่�ในกระแสความสนใจได้้ โดยจััดทำในรููปแบบที่่�เข้้าใจและเข้้าถึึงได้้ง่่ายและเป็็นมิิตรกัับผู้้�ใช้้
เป็็นทางเลืือกให้้ประชาชนเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานในการพััฒนาประเทศให้้
เกิิดความยั่่ง� ยืืนในโลกปััจจุุบันั เพื่่อ� สนองต่่อการเปลี่่ย� นแปลงในศตวรรษที่่� 21 สร้้างสัังคมไทยสู่่�สัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�
ที่่�สมบููรณ์์ อัันเป็็นรากฐานของการพััฒนาประเทศอย่่างแท้้จริิง สบร. จึึงได้้ดำเนิินโครงการพััฒนาแพลตฟอร์์ม
การเรีียนรู้้�ออนไลน์์สาธารณะของประเทศ (Knowledge Portal หรืือ KP) โดยมีีผลการดำเนิินงานในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา ดัังนี้้�
1 ดำเนิินการสำรวจข้้อมููลกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อจััดทำ

Customer Journey Map เพื่่�อใช้้ในการออกแบบระบบ KP
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ จััดทำ wireframe ของทั้้�งแอปพลิิเคชัันและ
เว็็บไซต์์ของระบบ KP จััดทำ Prototype 2 แบบ ของทั้้�ง
แอปพลิิ เ คชัั น และเว็็ บ ไซต์์ ข องระบบ KP และ พัั ฒ นา
แพลตฟอร์์มเสร็็จเรีียบร้้อย 3 ระบบ คืือ
Library for all
Online Learning Center
Content and Member Management

2	ประสานงานกัับหน่่วยงานเครืือข่่าย 8 แห่่ง เพื่่อ� ศึึกษาแนวทางการเชื่่�อมต่่อ
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ระบบ หรืือการแบ่่งปัันทรััพยากรที่่�จะนำมาให้้บริิการบนแพลตฟอร์์ม KP ได้้แก่่
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
	สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
	สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
	สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง (สจล.)
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
	สำนัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)
	สำนัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว. )
	สำนัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย (กศน.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พั ฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้
1

งานพั ฒนาอุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการ

2

งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3

งานพั ฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ANNUAL REPORT

1

OKMD

30

4

งานบริหารจัดการและพั ฒนา
พิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้

5

งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน

6

งานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
ผ่านพิ พิธภัณฑ์

7

โครงการพั ฒนาดิจิทัลมิวเซียม 4.0

งานพั ฒนาอุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการ

เนื่่�องจากอุุทยานการเรีียนรู้้�ต้้นแบบและบริิการ (TK park) ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�
ณ Dazzle Zone ชั้้�น 8 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ได้้รัับความเสีียหายเนื่่�องจาก
เหตุุ เ พลิิ ง ไหม้้ ในวัั น ที่่� 10 เมษายน 2562 และต้้ อ งปิิ ด ให้้ บริิ ก ารตั้้� ง แต่่
วัันที่่� 11 เมษายน 2562 เป็็นต้้นมา และยัังไม่่สามารถเปิิดให้้บริกิ ารได้้เนื่่อ� งจาก
อยู่่�ระหว่่ า งการซ่่ อ มแซม ปรัั บปรุุ ง เพิ่่� ม เติิ ม และฟื้้� น ฟูู อุุ ทย านการเรีียนรู้้� ฯ
ให้้ ส ามารถเปิิ ด บริิ ก ารได้้ ต ามปกติิ ซึ่่� ง เดิิ ม สอร. มีีแผนจะเปิิ ด ให้้ บริิ ก าร
ในเดืือน เมษายน 2564 แต่่ทั้้ง� นี้้� เนื่่อ� งจากมีีการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นเดืือนเมษายน 2564 เป็็นต้้นมา จึึงได้้เปิิดให้้
บริิการในวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2564
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการให้้บริิการส่่งเสริิมการอ่่าน การเรีียนรู้้�ให้้กัับเด็็ก เยาวชน ประชาชนทั่่�วไปและสมาชิิก
ของอุุทยานการเรีียนรู้้�ฯ ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง สอร. ได้้เปิิดพื้้�นที่่� TK Alive ณ Genius Planet ชั้้น� 6 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์
เพื่่�อเป็็นจุุดให้้บริิการชั่่�วคราว ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2562 เป็็นต้้นมา ซึ่่�ง สอร. ได้้ดำเนิินการจััดหาหนัังสืือ/วารสาร
สื่่�อการเรีียนรู้้�มาให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งตั้้�งแต่่เดืือน ตุุลาคม 2563 - วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีผู้้�เข้้ามา
ใช้้บริิการ TK Alive (สะสม) จำนวน 17,590 คน/ครั้้�ง นอกจากนั้้�น สอร. ได้้จััดให้้มีีบริิการ TK Book Delivery
เพื่่� อ เป็็ นการอำนวยความสะดวกในการยืืม-คืืนหนัั ง สืือให้้ กัั บผู้้� ใช้้ บริิ ก ารที่่� เป็็ น สมาชิิ ก ของอุุ ทยานการเรีียนรู้้�
ทั้้�งนี้้� ในด้้านการพััฒนาการให้้บริิการด้้วยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ สอร. ได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน MyTK ขึ้้�น
เพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการที่่�เป็็นสมาชิิกของอุุทยานการเรีียนรู้้�ในการเข้้า-ออกสถานที่่� การสืืบค้้น
หนัังสืือและสื่่�อการเรีียนรู้้� การยืืม คืืนหนัังสืือ การชำระเงิินค่่าใช้้บริิการต่่างๆ รวมทั้้�ง สามารถเข้้าใช้้บริิการระบบ
ห้้องสมุุดออนไลน์์ TK Public Online Library ได้้ โดยสามารถดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวผ่่าน Google Play
และ Apple Store

2

งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สอร. ได้้จััดกิิจกรรมส่่งเสริิม การอ่่านการเรีียนรู้้� โดยแบ่่งเป็็น 2 รููปแบบ คืือ On-Site และ Online ที่่�สอดคล้้อง
กัับสภาวการณ์์และการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้้วย กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
แบบบููรณาการ กิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ประจำเดืือน กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวทางพหุุปััญญา กิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ด้้านศิิลปวััฒนธรรม กิิจกรรมเสริิมทัักษะด้้าน IT และกิิจกรรมเสริิมทัักษะชีีวิิต ณ 30 กัันยายน 2564
มีีการจััดกิิจกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น 137 กิิจกรรม และมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น 381,280 คน ดัังนี้้�

กิิจกรรม My Life, My Books กิิจกรรมที่่�ตอกย้้ำการรัับรู้้�และสร้้างภาพลัักษณ์์ใหม่่ของ “การอ่่าน” ที่่�ไม่่หยุุด
อยู่่�แค่่บทความขนาดสั้้�นหรืือสเตตััสบนเฟซบุ๊๊�ก และสื่่�อสารกัับกลุ่่�มนัักอ่่านใหม่่ๆ โดยเฉพาะ กลุ่่�มนัักเรีียน นัักศึึกษา
First Jobber อายุุ 15-35 ปีี ให้้ได้้ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของการอ่่าน ผ่่านไอดอลคนดัังที่่�กำลัังได้้รัับความสนใจใน
กลุ่่�มวััยรุ่่�น
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กิิจกรรม TK Board Game Club โดยมีีการจััดกิิจกรรม Board Game Playground และกิิจกรรม Board
Game Designer โดยเยาวชนที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้ฝึึกฝนทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ และจััดเวิิร์์กชอปออนไลน์์แนะนำ
บอร์์ดเกม Print & Play อบรมวิิธีีใช้้งานและกติิกาการเล่่นบอร์์ดเกมเพื่่�อการเรีียนรู้้�ชุุด First Aid ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�
ครููและเยาวชน เครืือข่่ายอุุทยานการเรีียนรู้้�ยะลา ทางโปรแกรม Zoom
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กิิจกรรม Writer Journey กัับวรรณวรรธน์์ โดยการพานัักอ่่านลงพื้้�นที่่� ตามรอยเก็็บข้อ้ มููลทางประวััติศิ าสตร์์
และแรงบัันดาลใจในการเขีียนหนัังสืือ โดยไกด์์กิตติ
ิ มิ ศัักดิ์์� คุุณวรรธนวรรณ จัันทรจนา เจ้้าของนามปากกา “วรรณวรรธน์์”
นัักเขีียนเจ้้าของผลงานที่่ก� ลายมาเป็็นละครดัังทางสถานีีโทรทััศน์์อย่่าง เล่่ห์บ์ รรพกาล หนึ่่�งด้้าวฟ้้าเดีียว ข้้าบดิินทร์์ ฯลฯ
ทางเพจ TKpark ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�เข้้าร่่วมชมกิิจกรรมดัังกล่่าวจำนวน 19,313 คน
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กิิจกรรม Digital Guide จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�การใช้้แอปพลิิเคชัันสำหรัับผู้้�สููงอายุุในช่่วงการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จััดขึ้้�นในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยมีีการอบรมการใช้้แอปพลิิเคชััน
ต่่างๆ ได้้แก่่ แอปพลิิเคชััน ชราเฮโย แอปพลิิเคชัันที่่�จะช่่วยประเมิินแนวโน้้มสุุขภาพในอนาคต อัันเป็็นผลมาจาก
การใช้้ชีีวิิตประจำวััน แอปพลิิเคชััน See Doctor Now แอปพลิิเคชัันระบบบริิการทางการแพทย์์ยุุคใหม่่ ที่่�ช่่วยให้้
ผู้้�ป่่วยสามารถปรึึกษาพููดคุุยกัับแพทย์์และพยาบาล ผ่่าน Live Video Call และแอปพลิิเคชััน Pill Reminder Pro
แอปพลิิเคชัันเตืือนเวลาทานยาสำหรัับผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น

The Art of Kamishibai : Perform & Create ศิิลปะแห่่งคามิิชิไิ บ : การแสดงและการสร้้างสรรค์์ โครงการ
ความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้�และมููลนิิธิิญี่่�ปุ่่�น กรุุงเทพฯ โดยให้้ความสำคััญด้้านการพััฒนา
การเรีียนรู้้�ในรููปแบบต่่างๆ รวมถึึงการเชื่่�อมโยงทางวััฒนธรรมและสัังคมในสภาวะวิิกฤตจากโรคระบาด ซึ่่�งจััด
กิิจกรรมในรููปแบบออนไลน์์ ศิิลปะแห่่งคามิิชิิไบ : การแสดงและการสร้้างสรรค์์ กิิจกรรมการเล่่านิิทานสำหรัับเด็็ก
โดยใช้้เทคนิิคคามิิชิิไบ
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CG BOOSTUP Workshop สอร. ร่่วมกัับสมาคมผู้้�ประกอบการแอนิิเมชัันและคอมพิิวเตอร์์ (TACGA)
ต่่อยอดทัักษะด้้านแอนิิเมชัันสำหรัับเยาวชนเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสู่่�การเป็็นมืืออาชีีพ โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากสตููดิิโอ
ชั้้�นนำของไทย กัับ 3 สาขาวิิชา ได้้แก่่ สาขาวิิชา Character Design for Social Media & Mascot สอนโดย
Zylostudio สาขาวิิชา Visual Effects สอนโดย Human Farm VFX Studio และ Bizz’Grid VFX Studio สาขาวิิชา
Model สอนโดย The Monk studio
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กิิจกรรมเปิิดตำราวิิชา แนะให้้แนว ตอน Into the Future ติิดเครื่่�องมืือ เติิมทัักษะ เตรีียมพร้้อมสู่่�โลก
อนาคต กิิจกรรมออนไลน์์สำหรัับเยาวชนระดัับมััธยม วัันศุุกร์์ที่่� 18 - วัันอาทิิตย์์ที่่� 20 มิิถุุนายน 2564 ประกอบด้้วย
แนะให้้แนว Talk 3 ทอล์์ค ตอบครบทุุกมุุมมอง อนาคตการศึึกษาแบบเข้้มข้้น แนะให้้แนว Workshop 12 เวิิร์์กชอป
ปลดล็็อกสกิิลที่่�สำคััญ มีีแล้้วปัังแน่่นอน แนะให้้แนว Toolkit ไอเทมคู่่�ใจพิิชิิตทุุกกิิจกรรม แนะให้้แนว Exhibition
รวมทัักษะฉบัับเข้้าใจง่่าย อ่่านรวดเดีียวจบ แนะให้้แนว Corner ศููนย์์รวมทุุกสิ่่�งที่่�น้้องๆ มััธยม รู้้�แล้้วรอด!!
มีีผู้้�ร่่วมกิิจกรรม 14,303 คน
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กิิจกรรมวิิชาชีีวิติ Life Lecture : Lost & Found คลาสแนะแนวออนไลน์์ที่เ่� ด็็กจบใหม่่รู้้�แล้้วรอด เรีียนรู้้� How-to
การเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ และรู้้�จัักวิิธีีวางแผนชีีวิิตกัับ 5 ทอล์์ค 2 เวิิร์์กชอป วัันที่่� 11 กรกฎาคม 2564 พร้้อม Toolkit
คลิิป บทความ และ Infographic ที่่�ช่่วยให้้คนที่่�กำลัังหลงทางกัับชีีวิติ จบใหม่่ ได้้ค้น้ พบเส้้นทางที่่ใ� ช่่และวางแผนชีีวิิต
ให้้ไปต่่อได้้ มีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมออนไลน์์ จำนวน 303,577 คน

กิิจกรรม Journey To Find Yourself สร้้างแรงบัันดาลใจให้้เส้้นทางการค้้นหาตััวเองของทุุกคนชััดเจนและ
มีีความหมายประกอบด้้วย กิิจกรรม Online Talk Sessions วัันที่่� 26 กรกฎาคม 2564 วัันที่่� 2, 9 และ 13 สิิงหาคม 2564
งานเสวนาสำหรัับคนรุ่่�นใหม่่ ฟัังมุุมมองของ 16 วิิทยากร จากหลากหลายวงการ ที่่ม� าร่่วมแชร์์ประสบการณ์์เรื่่อ� งราว
ต่่างมุุม ผู้้�ร่่วมกิิจกรรมออนไลน์์ 9,929 คน
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กิิจกรรม Journey within You นิิทรรศการออนไลน์์ ที่่�เปิิดทุุกประสาทสััมผััส ผ่่านเรื่่�องราวและการตััดสิินใจ
กัับผลลััพธ์์ที่่�จะช่่วยให้้คุุณพบเส้้นทางสะท้้อนตััวตน เป็็นส่่วนหนึ่่�งในแรงผลัักดัันให้้คุุณได้้รู้้�จัักตััวเองได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
มีีผู้้�ร่่วมกิิจกรรมออนไลน์์ 709,804 ครั้้�ง
นอกจากนี้้� ยัังมีีกิิจกรรมอื่่�นๆ ที่่�น่่าสนใจที่่�ทาง สอร. ได้้ร่่วมกัับเครืือข่่าย อาทิิ จััดฉายภาพยนตร์์แอนิิเมชััน
จากประเทศฝรั่่�งเศสและประเทศไทย โดยสามารถรัับชมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ จััดฟัังนิิทานนานาชาติิที่่�คััดสรร
เรื่่�องราวที่่�สร้้างแรงบัันดาลใจให้้เด็็กๆ ทุุกวัันอาทิิตย์์ ในเฟซบุ๊๊�กของ TK Park
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งานพั ฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

สอร. ได้้พััฒนาเว็็บไซต์์ Digital TK ภายใต้้
แนวคิิด “อุุทยานการเรีียนรู้้�เสมืือน” ให้้มีีเนื้้�อหาสาระ
ที่่�น่่าสนใจและทัันสมััย และได้้จััดทำและเผยแพร่่
เนื้้�อหาสาระที่่เ� ป็็นประโยชน์์ภายในเว็็บไซต์์ Digital TK
เชื่่อ� มโยงผ่่านเว็็บไซต์์สังั คมออนไลน์์ ได้้แก่่ Facebook,
Twitter, YouTube อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�เข้้ามา
ใช้้บริิการผ่่าน Digital TK จำนวน 3,089,912 Views
มีีจำนวน Unique IP ของผู้้�เข้้าใช้้บริิการรวมทั้้�งสิ้้�น 667,420 IPs ตลอดจน เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ เพื่่�อสื่่�อสารและสร้้างความเข้้าใจไปสู่่�กลุ่่�มเยาวชน รวมทั้้�ง เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�ในการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ระหว่่างสมาชิิกและบุุคคลทั่่�วไปให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� ณ 30 กัันยายน 2564 มีีผู้้�เข้้าใช้้บริิการ
เว็็บไซต์์ และเฟซบุ๊๊�ก มีีจำนวนผู้้�เข้้าถึึงข้้อมููลและองค์์ความรู้้�ต่่างๆ ผ่่านช่่องทางดัังกล่่าว จำนวน Post Reach
รวม 40,452,938 คน/ครั้้�ง มีีจำนวน Engagement ของ Fanpage (สะสม) ที่่�เข้้ามาใช้้บริิการ 245,790 คน
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งานบริหารจัดการและพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้

