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จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ถงึและไดร้บั
การถา่ยทอดนวตักรรมและองค์
ความรูผ้า่นสือ่ออนไลนจ์ านวน 

109,937,170 คร ัง้/คน 

จ านวนประชาชนทีใ่ชบ้รกิารจาก
แหลง่เรยีนรูต้น้แบบ 129,970 คน 

ประชานทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารจากแหลง่
เรยีนรู ้ตน้แบบ  และออนไลน ์มคีวาม
พงึพอใจรอ้ยละ 89.08 และน าความรู ้
ไปใชป้ระโยชน ์รอ้ยละ 89

ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บั มลูคา่
เศรษฐกจิ และสงัคม 12,909 ลา้นบาท

4
พัฒนาประสทิธภิาพ
ภายในองคก์ร 4
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โครงการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์งาน

พพิธิภณัฑร์ะหวา่งประเทศ

งานปลกูฝงัวฒันธรรม
การเรยีนรูผ้า่น
พพิธิภณัฑ์

โครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนรู ้
ออนไลนข์องประเทศ 

(Knowledge Portal หรอื KP)
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โครงการ TK แจง้เกดิ 

งานพฒันาเชือ่มโยง
หอ้งสมดุออนไลนแ์หง่ชาติ

โครงการพฒันา
พพิธิภณัฑเ์พือ่

รองรบัสงัคมผูส้งูวยั งานสงัเคราะหแ์ละเผยแพร่
ความรูด้า้นประวตัศิาสตร ์

วฒันธรรมและพพิธิภณัฑว์ทิยา
สูส่าธารณะ

โครงการตดิตามและ
ประเมนิผลการด าเนนิงาน
พฒันาตน้แบบสนามเด็ก

เลน่ OKMD



สนับสนุนเยาวชนทีต่อ้งการสรา้งการเปลีย่นแปลงในชมุชนหรอืทอ้งถิน่ของตน 
เพือ่พัฒนาทักษะเยาวชน ในการสรา้งโครงการหรอืกจิกรรมทีพ่ัฒนาคุณภาพ
ชวีติในทอ้งถิน่ และสรา้งการมสีว่นรว่มระหว่าง สอร. กับแหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ย 
และเยาวชนในพืน้ที ่โดยมกีารด าเนนิงานดงันี ้
จัดประชมุหารือเพื่อเตรยีมจัดกจิกรรมร่วมกับแหล่งเรยีนรูเ้ครอืข่าย สอร. 5 
แห่ง ไดแ้ก่ อุทยานการเรยีนรูย้ะลา อุทยานการเรยีนรูน้ราธวิาส อุทยานการ
เรยีนรูปั้ตตาน ีอทุยานการเรยีนรูแ้มฮ่อ่งสอน อทุยานการเรยีนรูศ้รสีะเกษ และ
จัดอบรมโคช้พี่เลีย้ง ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่จากแหล่งเรียนรูเ้ครือข่ายและ
อาสาสมัคร จ านวน 34 คน ในวันที ่29 – 31 มนีาคม 2564 ทาง zoom ใน
ประเด็น โคช้คอือะไร หนา้ที่ของโคช้ ทักษะพื้นฐานของโคช้ กระบวนการ
ท างานกับเยาวชน เครื่องมือในการเรียนรู ้และจัดประชุมโคช้พี่เลี้ยง ทาง 
zoom จัดกิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วม
โครงการจ านวน 120 คน ใน 5 จังหวัด

และเยาวชนสามารถเรียนรูแ้ละทบทวนเนื้อหาผ่านบทเรียนออนไลน์ใน 
Google Classroom และสง่งานทีไ่ดรั้บมอบหมายผ่าน Google Drive อบรม
การพัฒนาไอเดยีสรา้งสรรค ์วันที่ 10-11 และ 15 กรกฎาคม 2564 อบรม 
Theory of Change สมมตฐิานแห่งการเปลีย่นแปลง วันที ่24 กรกฎาคม 
2564 จัดกระบวนการส าหรับเยาวชน ในหัวขอ้ My Dream Maker’s Journey 
AAR วันที ่7 สงิหาคม 2564 ประชมุเตรยีมแผนงานน าเสนอโครงการ วันที่ 14 
สงิหาคม 2564 และจัดกจิกรรม TK Dream Makers Online Event วันเสารท์ี่
18 กนัยายน 2564 ผา่นโปรแกรม Zoom