มิิวเซีียมสยาม ถืือเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ตามอััธยาศััยนอกห้้องเรีียนแนวใหม่่
ที่่�สร้้างความเข้้าใจในเรื่่�องราวของประวััติิศาสตร์์ชาติิไทย นำเสนอเรื่่�องราว
ให้้สนุกุ สนานและสร้้างสรรค์์ เพื่่อ� จุุดประกายให้้ผู้้�ชมเกิิดความอยากรู้้� ความสงสััย
และเรีียนรู้้�ที่จ่� ะตั้้�งคำถาม เพื่่อ� แสวงหาคำตอบ ภายใต้้รูปู แบบพิิพิธิ ภััณฑ์์ที่ทั่� นั สมััย
ตามแนวความคิิดพิิพิธิ ภััณฑ์์การเรีียนรู้้� หรืือ Discovery Museum โดยผ่่านนิิทรรศการ
ที่่�ใช้้สื่่�อผสมสมััยใหม่่ รวมไปถึึงสามารถใช้้บริิการช่่องทางการเสริิมความรู้้�เชิิงลึึก
จากหลากหลายช่่องทาง อาทิิ บริิการห้้องคลัังความรู้้� (ห้้องสมุุดเฉพาะทาง
ด้้านประวััติศิ าสตร์์สังั คม) และห้้องคลัังโบราณวััตถุทีุ่ ใ่� ห้้บริกิ ารงานด้้านการอนุุรักั ษ์์
เชิิงป้้องกััน มิิวเซีียมสยามมีีนิิทรรศการหลััก เรื่่�อง “ถอดรหััสไทย” ได้้นำเสนอ
ความเป็็นไทยในหลากหลายประเด็็น พร้้อมทั้้�งได้้จััดสิ่่�งอำนวยความสะดวกเพื่่�อ
ส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเอง (Self-Learning) ให้้แก่่ผู้้�เข้้าชม ได้้แก่่ Audio
Guide 5 ภาษา และจััดทำสื่่�อการเรีียนรู้้�ประกอบนิิทรรศการ
อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลกระทบทำให้้
มิิวเซีียมสยามต้้องปิิดให้้บริิการชั่่�วคราว ตั้้�งแต่่วัันที่่� 4-31 มกราคม 2564 วัันที่่� 26 เมษายน-15 มิิถุุนายน 2564
และวัั น ที่่� 10 กรกฎาคม-30 กัั น ยายน 2564 มีียอดผู้้�เข้้ า ใช้้ บริิ ก ารและร่่ ว มกิิ จ กรรมของมิิ ว เซีียมสยาม
รวมทั้้�งสิ้้�น 106,454 คน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564) ซึ่่�งจำนวนผู้้�เข้้าใช้้บริิการและร่่วมกิิจกรรมฯ ลดลง
เป็็นอย่่างมาก ถึึงร้้อยละ 53 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2563 (เดืือน ตุุลาคม 2562-กัันยายน 2563
มีียอดผู้้�เข้้าใช้้บริิการและร่่วมกิิจกรรมฯ จำนวน 226,311 คน)

5

งานสร้างสรรค์นิทรรศการ
หมุนเวียน

ในปีีงบประมาณ 2564 มีีแผนในการเปิิดตััวนิิทรรศการหมุุนเวีียน
เรื่่�อง หวยแหลก! แตกประเด็็น คนเล่่นหวย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�สัังคมไทยผ่่านเรื่่�องราวของหวย และวััฒนธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
วงการหวยในสัังคมไทย เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าชมสามารถเรีียนรู้้�สัังคมไทยผ่่านหวย
การนำเสนอแต่่ละเรื่่อ� งจะมีีจุุดเด่่น (Gimmick) และเทคนิิคเพื่่อ� เสริิมการเรีียนรู้้�
ที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่่านสื่่�อนิิทรรศการ
หลากหลายรููปแบบ ทั้้�งภาพ เสีียง และสื่่�อมััลติิมีีเดีีย ที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ชม
มีีปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ แ ละเรีียนรู้้� ไ ปกัั บ เนื้้� อ หาของนิิ ท รรศการ โดยนิิ ท รรศการ
ดัังกล่่าวมีีแผนจะเปิิดให้้บริกิ ารตั้้�งแต่่เมื่่อ� วัันที่่� 30 เมษายน 2564 ที่่ผ่� า่ นมา แต่่เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้้มิิวเซีียมสยามต้้องปิิดบริิการชั่่�วคราวตามประกาศของ ศบค. และ
กรุุงเทพมหานครเป็็นระยะๆ จึึงได้้มีีการเลื่่�อนเปิิดบริิการให้้เข้้าชมออกไปก่่อนจนกว่่าสถานการณ์์ฯ จะคลี่่�คลาย

6

งานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
ผ่านพิ พิธภัณฑ์
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สพร. ส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี การจัั ด กิิ จ กรรมการเรีียนรู้้�ตลอดทั้้� ง ปีี
เพื่่อ� เป็็นการกระตุ้้�นให้้ประชาชน โดยเฉพาะเด็็กและเยาวชนมีีความสนใจ
ในการที่่�จะแสวงหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมผ่่านพิิพิิธภััณฑ์์ โดยในปีี 2564
ได้้ดำเนิินการจััดกิิจกรรมต่่างๆ ทั้้�งในรููปแบบเชิิงพื้้�นที่่�และกิิจกรรม
ออนไลน์์ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตั้้�งแต่่ช่ว่ งต้้นปีีที่ผ่่� า่ นมาส่่งผลให้้พื้้น� ที่่มิ� วิ เซีียมสยาม
ปิิดบริิการชั่่ว� คราวเป็็นระยะๆ รวมถึึงมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดฯ

และประกาศของรััฐด้้วย โดยได้้จััดกิิจกรรมตามแผนงานฯ ดัังนี้้�
งานเทศกาล Night at the Museum ซึ่่ง� ถืือได้้ว่า่ เป็็นงานประจำปีี
ที่่� มิิ ว เซีียมสยามจัั ด ทำขึ้้� น เพื่่� อ แลกเปลี่่� ย นมุุ ม มองและสร้้ า ง
ประสบการณ์์การไปกัับการชมพิิพิิธภััณฑ์์ในยามค่่ำคืืนในช่่วง
เดืือนธัั น วาคมของทุุ ก ปีี โ ดยจัั ด ขึ้้� น เป็็ น ครั้้� ง ที่่� 10 ภายใต้้ ชื่่� อ
ตอน “รวมพลคนหลงแมว” หรืือ The Cat Society ระหว่่างวัันที่่�
18-20 ธัันวาคม 2563 โดยร่่วมกัับหน่ว่ ยงานภาครััฐและเอกชน
จำนวน 8 แห่่ง และเครืือข่่ายพัันธมิิตรพิิพิิธภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�รอบเกาะรััตนโกสิินทร์์ ในกรุุงเทพฯ
และในต่่างจัังหวััดจำนวน 10 แห่่ง มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานและกิิจกรรมเสริิมความรู้้� ณ ห้้องคลัังความรู้้� ภายในมิิวเซีียมสยาม
จำนวนทั้้�งสิ้้�น 23,683 คน รวมถึึงมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานในพื้้�นที่่ข� องเครืือข่่ายพัันธมิิตรพิิพิธิ ภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�ร่ว่ มจััดอีีก
10 แห่่ง จำนวน 8,620 คนรวมจำนวนทั้้�งสิ้้�น 32,052 คน และจััดกิิจกรรมที่่�ได้้ดำเนิินการในรููปแบบออนไลน์์ ได้้แก่่
กิิจกรรมวัันเด็็กแห่่งชาติิ วัันพิิพิธิ ภััณฑ์์สากล และวัันพิิพิธิ ภััณฑ์์ไทย โดยมีียอดรวมผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งสิ้้�น 28,156 คน
โดยแบ่่งออกเป็็นผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมเชิิงพื้้�นที่่� จำนวน 23,683 คนและผู้้�มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมออนไลน์์จำนวน
4,473 คน/ครั้้�ง
นอกจากนี้้�จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดฯ ที่่�มีีอย่่างต่่อเนื่่�องส่่งผลให้้ต้้องยกเลิิกการจััดงาน Noise Market
และLIT Fest รวมถึึงการเลื่่�อนจััดงานเทศกาลศิิลปะเปิิดเกาะรััตนโกสิินทร์์ (Cultural District 2021) ออกไป
อย่่างไรก็็ตาม สพร. ได้้มีีการพััฒนาและเตรีียมแผนงานเพื่่อ� ดำเนิินการจััดทำกิิจกรรมในรููปแบบต่่างๆ ที่่มีี� องค์์ความรู้้�
ที่่�เป็็นประโยชน์์และสอดคล้้องกัับพฤติิกรรมใหม่่และความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการในอนาคตต่่อไป
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โครงการพั ฒนาดิจิทัลมิวเซียม 4.0

สพร. เล็็งเห็็นความสำคััญของการพััฒนาระบบ
สารสนเทศในการสนัับสนุนุ การจััดการองค์์ความรู้้� และ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำเนิินงาน มุ่่�งเน้้นการให้้บริิการ
ความรู้้�แก่่ประชาชนได้้แพร่่หลายครอบคลุุมในวงกว้้าง
และมีีมาตรฐานเทีียบเท่่า ระดัับส ากล ทั้้�งนี้้� เพื่่� อ ให้้
เกิิ ด ประโยชน์์ ต่่ อ กลุ่่�มเป้้ า หมายได้้ อ ย่่ า งกว้้ า งขวาง
รวมถึึงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของระบบสารสนเทศ
ภายใน ให้้รองรัับและสอดคล้้องกัับการบริิการข้้อมููล
ต่่างๆ แก่่ประชาชน ในปีีงบประมาณ 2564 ได้้นำเอา
เทคโนโลยีีการสื่่� อ สารในรูู ป แบบที่่� มีี ความทัั น สมัั ย
มาประยุุกต์์ใช้้กับนิ
ั ทิ รรศการหมุุนเวีียนเรื่่อ� ง “หวยแหลก! แตกประเด็็น คนเล่่นหวย” ด้้วยเทคโนโลยีีระบบนิิทรรศการ
เสมืือนจริิง (Virtual Exhibition) เพื่่�อเป็็นการเปิิดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และช่่วยให้้เข้้าถึึง
นิิทรรศการดัังกล่่าวได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านทาง Web Browser และยัังจััดเก็็บข้้อมููลในรููปแบบของสื่่�อดิิจิิทััล
ลงบนเว็็บไซต์์ของมิิวเซีียมสยาม เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�สนใจเข้้าชมได้้หลัังจบการจััดแสดงนิิทรรศการไปแล้้วอีีกด้้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พั ฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
1

งานพั ฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

2

งานถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวโน้ม
แหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3

งานพั ฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้วยแนวคิดอุทยานการเรียนรู้

4

โครงการสร้างสรรค์เมือง
แห่งการอ่านและการเรียนรู้

5

งานปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่าน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1

6

โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง
ด้านพิ พิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของ
ประเทศ

7

โครงการพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้
และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ในพื้ นที่ห่างไกล

8

โครงการพั ฒนาต้นแบบธุรกิจ
เพื่ อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิ พิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้

9

โครงการจัดการองค์ความรู้
เพื่ อเพิ่ มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก

งานพั ฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
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เพื่่�อเป็็นการขยายโอกาสและลดความเหลื่่�อมล้้ำในการเข้้าถึึงแหล่่งเรีียนรู้้�/ห้้องสมุุดที่่�มีีความทัันสมััย
ไปสู่่�เด็็กเยาวชนและประชาชนทั่่�วไปในทุุกภููมิภิ าคของประเทศไทย สอร. จึึงได้้ร่ว่ มมืือกัับหน่ว่ ยงานท้้องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 มีีหน่่วยงานเครืือข่่ายที่่�ร่่วมมืือกัับ สอร. ในการพััฒนาห้้องสมุุด/แหล่่งเรีียนรู้้� จำนวน
59 แห่่ง ในพื้้�นที่่� 33 จัังหวััด ซึ่่�งมีีห้้องสมุุด/แหล่่งเรีียนรู้้�ของหน่่วยงานเครืือข่่ายที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ภายใต้้แนวคิิด “ห้้องสมุุดมีีชีีวิิต” ประกอบด้้วย
	อุุทยานการเรีียนรู้้�ที่่�เปิิดให้้บริิการเต็็มรููปแบบแล้้วจำนวน 29 แห่่ง
	อุุทยานการเรีียนรู้้�ที่่�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมเปิิดให้้บริิการ จำนวน 3 แห่่ง ได้้แก่่ (1) อุุทยานการเรีียนรู้้�กระบี่่�
(2) ห้้องสมุุดองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดปราจีีนบุุรีี (3) อุุทยานการเรีียนรู้้�บุุรีีรััมย์์
	อุุทยานการเรีียนรู้้�ที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง/ปรัับปรุุงพื้้�นที่่� จำนวน 2 แห่่ง ได้้แก่่ (1) อุุทยานการเรีียนรู้้�
สุุราษฎร์์ธานีี (2) อุุทยานการเรีียนรู้้�พะเยา
	อุุทยานการเรีียนรู้้�ที่่�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมการก่่อสร้้าง/ปรัับปรุุงพื้้�นที่่� จำนวน 4 แห่่ง (1) อุุทยานการเรีียนรู้้�
แม่่สอด จัังหวััดตาก (2) ศููนย์์เรีียนรู้้�เทศบาลเมืืองสมุุทรสาคร (3) อุุทยานการเรีียนรู้้�เบตง จัังหวััดยะลา (4) อุุทยาน
การเรีียนรู้้�รัังสิิต จัังหวััดปทุุมธานีี
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ห้้องสมุุดมีีชีีวิิตระดัับชุุมชน จำนวน 21 แห่่ง ได้้แก่่ (1) ศููนย์์สร้้างสรรค์์ปััญญา กองพัันทหารสื่่�อสารที่่� 101
กรมทหารสื่่�อสารที่่� 1 จัังหวััดสมุุทรสาคร (WCC) (2) ศููนย์์การเรีียนรู้้�หออััตลัักษณ์์นครน่่าน จัังหวััดน่่าน (3) อุุทยาน
การเรีียนรู้้� 4 มุุมเมืือง ณ โรงเรีียนเทศบาล 4 (ธนวิิถีี) จัังหวััดยะลา (4) กรมทหารราบที่่� 151 ค่่ายกััลยาณิิวัฒ
ั นา จัังหวััด
นราธิิวาส (5) กรมทหารราบที่่� 152 ค่่ายสิิริินธร จัังหวััดปััตตานีี (6) กรมการทหารช่่าง จัังหวััดราชบุุรีี (7) กองพล
ทหารราบที่่� 6 ค่่ายสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราช จัังหวััดร้้อยเอ็็ด (8) กรมทหารราบที่่� 16 ค่่ายบดิินทรเดชา
จัังหวััดยโสธร (9) กรมทหารราบที่่� 11 รัักษาพระองค์์ กรุุงเทพฯ (10) กรมทหารปืืนใหญ่่ที่่� 1 รัักษาพระองค์์ กรุุงเทพฯ
(11) กองพัันทหารราบที่่� 3 กรมทหารราบที่่� 2 รัักษาพระองค์์ ค่่ายพรหมโยธีี จัังหวััดปราจีีนบุุรีี (12) กรมบิิน ศููนย์์การบิิน
ทหารบก จ.ลพบุุรีี (13) การการขนส่่งทหารบก จ.นนทบุุรีี (14) หน่่วยบััญชาการป้้องกัันภััยทางอากาศ กองทััพบก
กรุุงเทพ (15) กรมสนัับสนุุน กองพลทหารราบที่่� 15 จัังหวััดสงขลา (16) กรมทหารราบที่่� 23 ค่่ายสุุรธรรมพิิทัักษ์์
จัังหวััดนครราชสีีมา (17) การทหารราบที่่� 6 ค่่ายสรรพสิิทฺธิฺ ปิ ระสงค์์ จัังหวััดอุุบลราชธานีี (18) โรงพยาบาลค่่ายประจัักษ์์
ศิิลปาคม จัังหวััดอุุดรธานีี (19) ห้้องสมุุดมีีชีีวิิต สโมสรทหารบก กรุุงเทพฯ (20) ห้้องสมุุดมีีชีีวิิต กองบััญชาการกองทััพบก
กรุุงเทพฯ (21) ห้้องสมุุดมีีชีีวิิตค่่ายรััตนพล จัังหวััดสงขลา
	สอร. ร่่วมมืือกัับ FabLab Thailand ภายใต้้โครงการ YoungFish ดำเนิินโครงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
แบบบููรณาการ (STEAM การเรีียนรู้้�แบบบููรณาการ 5 สาขาวิิชา ได้้แก่่ วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิศวกรรมศาสตร์์
ศิิลปศึึกษา และคณิิตศาสตร์์) อัันนำไปสู่่�การคิิดแก้้ปััญหา การสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ โดยมีีแผนจััดกิิจกรรม
ร่่วมกัับเครืือข่่ายอุุทยานการเรีียนรู้้� 5 แห่่ง ในภููมิภิ าคต่่างๆ กลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นนัักเรีียนระดัับประถมศึึกษาตอนปลาย
ถึึงมััธยมศึึกษาตอนต้้น
	สอร. จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ และระดมความคิิดจากเด็็ก เยาวชน นัักวิิชาการ และประชาชนในพื้้�นที่่�
เมืืองนครศรีีธรรมราช เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลสำหรัับยกร่่างต้้นฉบัับสาระท้้องถิ่่�นในหััวข้้อ “สร้้างสรรค์์สื่่�อสาระท้้องถิ่่�น
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช” ในระหว่่างวัันที่่� 2-4 ตุุลาคม 2563
	สอร. ร่่วมจััดงานมหกรรมการอ่่านแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 4 ณ ห้้องประชุุมนานาชาติิหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา
ระหว่่างวัันที่่� 11-13 ธัันวาคม 2563 โดยมีีเครืือข่่ายที่่ส� นใจและมีีความพร้้อมร่่วมจััดงาน จำนวน 4 แห่่ง ประกอบด้้วย
อุุทยานการเรีียนรู้้�ยะลา อุุทยานการเรีียนรู้้�ปััตตานีี อุุทยานการเรีียนรู้้�บ้้านพรุุ และอุุทยานการเรีียนรู้้�นครภููเก็็ต และ
มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานจำนวน 741 ท่่าน
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	สอร. ได้้ส่่งมอบห้้องสมุุดมีีชีีวิิต โรงเรีียนบ้้านหิินสิ่่�วอำเภอชานุุมาน จัังหวััดอำนาจเจริิญ ซึ่่�งสถาบััน
อุุทยานการเรีียนรู้้�ได้้ร่ว่ มพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�ในโครงการเสริิมสร้้างโอกาสและคุุณภาพชีีวิิตของนัักเรีียนในภููมิภิ าค ปีีที่่� 4
ภายใต้้แนวคิิด“ห้้องสมุุดมีีชีีวิิต” ซึ่่ง� สอร. ได้้ร่ว่ มออกแบบการจััดวางพื้้�นที่่�ภายในห้้องสมุุดมีีชีีวิิตโรงเรีียนบ้้านหิินสิ่่�ว
ให้้มีีบรรยากาศเอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� จััดซื้้�อหนัังสืือและสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมและมีีความทัันสมััยทัันเหตุุการณ์์
มีีบริิ ษัั ท รสาทาวเวอร์์ จำกัั ด โดย มูู ล นิิ ธิิ เ ขมไชย รสานนท์์ ร่่ ว มสนัั บสนุุ น ชุุ ด เครื่่� อ งคอมพิิ ว เตอร์์ บริิ ษัั ท
โรงงานไทยแลนด์์นิิตติ้้�ง จำกััด ผู้้�ผลิิตเสื้้�อยืืดตราห่่านคู่่� ร่่วมสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์เสื้้�อตราห่่านคู่่� เพื่่�อมอบแก่่นัักเรีียน
ในโรงเรีียน
	สอร. จััดประชุุมสััมมนา (Re-Union) “ร่่วมสร้้างสรรค์์เครืือข่่ายสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน” ประจำปีีงบประมาณ
2564 ในวัันที่่� 5-6 สิิงหาคม 2564 ผ่่านระบบปฏิิบััติิการออนไลน์์โปรแกรม ZOOM ซึ่่�งมีีเครืือข่่ายอุุทยานการเรีียนรู้้�
ทั้้�งเปิิดให้้บริิการแล้้ว และยัังไม่่เปิิดให้้บริิการ เข้้าร่่วมงาน จำนวน 38 แห่่ง ผู้้�เข้้าร่่วมจำนวน 174 ท่่าน เพื่่�อกำหนด
นโยบาย ทิิศทาง และแผนงบประมาณประจำปีีร่่วมกัันกัับหน่่วยงานเครืือข่่ายในรููปแบบออนไลน์์
	สอร. พััฒนามาตรฐานด้้านการให้้บริิการของแหล่่งเรีียนรู้้�ตามแนวทาง สอร. เพื่่�อนำไปใช้้เป็็นคู่่�มืือ
ในการดำเนิินการร่่วมกัับหน่่วยงานเครืือข่่ายต่่อไป

2

งานถ่ายทอดองค์ความรู้แนวโน้ม
แหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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สอร. จััดประชุุมวิิชาการ TK Forum 2021 “Library and Public Space for Learning” ในวัันพฤหััสบดีี
ที่่� 8 เมษายน 2564 โดยมีีการบรรยายจากวิิทยากรไทยและต่่างประเทศ รวม 8 ราย ได้้แก่่
1 แอนดี้้� พรีีสต์์ เ นอร์์ ที่่� ปรึึ กษาและผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า น
การออกแบบและวิิจััยประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้งาน (UX) สหราช
อาณาจัักร หััวข้้อ “Libraries are for users: the value and
application of UX research and design”
2 คริิสเตีียน ลอเออร์์เซน ผู้้�อำนวยการห้้องสมุุดประชาชน
รอสกิิลด์์ เมืืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์์ก หััวข้้อ “A Room Is
Not Just a Room : the Library as Place and Why It Matters”
3	พีีเทอเนล ไธจ์์เซน ผู้้�จััดการฝ่่ายนวััตกรรม ห้้องสมุุด
ลอคฮาล เมืืองทิิลเบิิร์์ก ประเทศเนเธอร์์แลนด์์ หััวข้้อ “LocHal:
Transformation from a Lending to a Social Library”
4 คริิสตััล ลิิม-แลงจ์์ อดีีตผู้้�อำนวยการ NUS Centre for
Future-ready Graduates มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิสิิงคโปร์์ (NUS)
และผู้้�ก่่อตั้้�งบริิษััท Forest Wolf ประเทศสิิงคโปร์์ หััวข้้อ “Deep
Human Resilience-the Skills and Mindsets We Need to
Succeed in an Era of Change”
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5 เรืืองโรจน์์ พููนผล ประธาน Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) หััวข้้อ “The Future of

EdTech and Future of Education”
6 	ณััฐพงษ์์ จารุุวรรณพงศ์์ ผู้้�อำนวยการศููนย์์การออกแบบเพื่่อ� สัังคม (CUD4S) จุุฬาฯ และอดีีตผู้้�อำนวยการ
สำนัักงานสร้้างเสริิมกิิจการเพื่่�อสัังคม หััวข้้อ “การเปลี่่�ยนแปลงสัังคมเชิิงระบบด้้วยปััญญารวมหมู่่�”
7 จารุุณีี สิินชััยโรจน์์กุลุ ผู้้�บริิหารโครงการด้้านการศึึกษา บริิษัทั กููเกิิล ประเทศไทย จำกััด หััวข้้อ “To Organize
World’s Information and the Future of Education and Learning”
8	กิิตติิรััตน์์ ปิิติิพานิิช รองผู้้�อำนวยการสำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� และผู้้�อำนวยการสถาบััน
อุุทยานการเรีียนรู้้� หััวข้้อ “ประเทศไทยอยู่่�ตรงไหนในโลกการเรีียนรู้้�?”
และเนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) การประชุุมในปีีนี้้จึึ� งดำเนิินตามมาตรการ Social Distancing
จำกััดจำนวนผู้้�เข้้าประชุุม กลุ่่�มเป้้าหมายต่่างจัังหวััดสามารถชมผ่่านไลฟ์์สด
ทางเฟซบุ๊๊�ก The KOMMON วิิทยากรต่่างประเทศบรรยายแบบออนไลน์์
(มีีแปลภาษาไทย) ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุมดัังกล่่าวจำนวน 134 คน
มีีผู้้�ชมผ่่านไลฟ์์สดทางเฟซบุ๊๊�ก ช่่วงเช้้า 2,553 views และช่่วงบ่่าย 1,042 views
นอกจากนั้้�น ได้้จัดั พิิมพ์์หนังั สืือ TK Lifelong Learning Focus ซึ่ง่� รวบรวม
ข้้อมููลสถิิติิและวิิเคราะห์์ปรากฏการณ์์ด้้านการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตที่่�โดดเด่่น
น่่ า สนใจของประเทศไทยในรอบ 20 ปีี นัั บตั้้� ง แต่่ เ ข้้ า สู่่�ศตวรรษที่่� 21
(ค.ศ.2001-2020) คู่่�ขนานไปกัับความเคลื่่�อนไหวและการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เกิิดขึ้้�นในโลก ประกอบด้้วยชุุดข้้อมููลสถิิติิ 4 กลุ่่�ม 15 ตััวชี้้�วััด และบทวิิเคราะห์์ 4 เรื่่�อง ได้้แก่่ (1) ห้้องสมุุดและพื้้�นที่่�
การเรีียนรู้้� (2) แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ (3) ทัักษะจำเป็็นกัับการงานอาชีีพอนาคต และ (4) EdTech Startup
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งานพั ฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้วยแนวคิดอุทยานการเรียนรู้

สอร. จััดให้้มีีการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร ในรููปแบบ
การอบรมผ่่านระบบออนไลน์์ให้้แก่่ผู้้�สนใจ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านระบบออนไลน์์
(Live Facebook TK Park) อาทิิ หััวข้้อ “Service Excellence” โดยอาจารย์์เปรมฤดีี
ปัันกองงาม สถาบัันฝึึกอบรม Motiva/ หััวข้้อ “ติิดปีีกบนโลกออนไลน์์ด้้วย Content
Marketing” โดย อาจารย์์ธิิติิพล เทีียมจัันทร์์ วิิทยากรและที่่�ปรึึกษาด้้านการตลาด
ออนไลน์์ และผู้้�ก่่อตั้้�งเว็็บไซต์์ให้้ความรู้้�ด้้านการตลาดออนไลน์์และการทำธุุรกิิจ
ออนไลน์์ www.BrandingChamp.com/ หััวข้้อ “สอนสร้้างสรรค์์ เรีียนสนุุกในยุุค 4.0
Creativity-Based Learning” โดยมีี ดร.วิิริยิ ะ ชััยพาณิิชย์์ ทั้้�งนี้้� มีีบรรณารัักษ์์ คุุณครูู
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานห้้องสมุุด และบุุคคลทั่่�วไปที่่�สนใจ จำนวน 521 คน ที่่�เข้้าร่่วม
อบรมระหว่่างทำการถ่่ายทอดและอบรมในพื้้�นที่่� และมีียอดผู้้�รับั ชมผ่่านระบบออนไลน์์
สะสมรวม 17,674 คน

4

โครงการสร้างสรรค์
เมืองแห่งการอ่าน
และการเรียนรู้
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สอร. ร่่วมกัับเทศบาลนครเชีียงรายและเครืือข่่ายส่่งเสริิมการอ่่านและการเรีียนรู้้�ในจัังหวััด จััดงาน “มหกรรม
อ่่านเชีียงราย อ่่านทั้้�งเมืืองเรื่อ่� งเดีียวกััน” ระหว่่างวัันที่่� 18-19 ธัันวาคม 2563 มีีกิิจกรรมฐานความรู้้�ต่า่ งๆ สำหรัับเด็็ก
และเยาวชน นิิทรรศการนิิทานภาพสำหรัับเด็็ก “มาลีีแอ่่วดอย” และ “ทรายน้้ำกก” ผลงานของศิิลปิินและนัักเขีียน
เชีียงรายภายใต้้โครงการอ่่านทั้้�งเมืืองเรื่่�องเดีียวกัันเชีียงราย โดยการสนัับสนุุน
ของ สอร. มีีกิิจกรรมที่่�สำคััญ ได้้แก่่
1	จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ “การใช้้หนัังสืือนิิทานเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�
ในโครงการอ่่านทั้้�งเมืืองเรื่่อ� งเดีียวกัันเชีียงราย” มีีผู้้�เข้้าร่่วมประกอบด้้วย ครููอนุุบาล
ครููในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก และผู้้�ทำงานเกี่่ย� วกัับเด็็ก ในเขตเทศบาลนครเชีียงราย
และอำเภออื่่�นๆ ในจัังหวััดเชีียงราย จำนวน 60 คน มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วม
กิิจกรรมมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้้สื่่�อหนัังสืือนิิทานสำหรัับเด็็กปฐมวััย
โดยเฉพาะประโยชน์์และแนวทางการใช้้หนัังสืือนิิทานทั้้�งสองเล่่มที่่�เป็็นผลงาน
ของคนเชีียงราย โดยคนเชีียงราย เพื่่�อคนเชีียงราย
2	จััดประชุุมตััดสิินการประกวดการทำหนัังสืือเล่่มเล็็กสำหรัับเด็็ก
และเยาวชน หััวข้้อ “เล่่าเรื่่�องเมืืองเจีียงฮาย” โดยมีีนัักเรีียนระดัับชั้้�น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 4-มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ส่่งผลงานหนัังสืือทำมืือเข้้าร่่วม
ประกวดจำนวน 41 เล่่ม
3	ร่่ ว มกัั บ ห้้ อ งสมุุ ด ประชาชนจัั ง หวัั ด เชีียงใหม่่ จัั ด กิิ จ กรรม
Solution Lab สััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ ารหััวข้้อ ห้้องสมุุดประชาชน “สาธารณะ”
โดยนำแนวคิิดเชิิงออกแบบหรืือ Design Thinking เพื่่�อทดลองสร้้าง
ต้้นแบบกระบวนการหรืือกิิจกรรมที่่�นำไปสู่่�การพััฒนาพื้้�นที่่�ห้้องสมุุด
ประชาชน โดยมุ่่�งให้้เป็็นนวััตกรรมสัังคมที่่�สามารถขยายผลไปใช้้ยััง
ห้้องสมุุดประชาชนหรืือพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�อื่่�น เป็็นแนวทางหรืือข้้อเสนอ
เชิิ ง นโยบายให้้ กัั บหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ และผู้้�ที่่� มีีส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ งต่่ อ ไป
กระบวนการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ แบ่่งเป็็น 3 ขั้้�นตอน คืือ
1) Idea Crowdsourcing
2) Opportunity Mapping
3) Social Business Model Workshop

กิิ จ กรรม Solution Lab ห้้ อ งสมุุ ด ประชาชน
“สาธารณะ” ดำเนิิ น การขั้้� น ตอนที่่� 1 เสร็็ จ สิ้้� น ไป
แล้้ ว มีีการสัั ม ภาษณ์์ พูู ด คุุ ย แบบไม่่ เ ป็็ น ทางการกัั บ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในพื้้�นที่่�ประมาณ 10 ราย จััดทำ
แบบสอบถามออนไลน์์ แ ละมีีผู้้�ตอบกลัั บ 241 ราย
จัั ด ทำเพจ People Public Library Project
นำเสนอเนื้้� อ หาบทความที่่� ช่่ ว ยกระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด ไอเดีีย
ใหม่่ๆ เกี่่�ยวกัับการพััฒนาห้้องสมุุดประชาชน จากกรณีี
ตััวอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในประเทศต่่างๆ จััดเสวนาสาธารณะแนะนำโครงการ 1 ครั้้�ง จััดประชุุมพููดคุุยกลุ่่�มย่่อย 4 กลุ่่�ม
และได้้ประมวลผลแบบสอบถาม ตลอดจนนำความคิิดเห็็นทั้้�งหมดมาวิิเคราะห์์หาความต้้องการที่่�แท้้จริิง (Insight)
สัั ง เคราะห์์ อ อกมาเป็็ น ข้้ อ สัั ง เกตหลัั ก ที่่� จ ะนำไปใช้้ เ ป็็ น โจทย์์ ใ นการทำ Ideation Workshop
ซึ่่� ง ในขณะนี้้� ได้้ แ นวคิิ ด ต้้ น แบบที่่� เ กิิ ด จากกระบวนการมีีส่่ ว นร่่ ว มและเห็็ น พ้้ อ งกัั น จากทุุ ก ภาคส่่ ว นในพื้้� น ที่่�
แล้้ว อยู่่�ระหว่่างการจััดทำแผนธุุรกิิจ ที่่�จะใช้้ในกระบวนการ Crowdfunding ต่่อไป
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งานปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่าน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สอร. ดำเนิินงานสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างทััศนคติิการอ่่าน การเรีียนรู้้� ผ่่านสื่่�อมวลชน เพื่่�อถ่่ายทอดไปยัังเด็็ก เยาวชน
และประชาชนทั่่� ว ไป เพื่่� อ ปลูู ก ฝัั ง และสร้้ า งสรรค์์ ใ ห้้ เ กิิ ด วัั ฒ นธรรมการอ่่ า น การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิ ต
ซึ่่� ง ได้้ มีี การจัั ด ทำบทความและเนื้้� อ หาเพื่่� อ การสื่่� อ สารประชาสัั ม พัั น ธ์์ ในรูู ป แบบของปฏิิ ทิิ น ข่่ า วบทความ
ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ ผลิิตเนื้้�อหาในรููปแบบภาพข่่าว บทความและปฏิิทินิ กิิจกรรม รวม 162 ชิ้้น� เนื้้�อหาได้้รับั การเผยแพร่่
ผ่่านสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์ และสื่่�ออื่่�นๆ รวม 690 ครั้้�ง เพื่่�อสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนั้้� น ยัั ง มีีการนำเสนอข่่ า วสารเพื่่� อ ประชาสัั ม พัั น ธ์์ บ นพื้้� น ที่่� สื่่� อ ออนไลน์์ จำนวนผู้้�ได้้ รัั บรู้้�ข้้ อ มูู ล
ข่่าวสาร 62,006,997 ครั้้�ง สำหรัับความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอก สอร.ร่่วมมืือกัับศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์
จััดกิิจกรรมในงาน “centralwOrld Kids Run 2020” ในวัันที่่� 7 พฤศจิิกายน 2563 ณ พื้้�นที่่�ลาน Square B
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ มีีเด็็กและเยาวชนร่่วมงาน 200 คน ทั้้�งนี้้� ในสถานการณ์์ปััจจุุบัันที่่�ยัังคงมีีการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สอร. จึึงอยู่่�ในระหว่่างการดำเนิินการจััด
กิิจกรรมการรณรงค์์ด้้านการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิตเนื่่อ� งในโอกาสการเปิิดบริิการ TK Park
ประกอบไปด้้วยสื่่อ� นิิทรรศการและรณรงค์์
แนวคิิดผ่่านสื่่�อออนไลน์์ อาทิิ กิิจกรรม
เพื่่อ� ค้้นหาศัักยภาพคนรุ่่�นใหม่่ “Journey to
the Moon” และกิิจกรรมรณรงค์์การเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต “Journey within you”
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โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง
ด้านพิ พิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ

งานบริิหารจััดการฐานข้้อมููลกลางพิิพิิธภััณฑ์์และ
แหล่่งเรีียนรู้้�ของประเทศ (Museum Thailand) พิิพิิธภััณฑ์์
และแหล่่งเรีียนรู้้�ในประเทศไทยมีีจำนวนมากมาย ดัังนั้้�น
เพื่่อ� เป็็นการยกระดัับคุณ
ุ ภาพในการให้้บริกิ ารข้้อมููล ข่่าวสาร
และองค์์ความรู้้�ด้้านพิิพิธิ ภััณฑ์์ แก่่ประชาชนและหน่่วยงาน
ต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเข้้าถึึงได้้สะดวกรวดเร็็ว
สพร. จึึงได้้จัดั ทำฐานข้้อมููลกลางพิิพิธิ ภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�
ของประเทศ (Museum Thailand) ซึ่ง่� จััดเป็็นระบบเครืือข่่าย
ข้้ อ มูู ล สารสนเทศเชื่่� อ มโยงพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ แ ละแหล่่ ง เรีียนรู้้�
ของประเทศไทยผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์ มิิ ว เซีียมไทยแลนด์์
(www.museumthailand.com) โดยมีีจุุ ด มุ่่�งหมาย
ในการรวบรวมข้้ อ มูู ล ของพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ แ ละแหล่่ ง เรีียนรู้้�จากทุุ ก ภาคส่่ ว นของประเทศมาดำเนิิ น งานร่่ ว มกัั น
ซึ่่�งในปััจจุุบัันมีีข้้อมููลพิิพิิธภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ได้้รวบรวมและพััฒนาข้้อมููลไว้้ในระบบแล้้วจำนวนทั้้�งสิ้้�น
1,579 แห่่ ง และกำลัั ง ดำเนิิ น การให้้ ฐ านข้้ อ มูู ล มีีความสมบูู ร ณ์์ ยิ่่� ง ขึ้้� น มีียอดผู้้�เข้้ า ชมผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์
ทุุกช่่องทางของ Museum Thailand จำนวนทั้้�งสิ้้�น 12,540,460 ครั้้�ง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564) รวมถึึง
จัั ด งาน Museum Thailand Awards ซึ่่� ง จัั ด เป็็ น ประจำทุุ ก ปีี โดยในปีี 2564 ได้้ ปรัั บ แผนมาจัั ด กิิ จ กรรม
ในรููปแบบออนไลน์์ผ่่าน Facebook (Live) ผ่่านเพจ Museum Thailand ไปเมื่่�อวัันที่่� 19 กัันยายน 2564
เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บส ถานการณ์์ ใ นปัั จ จุุ บัั น โดยมีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ กระตุ้้�นให้้ พิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ แ ละแหล่่ ง เรีียนรู้้�
เกิิดการพััฒนาให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเรีียนรู้้�ที่่�มีีทั้้�งคุุณภาพและมาตรฐานของพิิพิิธภััณฑ์์ จำนวน 15 รางวััล ทั้้�งนี้้�
ยอดผู้้�เข้้าชมผ่่านสื่่�อออนไลน์์ (Reach) จำนวน 31,000 คน/ครั้้�ง และยอดการมีีส่่วนร่่วม (Engagement) จำนวน
1,184 ครั้้�ง
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โครงการพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้
และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในพื้ นที่ห่างไกล