สรา้งเสริม สนับสนุนและขยายโอกาส ลดความ
เหลือ่มล ้าในการเขา้ถงึหนังสอื สือ่การเรยีนรูแ้ละองค์
ความรูต้่าง ๆ ใหก้ับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ผ่านระบบออนไลน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการ
เรยีนรูใ้หก้ับเด็ก เยาวชน และประชาชนใหก้วา้งขวาง
และครอบคลมุทั่วประเทศ โดยขยายขดีความสามารถ
ในการใหบ้รกิารของระบบ TK Public Online Library 
เพื่อไปสู่การเป็นระบบหอ้งสมุดออนไลน์แห่งชาต ิ
โดยมผีลการด าเนนิงานดงันี้

- มหีนังสอือเิล็กทรอนกิส์ ใหบ้รกิารในฐานขอ้มลู 4
ฐาน รวม 21,611 รายการ/เลม่
- จ านวนสมาชกิสะสม 302,042 คน
- ผูท้ีเ่ขา้ถงึหนังสอืและสือ่การเรยีนรูผ้า่นระบบ
หอ้งสมดุ Online จ านวน 400,135 ครัง้ ประกอบดว้ย

 TK park Online Library 344,898 ครัง้
 Overdrive 20,892 ครัง้  
 2ebook 3,398 ครัง้ 
 PressReader 30,947ครัง้



อบรมความรูเ้กีย่วกับผูส้งูอายุ และการด าเนนิงานของพพิธิภัณฑก์ับผูส้งูอายุให ้
ผูป้ฏบิัตงิานพพิธิภัณฑ ์และด าเนินการวจัิยเชงิปฏบิัตกิารในประเด็นผูสู้งอายุ
ร่วมกับพพิธิภัณฑ ์ โดยจัดประชมุวชิาการนานาชาต ิMuseum Forum ใน
ประเด็นพพิธิภัณฑก์บัผูส้งูอาย ุมผีลการด าเนนิงานดงันี้
 คดัเลอืกโครงการจากพพิธิภัณฑต์า่งๆ เพือ่พัฒนางานวจัิยเชงิปฏบิตักิารดา้น

ผูสู้งอายุจากขอ้เสนอโครงการจากนักปฏบิัตกิารพพิธิภัณฑ ์นักวิจัยและ
ผูส้นใจ จ านวน 31 โครงการ โดยคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพให ้
ด าเนนิงานวจัิยเชงิปฏบิตักิาร จ านวน 10 โครงการ 

 อบรมความรูเ้กีย่วกบัผูส้งูอาย ุและการด าเนนิงานของพพิธิภัณฑก์บัผูส้งูอาย ุ
เพื่อขยายองค์ความรูเ้กี่ยวกับผูสู้งอายุในประเด็น Philosophy,Physical, 
Psychiatry และใหเ้ขา้ใจปฏิบัติการการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ Museum 
Education โดยตระหนักถึงรายละเอียดในปฏิบัติการที่มีผูสู้งอายุเป็น
กลุ่มเป้าหมาย รวมถงึประสานงานความร่วมมือเครือข่ายพพิธิภัณฑ์กับผู ้
เสนอโครงการในวันที่  18-19 กุมภาพันธ ์ 2564 โดยมผีูเ้ขา้ร่วมรับการ
อบรมทัง้ส ิน้จ านวน 86 คน และความพงึพอใจ รอ้ยละ 90.1