งานขยายผลพัั ฒนาพิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ ก ารเรีี ย นรู้้�ภูู มิิ ภ าค สพร. มีีแนวคิิดในการขยายผล

เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาพิิพิิธภััณฑ์์ระดัับภููมิิภาคและท้้องถิ่่�นให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�สาธารณะของสัังคมและต่่อยอด
ให้้สัังคมไทยเป็็นสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�อย่่างยั่่�งยืืน ในปีี 2564 ได้้ดำเนิินการพััฒนาต้้นแบบพิิพิิธภััณฑ์์ โดยสำรวจ
ศึึกษาข้้อมููลองค์์ความรู้้� จำนวน 2 แห่่ง คืือ ศาลรััฐธรรมนููญ และสำนัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
และดำเนิินงานขยายองค์์ความรู้้�กัับต้้นแบบพิิพิิธภััณฑ์์ในภููมิิภาค โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนและหารืือ
แนวทางการพััฒนายกระดัับแหล่่งเรีียนรู้้�และการจััดองค์์ความรู้้�ให้้เป็็นไปตามแนวทางของ Discovery Museum
ได้้ดำเนิินการพััฒนาความร่่วมมืือกัับองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระยอง เป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว นอกจากนี้้�ยังั มีีการติิดตาม
ความก้้าวหน้้าของโครงการพััฒนาพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�ในภููมิิภาค ได้้แก่่ การเข้้าร่่วมการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
เพื่่�อเชื่่�อมโยงแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม และความสััมพัันธ์์ไทย-เวีียดนาม ร่่วมกัับพิิพิิธภััณฑ์์
บ้้านดงโฮจิิมินิ ห์์ เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มโยงและมููลค่่าเพิ่่ม� ให้้แก่่แหล่่งท่่องเที่่ย� ว
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครพนม จัังหวััดอุุดรธานีี และจัังหวััดพิิจิิตร รวมถึึงการ
ให้้คำปรึึกษาในด้้านการจััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ ได้้แก่่ พิิพิิธภััณฑ์์ตำบลตะกั่่�วป่่า
พิิพิธิ ภััณฑ์์เมืืองเก่่าบ้้านสิิงห์์ท่า่ พิิพิธิ ภััณฑ์์เทศบาลตำบลบ้้านเพ มหาวิิทยาลััย
วลััยลักั ษณ์์ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช และการหาแนวทางการปรัับปรุงุ พิิพิธิ ภััณฑ์์
จวนผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดกาญจนบุุรีี (หลัังเก่่า) ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของงานประเมิินผลได้้
ดำเนิินการรวบรวมผลการดำเนิิ น งานของพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ ต้้ น แบบในภูู มิิ ภ าค
โดยสำรวจยอดผู้้�เข้้ า ใช้้ บริิ ก ารและยอดความพึึงพอใจเพื่่� อ เป็็ น แนวทาง
ในการพััฒนางานร่่วมกัันต่่อไปอีีกด้้วย
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งานขยายโอกาสในการเผยแพร่่ ค วามรู้้�ผ่่ า นรูู ป แบบนิิ ท รรศการเคลื่่�อนที่่�
“มิิวเซีียมติิดล้้อ” (Muse Mobile) สพร. ได้้ดำเนิินการจััดนิิทรรศการและกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เคลื่่อ� นที่่�
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มิิวเซีียมติิดล้้อ (Muse Mobile) เพื่่�อให้้เป็็นพื้้�นที่่�แห่่งการเรีียนรู้้�ในรููปแบบของนิิทรรศการและกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
เคลื่่�อนที่่�ที่่�มีีความทัันสมััย สามารถรองรัับการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างสนุุกสนานและเพลิิดเพลิินตามแนวคิิดและปรััชญา
ของ สพร. คืือ PLAY & LEARN โดยได้้เผยแพร่่ออกสู่่�ทุุกภููมิิภาค และขยายโอกาสการเรีียนรู้้�สู่่�เด็็ก เยาวชน รวมทั้้�ง
ประชาชนทั่่�วไปในภููมิิภาค ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ยัังคงดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจััดแสดงนิิทรรศการเคลื่่�อนที่่�
ชุุด “เรีียงความประเทศไทย” ณ ที่่�ว่่าการอำเภอเมืืองสระบุุรีี หน้้าหอประชุุมองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสระบุุรีี
(หลัังเก่่า) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564 แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้ต้อ้ งปิิดบริิการในวัันที่่� 4-31 มกราคม 2564
นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับผลกระทบจากเหตุุโจรกรรมสายไฟฟ้้าทำให้้ไม่่สามารถเปิิด
ให้้บริกิ ารได้้ในวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ - 6 พฤษภาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา โดยมีีจำนวน
ผู้้�เข้้าชมนิิทรรศการฯ รวมทั้้�งสิ้้�น 2,210 คน อย่่างไรก็็ตามได้้รับผ
ั ลความพึึงพอใจ
ของผู้้�ใช้้บริกิ ารร้้อยละ 89.5 นอกจากนี้้�ได้้ดำเนิินการจััดทำองค์์ความรู้้�ท้อ้ งถิ่่น� ของ
จัังหวััดสระบุุรีีเพื่่อ� เผยแพร่่องค์์ความรู้้�ผ่า่ นเว็็บไซต์์ www.museumthailand.com
ซึ่่�งขณะนี้้�ได้้ดำเนิินการเผยแพร่่ฐานข้้อมููลแล้้วจำนวน 65 บทความ (ข้้อมููล
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)
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โครงการพั ฒนาต้นแบบธุรกิจเพื่ อส่งเสริมการท่องเที่ยว
พิ พิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ANNUAL REPORT

สพร. ได้้ดำเนิินการใช้้กลยุุทธ์์เชิิงรุุกด้้านการตลาดในการพััฒนา สนัับสนุุน และเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการบริิหารจััดการงานพิิพิิธภััณฑ์์เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยที่่�ผ่่านมาได้้ดำเนิินการจััดทำร้้านค้้า
พิิพิิธภััณฑ์์เพื่่�อหารายได้้จากสิินค้้าที่่�เป็็นของที่่�ระลึึกมิิวเซีียมสยาม รวมทั้้�งสนัับสนุุนสิินค้้าที่่�ใช้้ทุุนทางวััฒนธรรม
มาสร้้างสรรค์์ผลงานเพื่่อ� ให้้ผู้้�ที่ส่� นใจได้้ซื้้อ� กลัับไปเป็็นของที่่ร� ะลึึก ซึ่ง่� ถืือได้้ว่า่ เป็็นการสนัับสนุนุ ภาคประชาชน ชุุมชน
และเอกชนที่่�ดำเนิินการใช้้องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวมาพััฒนางานและสร้้างรายได้้ให้้กัับตนเองและประเทศชาติิต่่อไป
โดยในปีี 2564 แบ่่งการดำเนิินออกเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่
1 	กิิจกรรมพััฒนาธุุรกิิจและการตลาดพิิพิธิ ภััณฑ์์ สนัับสนุนุ และเปิิดโอกาส
ให้้นักั ออกแบบหน้้าใหม่่ ผู้้�ประกอบการรายย่่อย ผู้้�เริ่่ม� ต้้นธุุรกิิจที่่คิ� ดิ และผลิิตสินิ ค้้า
โดยใช้้ต้้นทุุนทางวััฒนธรรมนำสิินค้้ามาฝากจำหน่่ายในร้้าน Muse Shop
จำนวน 37 ราย และมีีรายได้้จากการจำหน่่ายสิินค้้าและกิิจกรรมการตลาดทั้้�งสิ้้�น
1,255,698.14 บาท และการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมธุุรกิิจและการตลาดพิิพิธิ ภััณฑ์์
พร้้อมทั้้�งหาผู้้�สนัับสนุุนภารกิิจต่่างๆ มีีรายได้้รวมทั้้�งสิ้้�น 2,686,999.19 บาท
และมููลค่่าที่่เ� กิิดจากการสนัับสนุนุ หรืือแลกเปลี่่ย� นด้้านประชาสััมพัันธ์์และการตลาด
(Barter & In kind) จำนวน 4,796,000 บาท รวมทั้้�งสิ้้�น 8,738,697.33 บาท
2	กิิจกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� วเชิิงแหล่่งเรีียนรู้้�และพิิพิธิ ภััณฑ์์ร่ว่ มกัับ
เครืือข่่าย (บััตรท่่องเที่่ย� วพิิพิธิ ภััณฑ์์ : Thailand Museum Pass) เป็็นการทำกิิจกรรม
ทางการตลาดด้้านพิิพิธิ ภััณฑ์์เพื่่อ� ให้้เกิิดต้้นแบบทางธุุรกิิจที่่เ� ครืือข่่ายพิิพิธิ ภััณฑ์์
และแหล่่งเรีียนรู้้�สามารถจะนำไปพััฒนาต่่อยอดเพื่่อ� ขยายโอกาสทางธุุรกิิจและ
ร่่วมให้้บริิการเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจแก่่ผู้้�เข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�
อีีกทั้้�งจะเป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดการเข้้ามาใช้้บริกิ ารพิิพิธิ ภััณฑ์์ และเป็็นการตอบสนอง
การให้้บริิการเชิิงรุุกที่่�จะส่่งเสริิมเศรษฐกิิจการท่่องเที่่�ยวและสร้้างภาพลัักษณ์์
อัันดีีของประเทศไทยต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยในปีี 2564 มีีจำนวนความร่่วมมืือ
กัับพิิพิิธภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�ร่่วมดำเนิินงานจำนวน 66 หน่่วยงาน และได้้รัับ
การสนัับสนุุนจากผู้้�สนัับสนุุน จำนวน 4 หน่่วยงาน เป็็นมููลค่่ารวม 2.53 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�มีียอดการเผยแพร่่ผ่่าน
สื่่�อต่่างๆ และยอดการใช้้งานของบััตร จำนวน 76,437,849 ครั้้�ง ยอดขายบััตร
TMP จำนวน 3,075 ใบ อย่่ า งไรก็็ ต าม สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการท่่องเที่่�ยวและ
เศรษฐกิิจในภาพรวมของประเทศ รวมถึึงทำให้้พิิพิิธภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�
ต้้องปิิดบริิการลงชั่่ว� คราว จึึงทำให้้ยอดขายและการเข้้ามาใช้้บริกิ ารพิิพิธิ ภััณฑ์์และ
แหล่่งเรีียนรู้้�ต่ำ่ กว่่าแผนที่่ว� างไว้้ ดัังนั้้�น สพร. จึึงได้้มีีการพััฒนาและปรัับแผนงาน
บางส่่วน โดยเฉพาะด้้านการประชาสััมพัันธ์์ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่
ระบาด
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โครงการจัดการองค์ความรู้
เพื่ อเพิ่ มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก
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สบร. ดำเนิินการพััฒนากระบวนการเรีียนรู้้�และองค์์ความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ด้้วยการนำกระบวนการจััดการความรู้้�มาใช้้เพื่่�อ
พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์โดยการนำต้้นทุุนท้้องถิ่่�น เช่่น ภููมิปัิ ญ
ั ญา ประเพณีี วิิถีีชีีวิติ
และทรััพยากรต่่างๆ มาเพิ่่�มมููลค่่าและเชื่่�อมต่่อกัับนวััตกรรม เทคโนโลยีี
งานวิิจัยั และองค์์ความรู้้�สมััยใหม่่และนำมาพััฒนาเป็็นสิินค้้าและบริิการ
ที่่�สอดคล้้องกัับแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลก และความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภค โดยมุ่่�งหวัังให้้ผู้้�ประกอบการพััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน
สร้้างเครืือข่่ายการผลิิตและพััฒนาสิินค้้าหรืือบริิการท้้องถิ่่�นระดัับภููมิิภาค ยกระดัับเศรษฐกิิจชุุมชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน
และตระหนัักถึึงโอกาสที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในโลกแห่่งอนาคต โดยให้้ความสำคััญในการพััฒนาทัักษะและปรัับตัวั ให้้ก้า้ วทััน
การเปลี่่�ยนแปลงและการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ผ่่านการเรีียนรู้้� 2 รููปแบบ คืือ เรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิจริิงด้้วยการอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการให้้สามารถแก้้ปััญหาได้้ด้้วยตนเอง และการเรีียนรู้้�ผ่่านดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม
การดำเนิินงานโครงการ ได้้มีีกิิจกรรมที่่�สำคััญ ดัังนี้้� (1) พััฒนา/ออกแบบกระบวนการและสื่่�อองค์์ความรู้้�
สำหรัับการจััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่�่สอดคล้้องกัับแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลกและ
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค 1 หลัักสููตร (2) ศึึกษาและประเมิินศัักยภาพผลิิตภััณฑ์์ของวิิสาหกิิจชุุมชนในภาคกลาง
ภาคตะวัันออก และภาคใต้้ โดยได้้คัดั เลืือกวิิสาหกิิจชุุมชนเข้้าร่่วมโครงการ จำนวน 10 กลุ่่�ม (3) จััดอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
“การพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด” รููปแบบออนไลน์์ ในวัันที่่� 27 สิิงหาคม - 6 กัันยายน
2564 โดยแบ่่ ง ออกเป็็ น 3 กิิ จ กรรมย่่ อ ย ได้้ แ ก่่ การบรรยายหัั ว ข้้ อ การออกแบบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
ความต้้องการของตลาด เวิิร์์กชอปการออกแบบแนวคิิดเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบโจทย์์ตลาดเป้้าหมาย และ
เวิิร์์กชอปการออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ (โดยแยกตามรายผลิิตภััณฑ์์) มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจากวิิสาหกิิจ
ชุุมชน จำนวน 10 กลุ่่�ม จาก 8 จัังหวััด ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร นครปฐม สระแก้้ว สตููล สงขลา ปััตตานีี ยะลา และ
นราธิิวาส และบุุคลากรจากวิิทยาลััยชุุมชน จำนวน 6 แห่่ง รวมจำนวนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งสิ้้�น 73 คน (4) พััฒนา
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต้น้ แบบ จำนวน 10 ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ได้้แก่่ ขนมไทยร่่วมสมััย ขนมไทยงานบุุญ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปาและอโรมาเธอราพีี
เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์ ของฝากจากสงขลา ผ้้ามััดย้้อมสีีธรรมชาติิจากป่่าชายเลน ของว่่างสยามอัันดามััน ผลิิตภััณฑ์์
แปรรููปจากผ้้ามััดย้้อมสีีธรรมชาติิ ผลิิตภััณฑ์์จากลวดลายว่่าวเบอร์์อามััส และอาหารพื้้�นเมืืองเพื่่�อสุุขภาพ และ
(5) พััฒนาเครืือข่่ายการผลิิตและพััฒนาสิินค้้าหรืือบริิการท้้องถิ่่�นระดัับภูมิู ภิ าค 3 เครืือข่่าย ได้้แก่่ เครืือข่่ายภาคกลาง
เครืือข่่ายภาคตะวัันออก และเครืือข่่ายภาคใต้้
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10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา
ส�ำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

ANNUAL REPORT

สบร. ในฐานะหน่่วยงานที่่ส่� ง่ เสริิมการเรีียนรู้้�ของประชาชนคนไทยทุุกช่่วงวััย เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญของการเตรีียม
ความพร้้อมและฝึึกฝนเยาวชนให้้มีีทักั ษะที่่จ� ำเป็็นต่่อการเรีียนรู้้� การประกอบอาชีีพ และเป็็นทรััพยากรบุุคคลที่่มีีศั
� กั ยภาพ
ในสัังคม จึึงได้้ริิเริ่่�มดำเนิินการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมความถนััดด้้านต่่างๆ ตามหลัักพหุุปััญญาให้้แก่่เยาวชนในระดัับ
มััธยมศึึกษา ในสถานศึึกษาต้้นแบบ 5 ภููมิิภาค และในกรุุงเทพมหานคร เพื่่�อเป็็นต้้นแบบในการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิม
ความถนััดของผู้้�เรีียนตามหลัักพหุุปัญ
ั ญา ให้้แก่่สถานศึึกษาในระดัับมัธั ยมศึึกษาทั่่�วประเทศ สามารถนำไปประยุุกต์์
ใช้้ในการจััดการเรีียนรู้้�ให้้เด็็กและเยาวชนเข้้าถึึงทัักษะที่่�จำเป็็นในการใช้้ชีีวิิตและประกอบอาชีีพในศตวรรษที่่� 21
มีีคุุณธรรมจริิยธรรม และสามารถปรัับตัวั ให้้เท่่าทัันโลกปััจจุุบันั ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงชี้้แ� นะแนวทาง
ให้้เด็็กและเยาวชนมีีเจตคติิที่ดีี่� ต่่อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง เพื่่อ� เป็็นทรััพยากรบุุคคลที่่ท� รงคุุณค่่าและทำประโยชน์์
ให้้แก่่ประเทศไทยในอนาคต
การดำเนิินงานโครงการ ได้้มีีการจััดกิิจกรรมถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และพััฒนาทัักษะให้้แก่่ครููและนัักเรีียน
ในโครงการจำนวน 4 ครั้้�ง ได้้แก่่
1	กิิจกรรมถ่่ายทอดสด เวิิร์์กชอปการส่่งเสริิมความถนััดของเยาวชน ระดัับมััธยมศึึกษาตามหลัักพหุุปััญญา
เรื่่�อง คิิด เห็็น เป็็นภาพ (Visual Thinking) วัันที่่� 16 มกราคม 2564 ผ่่านช่่องทางเฟซบุ๊๊�กของ OKMD มีีนัักเรีียน และ
ครููเข้้าร่่วมจำนวน 715 คน
2	กิิจกรรมถ่่ายทอดสดออนไลน์์ การอบรมครููพหุุปััญญา วัันที่่� 6 มีีนาคม 2564 ผ่่านช่่องทางเฟซบุ๊๊�ก
ของ OKMD มีีผู้้�เข้้าร่่วมจำนวน 96 คน
3	กิิจกรรมส่่งเสริิมความสามารถเยาวชนด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี เรื่่อ� ง หุ่่�นยนต์์ วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
ณ โรงเรีียนราชปิิโยรสา ยุุพราชานุุสรณ์์ จัังหวััดน่่าน มีีนัักเรีียนและครููเข้้าร่่วมจำนวน 50 คน
4	กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม ความสามารถเยาวชนตามหลัั ก พหุุ ปัั ญ ญา วัั น ที่่� 24 มีีนาคม 2564 ณ โรงเรีียน
ท่่าวัังผาพิิทยาคม จัังหวััดน่่าน มีีนัักเรีียนและครููเข้้าร่่วม จำนวน 62 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

พั ฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร

1

1

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิ วเตอร์ส�ำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่ อทดแทนเครื่องที่หมดสภาพการใช้งาน
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งานประเมินผลการด�ำเนินงานของ สบร. ปีงบประมาณ 2564

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิ วเตอร์ส�ำหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เพื่ อทดแทนเครื่องที่หมดสภาพการใช้งาน
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สบร. มีีภารกิิ จ ในการให้้ บริิ ก ารความรู้้� แ ก่่ ป ระชาชนผ่่ า นแหล่่ ง บริิ ก ารความรู้้� แ ละโครงการ/กิิ จ กรรม
การเรีียนรู้้�ต่่างๆ ที่่�จััดขึ้้�นทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค โดยในโลกยุุคใหม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วและ
ขัับเคลื่่อ� นด้้วยเทคโนโลยีีสารสนเทศ จึึงต้้องมีีการพััฒนาขีีดความสามารถในการปฏิิบัติั งิ านและการให้้บริกิ ารให้้สูงู ขึ้้น�
โดยใช้้ระบบสารสนเทศที่่�ทัันสมััยและสามารถให้้บริิการได้้ด้้วยความรวดเร็็วถููกต้้อง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้บริิการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การมีีระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทัันสมััย ถืือเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญและ
จำเป็็นที่่�จะสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรได้้อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� ในปีีงบประมาณ 2564 สบร.
ได้้มีีโครงการการจััดหาเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ และซอฟต์์แวร์์ต่า่ งๆ สำหรัับการปฏิิบัติั งิ าน ให้้เพีียงพอกัับการปฏิิบัติั งิ าน
ของบุุคลากร สามารถรองรัับระบบงานและเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และทดแทนของเดิิม
ที่่มีี� อายุุการใช้้งานมากกว่่า 5 ปีี โดยโครงการได้้ดำเนิินการตามขั้้น� ตอนการจััดซื้้อ� จััดจ้้างตามระเบีียบพััสดุุ ได้้ลงนาม
สััญญาจ้้าง และผู้้�ขายได้้ส่่งมอบเครื่่�องให้้ครบถ้้วนตามสััญญาแล้้ว จำแนกเป็็นเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ จำนวน
43 เครื่่�อง และเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�ค จำนวน 6 เครื่่�อง และได้้ทำการติิดตั้้�งให้้กัับผู้้�ใช้้งานเสร็็จสิ้้�นแล้้ว
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การประเมิินผลการดำเนิินงานของ สบร. ปีีงบประมาณ 2564 ประกอบด้้วยการดำเนิินงานที่่�สำคััญ ได้้แก่่
(1) ประเมิิน ความพึึงพอใจ ความผููกพััน และการได้้รัับประโยชน์์ของผู้้�ใช้้บริิการแหล่่งเรีียนรู้้�ของ สบร. (2) ประเมิิน
ความพึึงพอใจ ความผููกพััน และการได้้รับป
ั ระโยชน์์จากการใช้้บริกิ ารช่่องทางการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ของ สบร. ที่่ส� ำคััญ
(3) ประเมิินผลการดำเนิินงานของแหล่่งเรีียนรู้้�เครืือข่่ายในภููมิิภาคที่่� สบร. ให้้การสนัับสนุุน (4) ประเมิินการอ่่าน
ของสมาชิิกอุุทยานการเรีียนรู้้� (TK Park) (5) ประเมิินมููลค่่าเพิ่ม่� ทางเศรษฐกิิจและมููลค่่าทางสัังคมจากการดํําเนิินงาน
ของ สบร. (6) ประเมิินความคุ้้�มค่่าในการดํําเนิินโครงการสํําคััญในปีีงบประมาณ 2564 (7) ประเมิินความคุ้้�มค่่า
ในการดํําเนิินภารกิิจให้้บริกิ ารแหล่่งเรีียนรู้้�ในปีีงบประมาณ 2563 และ (8) จััดทำแผนการพััฒนาคุุณภาพการปฏิิบัติั งิ าน
และการให้้บริิการของ สบร. ในปีีงบประมาณ 2565 โดยสามารถสรุุปผลการประเมิินที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
	ผลการประเมิินในภาพรวม พบว่่า ผู้้�ใช้้บริิการ มีีความพึึงพอใจต่่อคุุณภาพการให้้บริิการในแหล่่งเรีียนรู้้�
ของ สบร. มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ย 4.70 คิิดเป็็นร้้อยละ 93.94 โดยพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�หรืือมิิวเซีียมสยาม มีีระดัับ
ความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริกิ ารสููงสุุด ที่่ร� ะดัับคะแนน 4.70 คิิดเป็็นร้้อยละ 93.99 และ TK Park มีีระดัับคะแนนที่่� 4.69
คิิดเป็็นร้้อยละ 93.90 ตามลำดัับ
	ผลการประเมิินการใช้้ประโยชน์์จากแหล่่งเรีียนรู้้�ของ สบร. ในภาพรวมผู้้�ใช้้บริิการมีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 4.66 คิิดเป็็นร้้อยละ 93.22 โดยผู้้�ใช้้บริิการของ TK Park มีีระดัับความคิิดเห็็นต่่อการใช้้ประโยชน์์จาก
แหล่่งเรีียนรู้้�สููงที่่�สุุด คืือ ที่่�ระดัับคะแนน 4.76 คิิดเป็็นร้้อยละ 95.19 รองลงมาคืือ มิิวเซีียมสยามอยู่่�ที่่�ระดัับคะแนน
4.56 คิิดเป็็นร้้อยละ 91.24 ตามลำดัับ
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ผลการประเมิินการใช้้ประโยชน์์จากการใช้้บริิการของ
ช่่องทางออนไลน์์ของ สบร. ที่่�สำคััญ ของทั้้�ง 3 แห่่ง ได้้แก่่ เว็็บไซต์์
เฟซบุ๊๊�ก และแอปพลิิเคชััน ในภาพรวมผู้้�ใช้้บริิการช่่องทางออนไลน์์
มีีระดัับความพึึงพอใจอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�สููงมาก มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยที่่�
4.21 คิิดเป็็นร้้อยละ 84.22 การได้้รัับประโยชน์์มีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
4.24 คิิดเป็็นร้้อยละ 84.78 ซึ่่�งอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�สููงมากเช่่นเดีียวกััน
ทั้้�งนี้้� ภาพรวมช่่องทางเว็็บไซต์์ มีีระดัับคะแนนความพึึงพอใจที่่� 4.25
คิิดเป็็นร้้อยละ 85.07 และการได้้รับป
ั ระโยชน์์อยู่่�ที่ร่� ะดัับ 4.25 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 85.02 ภาพรวมช่่องทางเฟซบุ๊๊�ก มีีระดัับคะแนนความพึึงพอใจ
ที่่� 4.25 คิิดเป็็นร้้อยละ 85.01 และการได้้รับป
ั ระโยชน์์อยู่่�ที่ร่� ะดัับ 4.25
คิิดเป็็นร้้อยละ 85.01 และช่่องทางแอปพลิิเคชััน TK Online Library
มีีระดัับคะแนนความพึึงพอใจที่่� 3.97 คิิดเป็็นร้้อยละ 79.33 และการได้้รับั
ประโยชน์์อยู่่�ที่ร่� ะดัับ 4.17 คิิดเป็็นร้้อยละ 83.33
การประเมิินมููลค่่าเพิ่่ม� ทางเศรษฐกิิจและสัังคม จำแนกออกเป็็น 7 มิิติที่ิ ส่� ำคััญ ได้้แก่่ (1) การพััฒนาชีีวิิต
และสร้้างสัังคมที่่ดีี� (2) ลดความเหลื่่อ� มล้้ำ (3) การประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ย (4) สัันทนาการและความบัันเทิิง (5) เสริิมสร้้าง
ความคิิดสร้้างสรรค์์และแรงบัันดาลใจ (6) เสริิมสร้้างทัักษะความรู้้� (7) ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีของครอบครััวและ
สัังคม การดำเนิินงานของ สบร. ในปีี 2564 สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจได้้ถึึง 7,840.95 ล้้านบาท คิิดเป็็น
สััดส่่วนผลประโยชน์์มูลู ค่่าเพิ่่ม� ทางเศรษฐกิิจจากการดำเนิินงานของ สบร. ต่่อต้้นทุุนงบประมาณ (Benefit-Cost Ratio)
เท่่ากัับ 59.60 เท่่า โดยคิิดเป็็นมููลค่่าเพิ่่�มสุุทธิิทางเศรษฐกิิจทั้้�งสิ้้�น 7,717.33 ล้้านบาท และสามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ทางสัังคมได้้ถึึง 5,192.15 ล้้านบาท แสดงให้้เห็็นว่่า สบร. สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่ม่� ทางเศรษฐกิิจและสัังคมโดยรวมถึึง
13,033.11 ล้้านบาท
การประเมิินความคุ้้�มค่่าของการดำเนิินภารกิิจให้้บริิการแหล่่งเรีียนรู้้�ในปีี 2563 ของ สบร. ทั้้�ง 2 แห่่ง
พบว่่า การดำเนิินงานของ TK Park สามารถสร้้างผลตอบแทนของสัังคมจากการลงทุุน หรืือ SROI ได้้เท่่ากัับ 12.17
เท่่าของมููลค่่าเงิินลงทุุน ในขณะที่่�มิิวเซีียมสยาม สามารถสร้้างผลตอบแทนของสัังคมจากการลงทุุน หรืือ SROI ได้้
เท่่ากัับ 8.12 เท่่าของมููลค่่าเงิินลงทุุน เป็็นต้้น
อย่่ า งไรก็็ ต าม ได้้ มีี การจัั ด ทำแผนการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพการปฏิิ บัั ติิ ง านและการให้้ บริิ ก ารของ สบร.
ในปีี 2565 ให้้ความสำคััญกัับ 5 ประเด็็นหลััก ได้้แก่่ (1) การบริิหารจััดการด้้านบุุคลากร (2) การใช้้พื้้น� ที่่� สถานที่่แ� ละ
สิ่่�งอำนวยความสะดวก (3) การให้้บริกิ ารช่่องทางออนไลน์์ต่า่ งๆ (4) การประชาสััมพัันธ์์ และ (5) การศึึกษากลุ่่�มเป้้าหมาย
เพิ่่�มเติิม เพื่่�อกำหนดกลุ่่�มเป้้าหมายของหน่่วยงานที่่�ชััดเจน เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานของหน่่วยงาน
ต่่อไป

OKMD

52

สรุปปัญหา และอุปสรรค
การด�ำเนินงานและแนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคการด�ำเนินงาน ได้แก่
1 จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�มีีการแพร่่ระบาดในต่่างประเทศ

และประเทศไทย ซึ่่ง� เริ่่ม� ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2562 เป็็นต้้นมา รวมทั้้�งการกำหนดมาตรการจำกััดจำนวนผู้้�เข้้าร่่วมงาน
การรัักษาระยะห่่าง (Social Distancing) ส่่งผลกระทบต่่อการเปิิดให้้บริิการของแหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบของ สบร.
ทั้้�งมิิวเซีียมสยาม และ TK Park และการดำเนิินงานของโครงการทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมในหลายโครงการ รวมทั้้�ง
การจััดกิิจกรรมต่่างๆ ภายใต้้โครงการต้้องมีีการยกเลิิกและปรัับรููปแบบการจััดกิิจกรรมเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรการ
ของรััฐบาลในการลดความเสี่่�ยงการแพร่่ระบาด เช่่น โครงการที่่�มีีกิิจกรรมย่่อยในการลงพื้้�นที่่�ไปในจัังหวััดภููมิิภาค
การจััดกิิจกรรมกัับเครืือข่่าย เช่่น โรงเรีียน หน่่วยงานในท้้องถิ่่�น การจััดอบรม การจััด เวิิร์ก์ ชอป การเชิิญวิิทยากรต่่าง
ประเทศ ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับแผนการดำเนิินงาน เพื่่�อให้้สามารถดำเนิินงานได้้
2 ปััญหาด้้านงบประมาณที่่�ถููกปรัับลดและไม่่เพีียงพอต่่อการดำเนิินการ ส่่งผลกระทบทำให้้ไม่่สามารถ
ดำเนิินการโครงการพััฒนาต้้นแบบตู้้�บริิการหนัังสืืออััตโนมััติิในที่่�สาธารณะที่่�วางแผนไว้้
3	ประเด็็นปััญหาอื่่�นๆ เช่่น ประเด็็นความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองของท้้องถิ่่�น ส่่งผลกระทบต่่อความล่่าช้้า
ของแผนงาน ความเสีียหายของทรััพย์สิ์ นิ นิิทรรศการเคลื่่อ� นที่่มิ� วิ เซีียมติิดล้้อ (Muse Mobile) จากเหตุุคนร้้ายลัักลอบ
ตััดสายไฟฟ้้าภายในบริิเวณตู้้�จััดแสดงนิิทรรศการฯ ส่่งผลให้้ไม่่สามารถเปิิดให้้บริิการนิิทรรศการได้้ เป็็นต้้น

แนวทางการแก้ไข ได้แก่
1 การปรัับกิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับมาตรการและนโยบาย
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ของภาครััฐ เช่่น การปรัับรููปแบบกิิจกรรมเป็็นออนไลน์์ การจััดกิิจกรรม
ที่่ผส
� มผสานระหว่่าง On-Site และ Online เพื่่อ� ที่่ยั� งั คงสามารถดำเนิินการ
ได้้ตามภารกิิจของหน่่วยงาน แม้้ยัังคงมีีการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา (COVID-19)
2	ประเด็็นปััญหาความไม่่แน่่นอนของเครืือข่่าย ทาง สบร.
เร่่งดำเนิินการในการหาแนวทางในการแก้้ไขและประสานงานอย่่างใกล้้ชิดิ
เพื่่�อให้้ไม่่กระทบกัับแผนงานให้้มากที่่�สุุด
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สำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� (สบร.) มุ่่�งเป้้าผลลััพธ์์จากการดำเนิินงานเพื่่�อพััฒนาทุุนมนุุษย์์
ของประเทศไทย ให้้มีีศักั ยภาพและพร้้อมรัับกับั การเปลี่่ย� นแปลงและความท้้าทาย เพื่่อ� แสวงหาโอกาสใหม่่ ผ่่านระบบ
การเรีียนรู้้�สาธารณะในรููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกิิดระบบนิิเวศการเรีียนรู้้�ที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิตของเด็็ก เยาวชนและประชาชนทั่่�วไป สามารถเข้้าถึึงได้้สะดวกและเรีียนรู้้�อย่่างเพลิิดเพลิิน โดยมีีแผน
การดำเนิินงานที่่�สำคััญ ดัังนี้้�

การพั ฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้และขยายผลไปยังเครือข่าย
(Learning Space Prototype Development) เพื่ อน�ำไป
ขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้

1

1.1

พั ฒนาอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
(TK Park)

ณ บริิเวณ ชั้้น� 8 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ เพื่่อ� เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบ
ทั้้�งด้้านกายภาพ ด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ด้้านกิิจกรรม ที่่�มุ่่�งเน้้น
การส่่งเสริิมการอ่่าน การเรีียนรู้้�สำหรัับคนทุุกกลุ่่�ม ทุุกช่่วงวััย ที่่�สอดคล้้อง
กัับแนวโน้้มของการเปลี่่�ยนแปลง (Trend) รููปแบบการใช้้ชีีวิิต (Lifestyle)
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี เพื่่อ� เสริิมสร้้างศัักยภาพของคนไทยทุุกช่่วงวััย
ให้้เกิิดนิิสััยรัักการอ่่าน การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต มีีทัักษะและองค์์ความรู้้�
ที่่�สามารถนำไปต่่อยอดพััฒนาตนเองและยกระดัับพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ตลอดจนเพื่่�อให้้อุุทยานการเรีียนรู้้�ต้้นแบบและบริิการที่่�ได้้พััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องสามารถนำไปขยายผลต่่อยอดให้้กัับหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่าย
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1.2 พั ฒนาอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ
(TK Park Regional Prototype)