 ประชมุวชิาการดา้นพพิธิภัณฑแ์ละผูส้งูวัยแบบออนไลน์ มวิเซยีมสายตายาว 
มองการณ์ไกลเพือ่สังคมสูงวัย เพือ่รวบรวมองคค์วามรูแ้ละปฏบิัตกิารดา้น
พิพิธภัณฑ์เพื่อผูสู้งวัย รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู แ้ละ
ประสบการณ์ระหว่างผูป้ฏิบัติงานดา้นผูสู้งวัยพิพิธภัณฑ์ นักปฏิบัติการ
พิพิธภัณฑ์ นักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ และผูบ้ริหารพิพิธภัณฑ์ ในการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผูป้ฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์เพื่อผู สู้งวัยใน
ประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ อกีทัง้เป็นการจุดประเด็นเรือ่งบทบาทของ
พพิธิภัณฑใ์นสงัคมผูส้งูวัยใหเ้ป็นทีรั่บรูใ้นวงกวา้ง โดยจัดระหว่างวันที ่16-
18 กนัยายน 2564  ร่วมกับองคก์รร่วมจัด จ านวน 8 แหง่ มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
615 คน และมจี านวนผูเ้ขา้ถงึการประชมุผ่านระบบออนไลน์รวม 6,685 คน/
ครัง้ และมคีวามพงึพอใจตอ่ภาพรวมรอ้ยละ 90.70

 จัดท านทิรรศการออนไลน ์เกีย่วกับโครงการวจัิยเชงิปฏบิัตกิารจ านวน 
10 โครงการ เพือ่ขยายผลตน้แบบการพัฒนางานพพิธิภัณฑแ์ละการ
วจัิยเชงิปฏบิตักิารเพือ่สงัคมผูส้งูวยั ใหก้บัพพิธิภัณฑแ์ละผูส้นใจทัง้ใน
และตา่งประเทศ

 - ผลติกล่องพพิธิภัณฑม์วิเซยีมสยามส าหรับผูส้งูวัย โดยการน าองค์
ความรูท้ีไ่ดร้ับจากการอบรมมาต่อยอดผลติกล่องพพิธิภัณฑ์ซึง่เป็น
กลอ่งทีบ่รรจแุวน่ VR Headset เพือ่รองรับรปูแบบประสบการณ์เสมอืน
จรงิ (Virtual reality) เกีย่วกับสถาปัตยกรรมและนทิรรศการของมวิ
เซยีมสยาม โดยใชแ้วน่ VR รว่มกบัสมารท์โฟนรับชมผา่นการสตรมีมิง่ 
เพื่อเป็นสือ่การเรียนรูใ้หก้ับผูป่้วยตดิเตยีงและผูสู้งวัยที่ไม่สามารถ
เดนิทางมาพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ใจและสรา้งการรับรูเ้กีย่วกับนิทรรศการ
และสถาปัตยกรรมของมวิเซยีมสยาม



ศกึษารวบรวมองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกับพพิธิภัณฑ ์เพือ่เป็นเครือ่งมอื
ในงานปฏบิตักิารพพิธิภัณฑ ์เพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีเ่ป็นปัจจุบัน
เกีย่วกับแนวคดิการท างานพพิธิภัณฑส์ู่ผูป้ฏบิัตงิานพพิธิภัณฑ ์
และบุคลากรในแวดวงการศกึษา ผ่านระบบทรัพยากรการศกึษา
แบบเปิด (Open Educational Resources) โดยมผีลการ
ด าเนนิงานดงันี ้

 งานรวบรวมและสรา้งองค์ความรูด้า้นประวัติศาสตร์สังคม 
วัฒนธรรม และพพิธิภัณฑว์ทิยาสู่สาธารณะ โดบด าเนินการ
วจิัยดา้นการอนุรักษ์วัตถุพพิธิภัณฑ ์เรื่องการแต่งเตมิสแีละ
ลวดลายบนเครื่องปั้นดนิเผา โดยปฏบิัตกิารแต่งเตมิสแีละ
ลวดลาย (Retouching)  บนเครือ่งปั้นดนิเผาทีอ่ยู่ในความ
ดูแลของหอ้งคลังโบราณวัตถุและหอ้งปฏบิัตกิาร จ านวน 5
รายการ 