ร่่วมกัับหน่่วยงานท้้องถิ่่�นในการจััดตั้้�งและพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�ตามแนวคิิด “อุุทยานการเรีียนรู้้�” ซึ่่�งจะเป็็นต้้น
แบบแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�จะมีีบทบาทในการเป็็นแม่่ข่่ายขยายผล และเป็็นพื้้�นที่่�ให้้บริิการส่่งเสริิมการอ่่านการเรีียนรู้้�
แบบครบวงจรและยกระดัับพัฒ
ั นาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนทุุกช่่วงวััยที่่ส� อดคล้้องกัับยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ ยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาภาคและกลุ่่�มจัังหวััด โดยจะเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้อุทย
ุ านการเรีียนรู้้�และแหล่่งเรีียนรู้้�ของหน่่วยงาน
เครืือข่่ายระดัับชุมุ ชนที่่เ� ปิิดให้้บริกิ ารแล้้วและกระจายอยู่่�ทุุกภููมิภิ าคของประเทศ จำนวน 57 แห่่ง ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
ที่่�สามารถเชื่่�อมโยงขยายผลส่่งเสริิมการอ่่าน การเรีียนรู้้�ไปสู่่�แหล่่งเรีียนรู้้�ระดัับชุุมชนและหน่่วยงานในพื้้�นที่่�ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง และในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่่าจะมีีต้้นแบบแห่่งใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�น จำนวน
2 แห่่ง ได้้แก่่ อุุทยานการเรีียนรู้้�สุุราษฎร์์ธานีี และอุุทยานการเรีียนรู้้�พะเยา รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้หน่่วยงานภาคีี
เครืือข่่ายอุุทยานการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความพร้้อมในการนำร่่องขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเมืืองแห่่งการเรีียนรู้้�ตามกรอบ
การพััฒนาองค์์การการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ (UNESCO) เพื่่�อเป็็นต้้นแบบของ
การขยายผลและสร้้างแรงบัันดาลใจสำหรัับหน่ว่ ยงานภาคีีเครืือข่่ายอื่่น� ๆ ในการพััฒนาเมืืองแห่่งการเรีียนรู้้�ให้้เกิิดขึ้้น�
อย่่างต่่อเนื่่�องในประเทศไทย
1.3 เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการพั ฒนา
แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้
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ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ แนวโน้้ ม ความเปลี่่� ย นแปลงในระดัั บส ากลมาสู่่�
สัังคมไทย จุุดประกายความคิิดให้้เกิิดการพััฒนา ปรัับตัวั เปลี่่ย� นแปลง กระตุ้้�น
ให้้เกิิดการคิิดวิิเคราะห์์และความคิิดสร้้างสรรค์์ ถ่่ายทอดผ่่านทางกิิจกรรม
วิิชาการและสื่่�อทุุกรููปแบบ
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1.4 พั ฒนาหลักสูตรการพั ฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใต้แนวคิดอุทยานการเรียนรู้

ซึ่่ง� จะเป็็นองค์์ความรู้้�ของหน่่วยงานที่่จ� ะนำไปถ่่ายทอดให้้กับบุ
ั คุ ลากร
ของทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการส่่งเสริิมการอ่่าน การเรีียนรู้้�
ของประเทศไทย ตลอดจนถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านอื่่�นๆ ที่่�สอดคล้้องกัับ
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลกปััจจุุบััน

1.5 เผยแพร่เนื้อหาสาระและองค์ความรู้
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

โดยผ่่ า นช่่ อ งทางการสื่่� อ สารที่่� ห ลากหลาย อาทิิ การใช้้ สื่่� อ สัั ง คม
ออนไลน์์ (Social Media) การใช้้แผนการตลาดเชิิงรุุกเข้้ามาประยุุกต์์ใช้้
กัับการส่่งเสริิมการอ่่าน การเรีียนรู้้�ที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างออฟไลน์์และออนไลน์์
เพื่่อ� สร้้างประสบการณ์์ที่ดีี่� ตลอดจนส่่งเสริิมให้้เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจให้้กับั
กลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างต่่อเนื่่�อง

1.6 รณรงค์ส่งเสริมการอ่านในระดับเมือง
หรือจังหวัด

เพื่่�อให้้ประชาชนเกิิดความตื่่�นตััวและตระหนัักถึึงความสำคััญของ
การอ่่านหนัังสืือและการแสวงหาความรู้้� และมีีส่่วนร่่วมตามความต้้องการ
ของท้้องถิ่่�นและสอดคล้้องกัับบริบทข
ิ องจัังหวััดพื้้�นที่่เ� ป้้าหมาย ผ่่านโครงการ
สร้้างสรรค์์เมืืองแห่่งการอ่่านและการเรีียนรู้้�

1.7 ศึกษาวิจัยเชิงพื้ นที่ (Area-based Study)

จากตััวอย่่าง 2 ย่่านในกรุุงเทพฯ และนำผลการศึึกษาไปดำเนิินการ
พัั ฒ นาต้้ น แบบย่่ า นความรู้้�ในพื้้� น ที่่� ที่่� เ หมาะสม ซึ่่� ง เป็็ น การศึึกษาวิิ จัั ย
ภายใต้้โครงการศึึกษาและพััฒนาต้้นแบบย่่านการเรีียนรู้้�เพื่่�อสนัับสนุุน
การท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์ (Creative Tourism) โดยองค์์ความรู้้�จากผล
การศึึกษาวิิ จัั ยถูู ก นำไปใช้้ ใ นการพัั ฒ นาย่่ า นการเรีียนรู้้�เพื่่� อ สนัั บสนุุ น
การท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์ หรืือผลัักดัันให้้เป็็นกรอบนโยบายการพััฒนา
เชิิงพื้้�นที่่�ในจัังหวััดต่่างๆ ทั่่�วประเทศ

1.8 พั ฒนาดัชนีการเรียนรู้ทักษะอนาคต (Future Skill Growth Index)
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ระยะที่่� 1 เพื่่�อศึึกษาวิิจััยการจััดทำเครื่่�องมืือวััดประเมิินขีีดความสามารถทัักษะบุุคคล สำหรัับใช้้เป็็นข้้อมููล
สำหรัับกำหนดนโยบายการพััฒนาคนหรืือทรััพยากรมนุุษย์์ ทั้้�งในระดัับองค์์กร หน่่วยงาน หรืือประเทศ ทั้้�งนี้้� ดััชนีี
การเรีียนรู้้�ทัักษะอนาคตจะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�องค์์กรหรืือหน่่วยงานใช้้วััดประเมิินขีีดความสามารถทัักษะคนทำงาน
สำหรัับองค์์กรที่่ต้� อ้ งการพััฒนาคน เพื่่อ� ให้้เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�หรืือองค์์กรนวััตกรรม (Learning Organization/
Innovation Organization) และในระดัับประเทศ สามารถนำไปใช้้วััดประเมิินทัักษะของประชากรให้้สอดคล้้องกัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต สำหรัับเป็็นข้้อมููลในการกำหนดนโยบายการพััฒนาคน เพื่่�อผลัักดัันไปสู่่�สัังคมความรู้้�
ที่่�ใช้้ทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม (Creative and Innovation Skills)
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เพื่่อ� เป็็นการตอกย้้ำความเป็็นผู้้�นำด้้านพิิพิธิ ภััณฑ์์การเรีียนรู้้� (Discovery Museum) ให้้กับสั
ั งั คมไทยในรููปแบบ
ความเป็็น Smart Museum แหล่่งเรีียนรู้้�ตามอััธยาศััยนอกห้้องเรีียนแนวใหม่่ที่่�สร้้างความเข้้าใจในเรื่่�องราว
ของประวััติิศาสตร์์ วิิถีีชีีวิิต และวััฒนธรรมความเป็็นไทย ที่่�นำเสนอให้้สนุุกสนานและสร้้างสรรค์์ เพื่่�อจุุดประกาย
ให้้ผู้้�ชมเกิิดความอยากรู้้� ความสงสััย และเรีียนรู้้�ที่่�จะตั้้�งคำถามเพื่่�อแสวงหาคำตอบ ภายใต้้รููปแบบพิิพิิธภััณฑ์์
ที่่ทั� นั สมััย ตามแนวความคิิดพิิพิธิ ภััณฑ์์การเรีียนรู้้� (Discovery Museum) โดยผ่่านการนำเสนอด้้วยนิิทรรศการที่่ใ� ช้้
สื่่อ� ผสมสมััยใหม่่ ผู้้�เข้้าชมสามารถเรีียนรู้้�เรื่่อ� งราวได้้อย่่างสนุุกสนานและรื่่น� รมย์์ ด้้วยการสััมผััส จัับต้อ้ ง และทดลองเล่่น
หรืือสืืบค้้นข้้อมููลผ่่านสื่่อ� และกิิจกรรมที่่ห� ลากหลายตามวััตถุปุ ระสงค์์ที่ตั้้่� ง� ไว้้ คืือ Play & Learn และยัังมีีบริิการช่่องทาง
ในการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ต่า่ งๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทางพิิพิธิ ภััณฑวิิทยา ซึ่ง่� สามารถตอบสนองต่่อกลุ่่�มเป้้าหมายได้้หลากหลาย
มากขึ้้น� ในการมาแสวงหาความรู้้�ผ่า่ นพิิพิธิ ภััณฑ์์ ได้้แก่่ ห้้องคลัังความรู้้� (ห้้องสมุุดเฉพาะทางด้้านประวััติศิ าสตร์์สังั คม)
สนัับสนุนุ ให้้เกิิดการใช้้ความรู้้�ผ่า่ นการค้้นคว้้าฐานข้้อมููลทั้้�งในและต่่างประเทศ สิ่่�งพิิมพ์์ วารสารหรืือสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยให้้บริิการแก่่นัักวิิชาการด้้านพิิพิิธภััณฑ์์ นัักการศึึกษา นัักศึึกษา เจ้้าหน้้าที่่�ของ สพร. และประชาชนผู้้�สนใจ
เพื่่อ� การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลในการจััดทำนิิทรรศการ งานวิิจัยั การศึึกษาต่่อยอดจากการรัับชมนิิทรรศการในพิิพิธิ ภััณฑ์์
ตลอดจนการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ผ่่านการเข้้าใช้้งานองค์์ความรู้้�ที่มีีทั้้
่� ง� บนห้้องสมุุดออนไลน์์ e-Library และ
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารเชิิงอนุุรักั ษ์์โบราณวััตถุ/ุ วััตถุจัุ ดั แสดง เป็็นการบริิหารงานสนัับสนุนุ ด้้านการอนุุรักั ษ์์และบริิหารจััดการ
คลัังวััตถุุพิิพิิธภััณฑ์์ของ สพร. และพิิพิิธภััณฑ์์เครืือข่่าย พร้้อมดำเนิินการศึึกษาค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ วิิจััย รวบรวม
เพื่่อ� การพััฒนาและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้า้ นการอนุุรักั ษ์์และบริิหารจััดการคลัังวััตถุพิุ พิิ ธิ ภััณฑ์์ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
สากล รวมถึึงงานส่่งเสริิม สนัับสนุนุ และแสวงหาความร่่วมมืือเพื่่อ� สร้้างเครืือข่่ายในการดำเนิินงานอนุุรักั ษ์์วัตถุ
ั พิุ พิิ ธิ ภััณฑ์์
ร่่วมกัับเครืือข่่ายพิิพิธิ ภััณฑ์์ แหล่่งเรีียนรู้้� สถาบัันการศึึกษา และองค์์กรที่่เ� กี่่ย� วข้้องระดัับประเทศและสากล ตลอดจน
มุ่่�งเน้้นการพััฒนาทางด้้านกายภาพและบริิการอื่่�นๆ ในพื้้�นที่่�ให้้สามารถรองรัับการใช้้พื้้�นที่่�ในทางสร้้างสรรค์์และ
เหมาะสมกัับการเรีียนรู้้�สำหรัับคนทุุกช่่วงวััย รวมทั้้�งมีีความมุ่่�งหวัังให้้การเรีียนรู้้�ผ่า่ นพิิพิธิ ภััณฑ์์สามารถส่่งเสริิมและ
ต่่อยอดในการพััฒนาศัักยภาพของคนไทยให้้มีีประสิิทธิภิ าพ และส่่งเสริิมให้้สังั คมไทยเป็็นสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิตในที่่สุ� ดุ โดยมีีแผนการปรัับปรุงุ งานระบบสาธารณููปโภคต่่างๆ ให้้มีีประสิิทธิภิ าพตอบสนองต่่อสถานการณ์์ปัจั จุุบันั
ที่่ยั� งั คงมีีการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19) อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และมีีแผนการปรัับปรุงุ พื้้�นที่่� เพื่่อ� ให้้สามารถ
ใช้้เป็็นพื้้�นที่่เ� ปิิด (Open Space) รองรัับในการให้้บริกิ ารแก่่ชุมุ ชนหรืือหน่่วยงานภายนอก สำหรัับจัดั แสดงหรืือนำเสนอ
ผลงานศิิลปะ วััฒนธรรม ซึ่่ง� เป็็นกิิจกรรมสร้้างสรรค์์อันั จะเป็็นประโยชน์์แก่่ประชาชนและสาธารณชนในวงกว้้าง

1.10 สร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน

มุ่่�งเน้้ น ให้้ ผู้้� ชมได้้ ฝึึ ก ทัั ก ษะการเรีียนรู้้�ด้้ ว ยตนเอง และการสร้้ า ง
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สามารถเปิิดประเด็็นใหม่่ๆ ให้้กัับสัังคม เพื่่�อสร้้าง
และพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� เ ชิิ ง ลึึกที่่� ต่่ อ ยอดมาจากการรวบรวมองค์์ ค วามรู้้�
ทางประวััติศิ าสตร์์สังั คมที่่ส� ำคััญ ภายใต้้ 3 ประเด็็นหลััก ได้้แก่่ (1) การเรีียนรู้้�
รากเหง้้ า ความเป็็ น ไทย (2) การนำเสนอให้้ เ ห็็ น มุุ ม มองการเรีียนรู้้� แ ละ
แลกเปลี่่�ยนความสััมพัันธ์์ของวััฒนธรรมไทยกัับวััฒนธรรมต่่างชาติิอื่่�นๆ
และ (3) การหยิิบยกประเด็็นปััจจุุบันั ร่่วมสมััยมานำเสนอ อัันจะเป็็นประโยชน์์
สำหรัั บพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ แ ละสามารถเผยแพร่่ ค วามรู้้� เ หล่่ า นั้้� น แก่่ ส าธารณชน
ในวงกว้้าง อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสร้้างบรรยากาศการเรีียนรู้้�อย่่างรื่่�นรมย์์ผ่่าน
การแลกเปลี่่ย� นและการสร้้างปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างผู้้�ชมและนิิทรรศการ รวมไปถึึง
กิิจกรรมต่่อยอดองค์์ความรู้้�ต่่างๆ ระหว่่างการจััดทำนิิทรรศการ เพื่่�อเสริิม
กระบวนการเรีียนรู้้�และกระตุ้้�นความสนใจของผู้้�เข้้าชมในหลากหลายรููปแบบ
ที่่�สอดรัับกลุ่่�มเป้้าหมาย

1.11 ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยผ่านพิ พิธภัณฑ์
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ด้้วยการจััดกิิจกรรมเพื่่�อต่่อยอดองค์์ความรู้้�ในด้้านศิิลปวััฒนธรรมและวิิถีีชีีวิิตความเป็็นไทย โดยใช้้ทุุน
ทางวััฒนธรรมมาเชื่่�อมโยง ส่่งเสริิมให้้เกิิดภาพลัักษณ์์ของพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้� เพื่่�อเผยแพร่่แนวคิิดการเรีียนรู้้�
แบบ Discovery Museum และปลููกฝัังให้้คนไทยรู้้�จัักการเรีียนรู้้�แบบคิิดวิิเคราะห์์ด้ว้ ยตนเองผ่่านวิิธีีการที่่ห� ลากหลาย
ซึ่่�งมีีการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมและต่่อยอดการให้้บริิการความรู้้�สร้้างสรรค์์ในพื้้�นที่่�มิิวเซีียมสยาม เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�น
เพื่่�อเชื่่�อมโยงวัันสำคััญต่่างๆ อาทิิ วัันเด็็ก วัันพิิพิิธภััณฑ์์สากล วัันพิิพิิธภััณฑ์์ไทย รวมถึึงการจััดกิิจกรรมร่่วมมืือ
กัับหน่ว่ ยงานภายนอก เพื่่อ� ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์งานที่่ส� อดคล้้องกัับแนวคิิดพิิพิธิ ภััณฑ์์การเรีียนรู้้�ที่ค่� รอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมาย
ที่่�หลากหลายและเพิ่่�มจำนวนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมและเรีียนรู้้�ผ่่านพิิพิิธภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการจััดกิิจกรรม
หลัักประจำปีี คืือ งานเทศกาล Night at the Museum ซึ่่�งเป็็นการเปิิดพิิพิิธภััณฑ์์ให้้ผู้้�เข้้าชมในเวลากลางคืืน ดึึงดููด
ความสนใจ สร้้างความแปลกใหม่่ให้้กัับผู้้�ชม และสร้้างประสบการณ์์ในการเข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์ในเวลากลางคืืน
พร้้อมทั้้�งมีีกิิจกรรมเสริิมความรู้้� โดยแต่่ละปีีจะนำเสนอเรื่่�องราวที่่�น่่าสนใจ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ที่่�หลากหลาย สอดคล้้องกัับความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย และเป็็นการประชาสััมพัันธ์์กระตุ้้�นให้้เกิิดความสนใจ
ในการเข้้ามาเรีียนรู้้�และแสวงหาประสบการณ์์ใหม่่ผ่่านพิิพิิธภััณฑ์์ให้้เป็็นที่่�รัับรู้้�ในวงกว้้างมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา
ได้้รัับความสนใจจากผู้้�เข้้าร่่วมงานเป็็นจำนวนมากขึ้้�นทุุกๆ ปีี อีีกทั้้�งยัังเป็็นการพััฒนาความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
แหล่่งเรีียนรู้้� พิิพิธิ ภััณฑ์์ต่า่ งๆ มากกว่่า 20 แห่่ง ในการเปิิดให้้บริกิ ารในยามค่่ำคืืนและจััดกิิจกรรมในช่่วงเวลาเดีียวกััน
ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มความน่่าสนใจ และกระตุ้้�นให้้เด็็กเยาวชนสนใจที่่�จะมาเปิิดประสบการณ์์ที่่�ช่่วยให้้เกิิดมุุมมองใหม่่ๆ
ในการเรีียนรู้้�ผ่่านพิิพิิธภััณฑ์์

1.12	พัั ฒนาดิิจิิทััลมิิวเซีียม 4.0

มุ่่�งเน้้ น การบริิ ก ารความรู้้�แก่่ ป ระชาชน
ให้้ แ พร่่ ห ลายครอบคลุุ ม มีีมาตรฐานเทีียบเท่่ า
ระดัับสากล โดยจััดทำระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่� อ ให้้ บริิ ก ารข้้ อ มูู ล องค์์ ค วามรู้้�ที่่� ส ามารถเข้้ า ถึึง
องค์์ความรู้้� การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และการสนัับสนุุน
ให้้ เ กิิ ด การเรีียนรู้้�ด้้ ว ยตนเองมากขึ้้� น และยั่่� ง ยืืน
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ กัั บ กลุ่่�มเป้้ า หมายได้้ อ ย่่ า ง
กว้้างขวาง รวมถึึงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของระบบสารสนเทศภายใน สพร. เพื่่�อรองรัับการให้้บริิการข้้อมููลต่่างๆ
แก่่ประชาชนทุุกช่่วงวััย โดยมีีแผนการพััฒนา ปรัับปรุงุ และบริิหารจััดการเนื้้�อหาบนแพลตฟอร์์มต่่างๆ ของ สพร. ซึ่ง่� ได้้แก่่
การพััฒนาปรัับปรุุงระบบพิิพิิธภััณฑ์์ออนไลน์์ (e-Museum) การพััฒนานิิทรรศการเสมืือนจริิง (Virtual Exhibition)
และการริิ เ ริ่่� ม พัั ฒ นาประสิิ ทธิิ ภ าพของระบบฐานข้้ อ มูู ล สารสนเทศในงานบริิ ห ารจัั ด การพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์
ให้้สามารถบริิการประชาชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
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ด้้วยการพััฒนาพิิพิิธภััณฑ์์ระดัับภููมิิภาค จัังหวััด และท้้องถิ่่�น ให้้เป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�ของสัังคมอย่่างสร้้างสรรค์์และยั่่�งยืืน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับภารกิิจ
ของ สพร. และนโยบายส่่งเสริิมการพััฒนาพิิพิิธภััณฑ์์ระดัับภููมิิภาค จัังหวััด
และท้้องถิ่่�นของประเทศ รวมทั้้�งการสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับพิพิิ ธิ ภััณฑ์์
อื่่น� ๆ ทั้้�งในด้้านการบริิหารจััดการ การจััดทำนิิทรรศการ การวิิจัยั และพััฒนา
องค์์ความรู้้� การพััฒนาบุุคลากร งบประมาณ การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
และการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์กับั เครืือข่่ายที่่เ� ป็็นรููปธรรมชััดเจน ผ่่านระบบ
ต้้นแบบที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่�อให้้เข้้าถึึงประชาชนทุุกพื้้�นที่่�ในประเทศไทย โดยใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีีแผนการขยายผลพััฒนาพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�
ภููมิิภาค พััฒนาความร่่วมมืือกัับองค์์กรปกครองส่่วนภููมิิภาค เช่่น เทศบาล
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด พื้้�นที่่�จัังหวััดเป้้าหมาย ได้้แก่่ สิิงห์์บุุรีี สระบุุรีี
กาญจนบุุรีี ระยอง ภููเก็็ต และสงขลา

1.14 พั ฒนาต้นแบบธุรกิจเพื่ อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิ พิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
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โดยการวางกลยุุทธ์์เชิิงรุุกด้้านการตลาดในการพััฒนา สนัับสนุุน และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการบริิหาร
จััดการ เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาได้้ดำเนิินการจััดทำร้้านค้้าพิิพิิธภััณฑ์์เพื่่�อหารายได้้จากการ
จำหน่่ายสิินค้้าที่่�ระลึึก โดยคำนึึงถึึงการสนัับสนุุนให้้เกิิดเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์โดยใช้้ทุุนทางวััฒนธรรม สนัับสนุุน
ผู้้�ประกอบการสิินค้้าที่่�ใช้้ทุุนทางวััฒนธรรมมาสร้้างสรรค์์ผลงาน ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นการสนัับสนุุนภาคประชาชน
ชุุมชน และเอกชนที่่�ใช้้องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวมาพััฒนางานและสร้้างรายได้้ให้้กัับตนเองและต่่อยอดเชิิงเศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ รวมทั้้�งมีีการจััดกิิจกรรมการตลาด เพื่่อ� กระตุ้้�นให้้กลุ่่�มเป้้าหมายและสัังคมให้้ความสนใจในการเรีียนรู้้�และ
การท่่องเที่่ย� วผ่่านพิิพิธิ ภััณฑ์์อันั จะส่่งผลให้้เกิิดสัังคมเรีียนรู้้�อย่่างยั่่�งยืืนในสัังคมไทย และการดำเนิินกิิจกรรมเพื่่อ� หา
รายได้้มาสนัับสนุุนการพััฒนางานของมิิวเซีียมสยาม ในฐานะต้้นแบบพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้� ได้้แก่่ การระดมทุุน
การสรรหาผู้้�สนัั บสนุุ น และการบริิ ห ารสิิ น ทรัั พย์์ ใ นพื้้� น ที่่� ข องมิิ ว เซีียมสยามให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู ง สุุ ด อีีกด้้ ว ย
ในปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะมีีการพััฒนาต้้นแบบทางธุุรกิิจเพื่่อ� ส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� วเชิิงแหล่่งเรีียนรู้้�และพิิพิธิ ภััณฑ์์
ควบคู่่�ไปกัับการบริิการด้้านต่่างๆ อัันเป็็นการสร้้างประสบการณ์์การเข้้าชมพิิพิธิ ภััณฑ์์ให้้มีีความสอดคล้้องกัับบริบท
ิ
ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็วของโลกและมีีความสมบููรณ์์แบบตามแนวทางที่่พิ� พิิ ธิ ภััณฑ์์ทั่่ว� โลกถืือปฏิิบัติั ิ สามารถ
นำไปต่่อยอดในการพััฒนาการบริิหารจััดการพิิพิธิ ภััณฑ์์ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน โดยแบ่่งการดำเนิินงานออกเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่
(1) กิิจกรรมพััฒนาธุุรกิิจและการตลาดพิิพิธิ ภััณฑ์์ และ (2) กิิจกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� วเชิิงแหล่่งเรีียนรู้้�และพิิพิธิ ภััณฑ์์
ร่่วมกัับเครืือข่่าย โดยมีีความมุ่่�งหวัังเพื่่อ� ให้้เกิิดต้้นแบบทางธุุรกิิจที่่เ� ครืือข่่ายพิิพิธิ ภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�สามารถจะนำไป
เป็็นแนวคิิดในการพััฒนาต่่อยอดเพื่่�อขยายโอกาสทางธุุรกิิจและร่่วมให้้บริิการเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจแก่่ผู้้�เข้้าชม
พิิพิธิ ภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้� อีีกทั้้�งจะเป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดการเข้้ามาใช้้บริกิ ารอย่่างสม่่ำเสมอ และเป็็นการตอบสนอง
การให้้บริกิ ารเชิิงรุุกที่่จ� ะส่่งเสริิมเศรษฐกิิจการท่่องเที่่ย� วและสร้้างภาพลัักษณ์์อันั ดีีของประเทศไทยต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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การพั ฒนานวั ต กรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ จั ด การและ
เผยแพร่องค์ความรู้ พั ฒนาทักษะ ภูมิปัญญา และการสร้าง
รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
2.1 พั ฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์

โดยพัั ฒ นาการให้้ บริิ ก ารเผยแพร่่ ข้้ อ มูู ล องค์์ ค วามรู้้�ที่่� ทัั น สมัั ย
ผ่่านแพลตฟอร์์มต่่างๆ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ Digital TK ห้้องสมุุดออนไลน์์ TK Public
Online Library, Virtual TK Park, MyTK เพื่่�อส่่งเสริิมการอ่่าน การเรีียนรู้้�
ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่�เด็็ก เยาวชน และประชาชนทั่่�วไปสามารถ
เข้้าใช้้บริกิ ารเรีียนรู้้�ได้้อย่่างสะดวกในทุุกที่่ทุ� กุ เวลาด้้วยตนเอง โดยการพััฒนา
ฟัังก์์ชัันและเมนููให้้บริิการที่่�ทัันสมััยสอดคล้้องกัับเทคโนโลยีี การเพิ่่�มสื่่�อ
การเรีียนรู้้� e-Book, Audio Book, VDO Streaming, Podcast เพื่่�อกระจาย
องค์์ความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์สำหรัับการพััฒนาคนไทยทุุกช่่วงวััยได้้อย่่าง
กว้้างขวางอย่่างต่่อเนื่่�อง
2.2 พั ฒนาระบบเชื่อมโยงการให้บริการอุทยาน
การเรียนรู้เครือข่าย
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ซึ่่�งเป็็นงานภายใต้้โครงการพััฒนาเชื่่�อมโยงการให้้บริิการอุุทยาน
การเรีียนรู้้�เครืือข่่าย ที่่มุ่่�� งเน้้นการพััฒนาระบบกลางที่่จ� ะรองรัับการเชื่่อ� มโยง
ระบบของอุุทยานการเรีียนรู้้�ต้้นแบบและบริิการ (ส่่วนกลาง) ที่่�มีีสถานที่่�ตั้้�ง
ทำการ ณ กรุุงเทพฯ กัับระบบของอุุทยานการเรีียนรู้้�เครืือข่่ายที่่เ� ปิิดให้้บริกิ าร
และตั้้�งกระจายอยู่่�ในทุุกภููมิภิ าคของประเทศไทย เพื่่อ� ให้้เกิิดการบููรณาการ
ข้้อมููล ระหว่่างอุุทยานการเรีียนรู้้�ส่่วนกลางกัับอุุทยานการเรีียนรู้้�เครืือข่่าย
และเป็็นระบบกลางในการบริิหารจััดการห้้องสมุุดมีีชีีวิิต สำหรัับเครืือข่่าย
ห้้องสมุุดมีีชีีวิิตประชาชน ทั้้�งนี้้� ผู้้�ใช้้บริิการอุุทยานการเรีียนรู้้�ฯ (ส่่วนกลาง)
และอุุทยานการเรีียนรู้้�เครืือข่่ายในพื้้�นที่่จั� งั หวััดต่่างๆ สามารถยืืม-คืืน หนัังสืือ
ได้้อย่่างหลากหลายจากอุุทยานการเรีียนรู้้�ทุุกแห่่งได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
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2.3 ขยายผลต่อยอดต้นแบบตู้บริการหนังสือ
อัตโนมัติในที่สาธารณะ

โดยได้้พััฒนาต้้นแบบ Mobile Automation Library Prototype ขึ้้�น
เพื่่อ� ขยายโอกาสการเข้้าถึึงหนัังสืือและสื่่อ� การเรีียนรู้้�ให้้กับั เด็็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่่�วไป โดยร่่วมกัับหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่ายของสถาบัันอุุทยาน
การเรีียนรู้้�ทั้้�งในส่่วนกลางและภููมิิภาค

2.4 พั ฒนานวัตกรรมการบริการดิจิทัล
ผ่านแอปพลิเคชัน MyTK

รองรัับระบบปฏิิบัติั กิ าร Android และ IOS โดยนวััตกรรมการบริิการนี้้�
เป็็นการผนวกบริิการออนไซต์์ ได้้แก่่ การเข้้ารัับบริิการในพื้้�นที่่�อุุทยาน
การเรีียนรู้้�ต้้นแบบฯ และออนไลน์์ ได้้แก่่ เชื่่�อมโยงการใช้้บริิการ e-Service
ต่่างๆ ของ สอร. เข้้าด้้วยกัันอย่่างเต็็มรููปแบบ ไม่่ว่า่ จะเป็็นบริิการ e-Service
ต่่างๆ เช่่น แพลตฟอร์์มห้้องสมุุดออนไลน์์ TK Public Online Library
เชื่่� อ มโยงเข้้ า สู่่�การรัั บบริิ ก ารหนัั ง สืืออัั ต โนมัั ติิ ใ นที่่� ส าธารณะ (Mobile
Automation Library) บริิการ e-Payment ซึ่่�งทำให้้สมาชิิกและประชาชน
ทั่่�วไปสามารถใช้้บริิการต่่างๆ ได้้อย่่างสะดวกทุุกที่่�ทุุกเวลาด้้วยตนเอง
และบริิ ก าร e-Connect ที่่� เ ป็็ น การเตรีียมการต่่ อ ยอด เพื่่� อ เชื่่� อ มโยง
การให้้บริิการอุุทยานการเรีียนรู้้�เครืือข่่ายที่่�เปิิดให้้บริิการและตั้้�งกระจาย
อยู่่�ในทุุ ก ภูู มิิ ภ าคของประเทศไทยภายใต้้ โ ครงการพัั ฒ นาเชื่่� อ มโยง
การให้้บริิการอุุทยานการเรีียนรู้้�เครืือข่่าย
2.5 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการส่งเสริม
การอ่าน การเรียนรู้

ผ่่านโครงการสนัับสนุุนนวััตกรรมและความคิิดสร้้างสรรค์์ในแหล่่ง
เรีียนรู้้�ทั่่�วประเทศ (TK Park Award) เพื่่�อกระตุ้้�นและส่่งเสริิมให้้หน่่วยงาน
และทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการส่่งเสริิมการอ่่าน การเรีียนรู้้� เกิิดความคิิด
สร้้างสรรค์์ การพััฒนานวััตกรรม ที่่�สามารถนำไปใช้้หรืือปรัับประยุุกต์์ใช้้
ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของแหล่่งเรีียนรู้้�แต่่ละพื้้�นที่่� โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะ
ให้้เกิิดนวััตกรรมความคิิดสร้้างสรรค์์ที่ส่� ามารถดำเนิินการและนำไปขยายผล
ไม่่น้้อยกว่่า 10 ชิ้้�นงาน

2.6 พั ฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เป็นนวัตกรรม
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ภายใต้้โครงการ TK แจ้้งเกิิด ที่่มุ่่�� งเน้้นการพััฒนาศัักยภาพและทัักษะ
ของเยาวชนอายุุตั้้ง� แต่่ 18-25 ปีี (ผู้้�เริ่่ม� เข้้าสู่่�วััยทำงาน) ให้้มีีศักั ยภาพสามารถ
ประกอบอาชีีพที่่�สอดคล้้องกัับแนวโน้้มของการเปลี่่�ยนแปลงด้้านอาชีีพ
และมีีความพร้้อมเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานในอนาคต ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้ต้น้ แบบกิิจกรรม
ส่่ ง เสริิ ม การเรีียนรู้้�นี้้� ส ามารถนำไปเผยแพร่่ แ ละขยายผลต่่ อ ยอดไปยัั ง
หน่่วยงานต่่างๆ ต่่อไป
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2.7 สังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคม
วัฒนธรรม และพิ พิธภัณฑ์วิทยาสู่สาธารณะ

โดยการเผยแพร่่ อ งค์์ ค วามรู้้� แ ก่่ส าธารณชนในประเด็็ น ที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง
กัั บป ระวัั ติิ ศ าสตร์์ สัั ง คม วัั ฒ นธรรม และพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ วิิ ทย า เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
เวทีีแสดงความคิิดเห็็น การแลกเปลี่่ย� น อภิิปรายถึึงปรากฏการณ์์ต่า่ งๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น�
ในสัังคมไทย รวมถึึงเพื่่�อทำให้้เกิิดความตื่่�นตััวของการทำงานพิิพิิธภััณฑ์์
ซึ่่�งเป็็นงานพััฒนาและสั่่�งสมองค์์ความรู้้�ที่่�มีีลัักษณะเป็็นสหสาขาวิิชาทั้้�งด้้าน
ประวััติิศาสตร์์ โบราณคดีี วิิทยาศาสตร์์ ศิิลปะ และความรู้้�ด้้านพิิพิิธภััณฑ์์
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่่�งเน้้นการขยายงานส่่วนที่่เ� ป็็นการเผยแพร่่ความรู้้�
มากขึ้้� น โดยจะมีีการเผยแพร่่ ค วามรู้้�ออนไลน์์ ที่่� เ ชื่่� อ มโยงกัั บหลัั ก สูู ต ร
การศึึกษา การผลิิตสื่อ่� ด้้านมรดกวััฒนธรรมและการอนุุรักั ษ์์วัตถุ
ั ุ และการอบรม
ความรู้้�ด้้านพิิพิิธภััณฑ์์ให้้กัับเครืือข่่ายพิิพิิธภััณฑ์์ในภููมิิภาค ซึ่่�งองค์์ความรู้้�
เหล่่ า นี้้� จ ะสามารถต่่ อ ยอด สร้้ า งสรรค์์ แ รงบัั น ดาลใจในการเรีียนรู้้�และ
การทำงานต่่อไป
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2.8 ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิ พิธภัณฑ์
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โดยจัั ด ทำแผนงานการกระจายความรู้้� ผ่่ า นเครื่่� อ งมืือการสื่่� อ สารหลากหลายรูู ป แบบ เพื่่� อ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ความสนใจ ส่่งเสริิมให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� และเสริิมสร้้างความเข้้าใจในกระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่าน
พิิพิิธภััณฑ์์ต่่อสาธารณชน เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อประชาชนคนไทยทั้้�งประเทศ โดยที่่�ผ่่านมาได้้มีีการเผยแพร่่
ข้้อมููล ข่่าวสาร กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในรููปแบบต่่างๆ อาทิิ การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ โทรทััศน์์ วิิทยุุ และ
เว็็บไซต์์ รวมถึึงสื่่อ� ออนไลน์์ และในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่่�งเน้้นที่่จ� ะเผยแพร่่ผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์ โซเชีียลมีีเดีีย
อย่่างครอบคลุุม เพื่่�อเสริิมศัักยภาพและประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางดัังกล่่าว อาทิิ Facebook, Twitter,
Line, Instagram, Youtube และ TikTok เพื่่�อเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มของการสร้้างยอด
การรัับรู้้�ได้้ดีีทางสื่่�อออนไลน์์ รวมถึึงสามารถส่่งต่่อความรู้้�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพอย่่างเต็็มที่่�และส่่งถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น สอดคล้้องกัับวิิถีีการรัับรู้้�ที่่�เปลี่่�ยนไปของคนในยุุคปััจจุุบััน และเพื่่�อให้้การเผยแพร่่ข้้อมููล ข่่าวสาร
และกิิจกรรมต่่างๆ ของ สพร. เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องรวดเร็็วและเป็็นที่่�น่่าสนใจ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ประชาชนเกิิดความ
สนใจและเข้้าร่่วมกิิจกรรมมากขึ้้�น ตลอดจนมีีแผนการประชาสััมพัันธ์์แหล่่งท่่องเที่่�ยววััฒนธรรมรอบๆ พื้้�นที่่�
มิิวเซีียมสยาม สืืบเนื่่�องจากการเกิิดของสถานีีรถไฟฟ้้าสนามไชยที่่�มีีทางขึ้้�นบริิเวณด้้านหน้้าของมิิวเซีียมสยาม
ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นโอกาสอัันดีีที่่�ประชาชนและนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศจะได้้เดิินทางท่่องเที่่�ยวมายัังแหล่่งเรีียนรู้้�
ทางด้้านวััฒนธรรมในพื้้�นที่่เ� กาะรััตนโกสิินทร์์ การประชาสััมพัันธ์์ข้อ้ มููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์จะถููกขยายเนื้้�อหาในส่่วนพื้้�นที่่�
สำคััญๆ ที่่�น่่าสนใจและเป็็นประโยชน์์กัับนัักท่่องเที่่�ยว และเพื่่�อการส่่งเสริิมให้้พิิพิิธภััณฑ์์เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวสำคััญ
ของประเทศ