 งานสงัเคราะหแ์ละเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นประวัตศิาสตรส์งัคม
และวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารออนไลน์ (Museum Core) 
ด าเนินการจัดท าบทความเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซตม์วิเซยีม
สยามจ านวน 93 เรื่อง ทั ้งนี้มียอดการรับรูผ้่านช่องทาง
ออนไลน ์จ านวน 827,507 คน/ครัง้

 งานบรรยายวิชาการดา้นพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร ์ 
(Museum in focus) การบรรยายวชิาการดา้นพพิธิภัณฑ ์
Museum inFocus 2021 ครัง้ที ่1-6 มผีูเ้ขา้ร่วมรับการอบรม
ทัง้ส ิน้ จ านวน 536 คน  



เป็นการแสวงหาความร่วมมือพัฒนาเครือข่าย รวมถงึการสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรูก้ับองค์กรหรือหน่วยงานดา้นพิพิธภัณฑ์ในระดับ
นานาชาต ิเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นและตอ่ยอดความรูท้างดา้นพพิธิภัณฑร์ะหว่างกัน ซึง่จะ
น าไปสูก่ารพัฒนางานดา้นพพิธิภัณฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ การด าเนนิงาน สรปุไดด้งันี้
 กจิกรรมการเขา้ร่วมและสรา้งเครอืข่ายกับองคก์รหรือหน่วยงานในระดับนานาชาต ิได ้

ด าเนนิการต่ออายุสมาชกิภาพกับ Group for Education in Museum (GEM) และ 
Museum Association และด าเนินการสมัครสมาชกิ International Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)

 กจิกรรมสมัมนา ประชมุ และอบรมกบัเครอืขา่ยระหวา่งประเทศไดป้ระสานงานและเขา้รว่ม
ประชมุ online นานาชาต ิMuseum Next จัดขึน้ระหว่างวันที ่22 - 26 กมุภาพันธ ์2564 
และ Culture Geek จัดขึน้ระหวา่งวันที ่14 – 16 มถินุายน 2564

 กจิกรรมพัฒนาความร่วมมอืกับเครอืข่ายพพิธิภัณฑ ์องคก์ร หน่วยงานดา้นพพิิธภัณฑใ์น
ระดับนานาชาตดิ าเนนิการพัฒนาหลักสตูรการจัดการคลังโบราณวัตถุ ร่วมกับ ICCROM 
เป็นรปูแบบ online ประสานงานกับตัวแทนของ International Centre for the Study of 
the Preventive and Restoration of Cultural Property (ICCROM) เพือ่จัดอบรมดา้น
งานอนุรักษ์ระดับนานาชาตCิollAsiaหลักสตูร “RE-ORG: Reorganization of Museum 
Storage”และท าการลงนาม MoU ระหว่าง ICCROM และ สพร.ผ่านระบบ Online ชือ่ 
DocuSign ในวันที ่1 เม.ย 64   โดยโครงการไดเ้ปิดรับสมัครผูเ้ขา้ร่วมอบรมตัง้แต่เดอืน 
ม.ค. 64 สิน้สดุการรับสมัครในวันที ่20 เม.ย. 64      โดยไดค้ัดเลอืกและประกาศผลการ
คดัเลอืกวันที ่30 เม.ย. 64 คณะกรรมการไดท้ าการคัดเลอืกพพิธิภัณฑเ์พือ่เขา้ร่วมอบรม 
11 แหง่ โดยมผีูเ้ขา้รว่มอบรมทัง้ส ิน้ 23 คน



เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการเรียนรูผ้่าน
พพิธิภัณฑแ์ละสง่ผลใหส้นใจเขา้ร่วมโครงการและกจิกรรมต่างๆ และ
เผยแพร่ข อ้มูล  ข่ า วสาร  ภารกิจต่างๆ  ของสถาบันฯ  ไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายอย่างตอ่เนื่อง เพือ่เพิม่ศักยภาพในการสือ่สารงานดา้น
พพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ผ่านสือ่ทีห่ลากหลาย
เป็นทีรู่จ้ักในวงกวา้ง และกระตุน้ความสนใจการเรยีนรูผ้่านพิพธิภัณฑ์
ของประชาชนใหเ้พิม่มากขึน้ โดยมผีลการด าเนนิงานดงันี้

 กจิกรรมเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการเรยีนรูผ้่าน
พพิธิภัณฑใ์นรปูแบบ “สือ่ออนไลน”์  ด าเนนิการประชาสมัพันธ์
ผ่านช่องทางการสือ่สารออนไลน์ ไดแ้ก่ ผ่านแอพพลเิคชั่น 
Line Official และด าเนนิการประชาสมัพันธโ์ดยการจัดซือ้พืน้ที่
สือ่ออนไลน์ โดยด าเนนิการสง่ขา่วสารและขา่วกจิกรรมของมวิ
เซยีมสยามเพือ่เป็นการกระตุน้และสรา้งการรับรูผ้่านชอ่งทาง
ออนไลน์ และด าเนินการจัดท าระบบเว็บ Blog ข่าวสาร
ออนไลน ์(Muse Mag) เพือ่เผยแพร่แนวความคดิในดา้นศลิปะ 
วัฒนธรรม และสรา้งแรงบันดาลใจใหค้นรุ่นใหม่ผ่านงาน
พพิธิภัณฑ ์ปัจจุบันไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จทัง้หมด 3 เลม่ และ
พรอ้มเผยแพรใ่นชอ่งทางออนไลนข์องมวิเซยีมสยาม 

 ยอดมลูคา่ขา่วประชาสมัพันธ ์(PR Value) จ านวน 88,244,595 
บาท  และยอดการรับรูผ้่านสือ่ Online  (ยอด View) จ านวน
ทัง้สิน้ 46,454,172 ครัง้ 



เพื่อตดิตามกระบวนการในการจัดสรา้ง “ตน้แบบ
สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง” 
ใ น โ ร ง เ รี ย น กลุ่ ม เ ป้ า หม าย ให เ้ ป็ น ไปต า ม
วัตถุประสงคใ์นการใชง้าน และประเมนิผลการใช ้

ประโยชน์ของ “ตน้แบบสนามเด็กเลน่ OKMD ตาม
หลั ก ก า ร พั ฒน าส ม อ ง ”  ใ น กลุ่ ม โ ร ง เ รี ย น
กลุม่เป้าหมาย โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
 ด าเนนิงานตามแผนงานการตดิตามด าเนนิงาน

ของตน้แบบสนามเด็กเล่นฯ โดยมกีารตดิตาม
ลงพืน้ที ่"สนามเด็กเลน่ OKMD ตามหลักการ
พัฒนาสมอง " ของโรงเรียนราชปิโยรสา
ยุพราชานุสรณ์ จังหวัดน่าน และไดจ้ัดกจิกรรม
จติอาสา ร่วมกับโรงเรยีนราชปิโยรสายุพราชา
นุสรณ์ พรอ้มดว้ยหน่วยงานภาคราชการต่าง ๆ
อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น
พื้นฐาน หัวหนา้ส่วนราชการทหารจิตอาสา
พระราชทาน จติอาสา 904 รวมทัง้ประชาชนใน
พื้นที่ ร่วมกัน เราท าความดีเพื่อชาติ ศาสน ์
กษัตรยิ ์ซ ึง่มผีูเ้ขา้รว่มงานจ านวน 220 คน ดว้ย
การปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โรงเรียน เพื่อ
เตรียมการสรา้งตน้แบบสนามเด็กเล่น OKMD 
ตามหลกัการพัฒนาสมอง



เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรูอ้อนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคน
สามารถเขา้ถงึได ้โดยมกีารบรหิารจัดการอย่างเป็นมอือาชพี สามารถใหบ้รกิารทีม่ี
ประสทิธภิาพแก่ ประชาชน และมคีวามยั่งยนื และบรหิารจัดการความรูท้ีจ่ าเป็น
ส าหรับประชาชน ประกอบดว้ยกระบวนการในการ ชีช้ดั รวบรวม แบง่หมวดหมู ่และ
ประมวลความรู ้รวมถงึการพัฒนาสือ่การเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ และถา่ยทอดความรูผ้า่น
แพลตฟอรม์การเรยีนรูอ้อนไลน์  รวมทัง้สรา้งตน้แบบการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยมีผลการ
ด าเนนิงานดงันี ้
 พัฒนาแพลตฟอรม์ Knowledge Portalส าหรับการใหบ้รกิาร อยู่ระหว่างการ