2.9 จัดการองค์ความรู้เพื่ อเพิ่ มศักยภาพ			
เศรษฐกิจฐานราก

เพื่่� อ พัั ฒ นากระบวนการเรีียนรู้้� แ ละองค์์ ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์ โดยการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและต่่อยอดต้้นทุุนท้้องถิ่่�น เช่่น ภููมิิปััญญา
ประเพณีี วิิ ถีีชีีวิิ ต และทรัั พย ากรต่่ า งๆ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แนวโน้้ ม การ
เปลี่่�ยนแปลงของโลกและความต้้องการของผู้้�บริิโภค สร้้างเครืือข่่ายการผลิิต
และพััฒนาสิินค้้า และบริิการท้้องถิ่่น� ระดัับภูมิู ภิ าค โดยการเพิ่ม่� ศัักยภาพของคน
ในการเรีียนรู้้� ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�ใน 2 รููปแบบ คืือ การเรีียนรู้้�ด้้วยการปฏิิบัติั ิ
จากของจริิง ด้้วยการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ ให้้สามารถแก้้ปััญหาได้้ด้้วยตนเอง
และการเรีียนรู้้�ผ่่านดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มในรููปแบบคลิิปวิิดีีโอ

2.10 ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้
ของ สบร. สู่สาธารณะ เพื่ อส่งเสริม พั ฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่ มศักยภาพทุนมนุษย์

โดยการเผยแพร่่องค์์ความรู้้� เนื้้�อหาในรููปแบบต่่างๆ ที่่�เหมาะสมกัับ
กลุ่่�มเป้้าหมาย อาทิิ ผู้้�ประกอบการ SMEs นัักเรีียน นัักศึึกษา องค์์กรภาครััฐ
และเอกชน ประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้� ตระหนัักถึึงความสำคััญ
ของการพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� และกระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด แรงบัั น ดาลใจในการนำ
องค์์ความรู้้�ไปใช้้ประโยชน์์ หรืือพััฒนาขยายผลให้้กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น

2.11 พั ฒนาแนวทางการเพิ่ มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูแ
้ ละพั ฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของผูส
้ ง
ู วัย
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โดยมุ่่�งเน้้นที่่�จะพััฒนากระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สอดรัับกัับความต้้องการ
ของทั้้�งผู้้�สููงอายุุและนายจ้้าง เพื่่�อสนัับสนุุนการเพิ่่�มทัักษะที่่�มีีอยู่่�เดิิมให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น (Up-skill) และการเสริิมทัักษะใหม่่ (Re-skill) ตลอดช่่วงอายุุ ส่่งเสริิม
การทำงานของผู้้�สูงู อายุุวัยต้
ั น้ และเตรีียมความพร้้อมสำหรัับคนก่่อนวััยเกษีียณ
ให้้ก้า้ วเป็็นผู้้�สูงู อายุุที่ส่� ามารถทำงานและสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ตอบสนอง
ทั้้�งความต้้องการประกอบอาชีีพของผู้้�สููงอายุุวััยต้้นและคนก่่อนวััยเกษีียณ
ความต้้องการของผู้้�ประกอบการภาคเอกชน และทิิศทางนโยบายในการพััฒนา
ประเทศ
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2.12 พั ฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์

เพื่่อ� ให้้ประชาชนมีีโอกาสเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ที่จ่� ำเป็็น นำไปสู่่�การยกระดัับศัักยภาพการเรีียนรู้้� ให้้สามารถเรีียนรู้้�
ได้้ด้ว้ ยตนเอง และนำความรู้้�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในการพััฒนาตนเอง การดำเนิินชีีวิิต และการประกอบอาชีีพ โดยมีี
แนวทางในการบริิหารจััดการความรู้้�ที่่�สำคััญ ได้้แก่่ (1) การชี้้�ชััด รวบรวมจำแนก และประมวลความรู้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าเป็็นข้้อมููลองค์์ความรู้้�ที่มีีป
่� ระโยชน์์และเป็็นที่่ต้� อ้ งการของประชาชน และเป็็นข้้อมููลความรู้้�ที่ถู่� กู ต้้องครบถ้้วน และ
ชััดเจน (2) การพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�ให้้มีีความหลากหลาย น่่าสนใจ เข้้าใจได้้ง่่าย และสามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ได้้
โดยคำนึึงถึึงความแตกต่่างของกลุ่่�มเป้้าหมาย นำเสนอในรููปแบบ VDO clip, Live streaming, e-Book, e-Magazine,
e-Document, Audiobook และ Podcast และ (3) การปรัับปรุงุ องค์์ความรู้้� เพื่่อ� ให้้มีีความทัันสมััยสอดรัับกับั กระแส
ความต้้องการเรีียนรู้้�ของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ค
ี าดว่าจะได้รับ
จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดำเนิินงานของ สบร. ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่่าจะสามารถประเมิินเป็็นมููลค่่า
ทางเศรษฐกิิจและสัังคมได้้จากการดำเนิินงานของแหล่่งเรีียนรู้้� 2 แห่่ง คืือ อุุทยานการเรีียนรู้้� (TK Park) และพิิพิธิ ภััณฑ์์
การเรีียนรู้้� (Museum Siam) รวมถึึงการให้้บริกิ ารบนดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์มของหน่่วยงาน แสดงให้้เห็็นว่่าการดำเนิินงาน
ของ สบร. สามารถสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจที่่�แท้้จริิงไม่่ต่่ำกว่่า 2,000 ล้้านบาท และสามารถสะท้้อนความคุ้้�มค่่า
แก่่การลงทุุนในการดำเนิินงานต่่างๆ ของ สบร. ได้้อย่่างชััดเจน หากพิิจารณาในมิิติิของมููลค่่าเพิ่่�มทางสัังคม พบว่่า
การดำเนิินงานของ สบร. ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ใน 4 มิิติิ ดัังนี้้�
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การพััฒนาชีีวิิตและสร้้างสัังคมที่่ดีี� ส่่งเสริิมให้้เด็็ก
และเยาวชนได้้รัับการพััฒนาศัักยภาพ ทัักษะที่่�จำเป็็น
ต่่อการดำรงชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิด
ประโยชน์์ มีีนิิสััยใฝ่่รู้้� และลดปััญหาสัังคม นอกจากนี้้�
คนในชนบท/ฐานรากได้้ รัั บ องค์์ ค วามรู้้�และได้้ รัั บ
การส่่งเสริิมพััฒนาอาชีีพ สร้้างรายได้้และการทำมาหากิิน
ในเศรษฐกิิจชุุมชน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับเป้้าหมายในด้้าน
การเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และองค์์ความรู้้�เป็็นประโยชน์์ พััฒนา
ความรู้้�และทัักษะของประชาชน

มิติที่ 2

ช่่ ว ยลดปัั ญ หาความเหลื่่� อ มล้้ำ เป็็ น ไปตาม
วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ข องหน่่ ว ยงานและตัั ว ชี้้� วัั ด ที่่� ต กลงไว้้
กัั บ ก.พ.ร. ที่่� ต้้ อ งการลดปัั ญ หาความเหลื่่� อ มล้้ำ
ของประชาชนในสัั ง คมในการเข้้ า ถึึงองค์์ ค วามรู้้�
อย่่างกว้้างขวางและครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์ อีีกทั้้� ง การมีีแหล่่ ง เรีียนรู้้�
กระจายไปยัังส่่วนภููมิภิ าค ช่่วยลดปััญหาความเหลื่่อ� มล้้ำ
ของประชาชนในสัังคมในการเข้้าถึึงบริิการภาครััฐ

มิติที่ 3

การประหยัั ด ค่่ า ใช้้ จ่่ า ย เมื่่� อ เข้้ า มาใช้้ บริิ ก าร
ที่่แ� หล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบของ สบร. ทั้้�ง 2 แห่่ง ได้้แก่่ อุุทยาน
การเรีียนรู้้� และพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้� รวมถึึงช่่องทาง
การเรีียนรู้้�ออนไลน์์ ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยให้้ประชาชนในสัังคม
เข้้าถึึงเนื้้�อหาสาระและองค์์ความรู้้�ที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
สามารถนำไปต่่อยอดเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต

มิติที่ 4
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ประโยชน์์อื่่�นๆ เช่่น เด็็ก เยาวชน ผู้้�สููงอายุุ และ
ประชาชนทั่่� ว ไปได้้ รัั บ ความสนุุ ก สนานเพลิิ ด เพลิิ น
จากกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ได้้รัับแรงบัันดาลใจ ติิดตาม
เรื่่� อ งราว วิิ ทย าการการเรีียนรู้้�อััน ทัั น สมัั ย กระตุ้้�นให้้
เกิิดความใฝ่่รู้้� รัักการอ่่านการเรีียนรู้้� ได้้รัับการปลููกฝััง
ความคิิดให้้เกิิดความรัักชาติิรัักแผ่่นดิิน รัักและเคารพ
ในสถาบัั น พระมหากษัั ตริิ ย์์แ ละเข้้ า ใจรากเหง้้ า แห่่ ง
ความเป็็นไทย ประวััติศิ าสตร์์ ศิิลปะวััฒนธรรมอัันดีีงาม
ของชาติิไทย ทำให้้เป็็นพลเมืืองที่่�มีีคุุณค่่าของแผ่่นดิิน
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รายนาม
คณะกรรมการ
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นายวีีระ
โรจน์์พจนรััตน์์
ประธานกรรมการ

นายภููเวีียง
ประคำมิินทร์์
รองปลััดกระทรวงดิิจิทัิ ลั
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
(ผู้้�แทนปลััดกระทรวงดิิจิทัิ ลั
เพื่่� อ เศรษฐกิิ จ และสัังคม)
กรรมการโดยตำแหน่่ง

นางยุุพา
ทวีีวััฒนะกิิจบวร
ปลััดกระทรวงวััฒนธรรม

นายสุุภััทร
นางสาวจิินางค์์กููร
จำปาทอง
โรจนนัันต์์
ปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ รองเลขาธิิการสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

กรรมการโดยตำแหน่่ง

กรรมการโดยตำแหน่่ง

นายสุุวิิชญ
โรจนวานิิช
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

รศ.บุุญสนอง
รััตนสุุนทรากุุล
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

นายชััยยศ
อิ่่�มสุุวรรณ์์
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

นางฐะปาณีีย์์
อาจารวงศ์์
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ศ.พิิชััย
สนแจ้้ง
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

นายอธิิปััตย์์
บำรุุง
กรรมการและเลขานุุการ

(ผู้้�แทนเลขาธิิการสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ)
กรรมการโดยตำแหน่่ง
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ผู้บริหาร
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นายอธิิปััตย์์ บำรุุง
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานบริิหาร
และพััฒนาองค์์ความรู้้�

นายราเมศ
พรหมเย็็น
รองผู้้�อำนวยการสำนัักงาน
บริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้�
และผู้้�อำนวยการสถาบัันพิิพิธิ ภััณฑ์์
การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ

นางสาวพััชราภร
ทองประไพ
ผู้้�อำนวยการ
สำนัักบริิหารจััดการ

นายโตมร
ศุุขปรีีชา
ผู้้�อำนวยการ
สำนัักยุุทธศาสตร์์
และนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
รัักษาการผู้้�อำนวยการฝ่่าย
นโยบายและยุุทธศาสตร์์
นวััตกรรมการเรีียนรู้้�

นางอารีีย์์รััชต์์
ชวกาญจนกิิจ
รัักษาการผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายส่่งเสริิมนวััตกรรม
การเรีียนรู้้�

นางศศิิธร
ศิิริิรััตนากููล
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี

นายนัันทิิศัักดิ์์�
สุุเมธยาจารย์์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวชุุติิมา
เต็็มรัังษีี
ผู้้�อำนวยการ
ส่่วนงานสนัับสนุนุ
กรรมการและผู้้�บริิหาร
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นายวรพจน์์
บุุญพร
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายอำนวยการ

นายภููมิิพงษ์์
ขวััญชื้้�น
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายงบประมาณและ
ติิดตามประเมิินผล

นายอภิิชาติิ
ประเสริิฐ
รองผู้้�อำนวยการสำนัักงาน
บริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้�
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นายเกีียรติิพร
หวัังภััทรพงศ์์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร

นายกิิตติิรััตน์์
ปิิติิพานิิช
รองผู้้�อำนวยการสำนัักงาน
บริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้�
และผู้้�อำนวยการสถาบััน
อุุทยานการเรีียนรู้้�

รายนาม

คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะอนุุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

รองศาสตราจารย์์ บุุญสนอง รััตนสุุนทรากุุล
ประธานอนุุกรรมการ (กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการ สบร.)
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้�
รองประธานอนุุกรรมการ
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นายอารยะ มาอิินทร์์
อนุุกรรมการ
นายปฏิิญญา เหลืืองทองคำ
อนุุกรรมการ

นายสุุวิิชญ โรจนวานิิช
ประธานกรรมการ

นางฐะปาณีีย์์ อาจารวงศ์์
อนุุกรรมการ

นายชััยยศ อิ่่�มสุุวรรณ์์
กรรมการ

นายวรพจน์์ บุุญพร
อนุุกรรมการ

นางพิิลาสลัักษณ์์ ยุุคเกษมวงศ์์
กรรมการ

นางซองทิิพย์์ เสริิมสวััสดิ์์�ศรีี
อนุุกรรมการ

นางสาวบััณฑรโฉม แก้้วสอาด
กรรมการ

นางนิิภาพร พุ่่�มกลั่่�น
อนุุกรรมการ

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุุการ

ผู้้�อำนวยการสำนัักบริิหารจััดการ	
อนุุกรรมการและเลขานุุการ

CONTACT
สถานที่ติดต่อ

ส�ำนักงานบริหารและพั ฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร.

Office of Knowledge Management and Development (Public Organization)
อาคารวิิทยาลััยการจััดการมหาวิิทยาลััยมหิิดล ชั้้น� 18 - 19
69 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ : 0 2105 6500
โทรสาร : 0 2105 6556
เวลาทำการ :	จัันทร์์ - ศุุกร์์ 09.00 - 17.00 น.
www.okmd.or.th

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ : สอร.

Thailand Knowledge Park (TK Park)

สำนัักงาน : อาคารสำนัักงาน เซ็็นทรััลเวิิลด์์ ชั้้น� 17 999/9 ถนนพระราม 1
		 แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
โทรศััพท์์ : 0 2264 5963 - 5
โทรสาร : 0 2264 5966
เวลาทำการ :	จัันทร์์ - ศุุกร์์ 09.00 - 17.00 น.
ส่่วนบริิการ :	อุุทยานการเรีียนรู้้�ต้้นแบบและบริิการ (TK park)
		 อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ชั้้�น 8 Dazzle Zone
		 แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
โทรศััพท์์ : 0 2257 4300
โทรสาร : 0 2257 4332
เวลาทำการ :	อัังคาร - อาทิิตย์์ 10.00 - 20.00 น.
www.tkpark.or.th
สถาบันพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.

National Discovery Museum Institute (NDMI)
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4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวััง เขตพระนคร
กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ : 0 2225 2777
โทรสาร : 0 2225 2775
เวลาทำการ	สำนัักงาน
:	จัันทร์์ - ศุุกร์์ 09.00 - 17.00 น.
7A232E
	มิิวเซีียมสยาม :	อัังคาร - อาทิิตย์์ 10.00 - 18.00 น.
www.ndmi.or.th
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สำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้�
(องค์์การมหาชน) : สบร.
Office of Knowledge Management and
Development (Public Organization)

ANNUAL REPORT

สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้� : สอร.
Thailand Knowledge Park (TK Park)
สถาบัันพิิพิธิ ภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ : สพร.
National Discovery Museum Institute
(NDMI)
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1.	พระบรมมหาราชวััง
2.	สนามหลวง
3.	สนามม้้าราชตฤณมััยสมาคม
4. โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
5. อนุุสาวรีีย์์ชััยสมรภููมิิ
6. มาบุุญครอง
7.	สยามสแควร์์
8. โรงพยาบาลตำรวจ
9.	สวนลุุมพิินีี
10	ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์�
11.	สวนเบญจสิิริิ
12.	สวนจิิตรลดา
13. โรงพยาบาลราชวิิถีี
14.	ศููนย์์เยาวชนกรุุงเทพมหานคร

Office of Knowledge Management
and Development (Public Organization)
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