พัฒนาแพลตฟอรม์ในสว่นของ ระบบบรหิารจัดการขอ้มูล (CMS) , ระบบ 
Library  for all, ระบบ Online Learning Center ตาม prototype ทีไ่ด ้
ออกแบบไว ้

 ด าเนนิการจัดหาระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่การใหบ้รกิารระบบ Knowledge Portal 
และระบบส ารองขอ้มลู 

 ไดด้ าเนนิการจัดท าระบบฐานขอ้มูล ระบบการคน้หาขอ้มูล และการเชือ่มโยง
กบัหน่วยงานเครอืขา่ย สบร. 
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เพือ่พัฒนาตน้แบบแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนิเวศการ
เรียนรูใ้หก้ับสังคมไทย และเป็นตน้แบบแหล่งเรียนรู ้
รูปแบบหอ้งสมดุมชีวีติใหส้รา้งสรรคแ์ละทันสมัยส าหรับ
คนทุ ก ช่ ว ง วั ย  เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ประชาสัมพันธต์ามแผนการตลาดเชงิรุก การเสรมิสรา้ง
ทัศนคตทิีด่ใีนเรือ่งการสง่เสรมิการอ่านการเรยีนรูใ้หก้ับ
สมาชกิและผูใ้ชบ้รกิารเพือ่จุดประกายและขยายแนวคดิ
หอ้งสมดุมชีวีติ โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
 สถติกิารยมื - คนื หนังสอืและสือ่ จ านวน 118,008 ครัง้ และ

จ านวนประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร จ านวน 19,594 คน
 ด าเนนิการจัดซือ้สือ่การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษและภาษาไทย 

จ านวน 5,910 เลม่/ชือ่เรือ่ง/ชิน้
 ด าเนินการจัดซือ้วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

จ านวน 143 รายชือ่
 ด าเนนิการจัดกจิกรรม TK Lockdown Learning ตอน หอ้ง

แหง่ความลับกับโควดิ 19 ทกุวนั เสาร ์และอาทติย ์เป็นเวลา 
3 สปัดาห ์มผีูเ้ขา้รว่ม workshop จ านวน 36 คน 

 ประชาชนท่ัวไปที่ไดไ้ดรั้บรูเ้นื้อหา (Impression) ผ่าน 
social media ทาง Facebook 44,567,166 ครัง้, 
Instagram 105,903 ครัง้ และ Line 98,311 ครัง้

 จัดหาฐานขอ้มูลหนังสอืพมิพอ์เิล็กทรอนกิสบ์รกิารกฤตภาค
ขา่วออนไลน ์1 ฐานขอ้มลู



สรา้งสรรคแ์ละออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์หม้ศีักยภาพ ทักษะความรู ้เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง
ในทกุชว่งวัย เพือ่สง่เสรมิและเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและประชาชนปลดปลอ่ยศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ 
ทักษะทีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เพือ่เป็นพืน้ทีใ่นการจัดกจิกรรมสาธารณะ ถ่ายทอด
และแลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรูร้ว่มกนั โดยมผีลการด าเนนิงานดงันี้
 จัดกจิกรรมสง่เสรมิทกัษะชวีติและอาชพี 5 ครัง้ ผา่นชอ่งทางออนไลน ์ผูร้ว่มกจิกรรมรวม 320,863 คน 

ไดแ้ก ่อบรมการใชบ้อรด์เกม Print & Play ผูร้ว่มกจิกรรม 90 คน กจิกรรมแนะใหแ้นว ผูร้ว่มกจิกรรม 
319,880 คน กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ผูร้ว่มกจิกรรม 893 คน

 จัดกจิกรรมสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมจ านวน 72 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 59,639 คน 
ไดแ้ก ่กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูป้ระจ าเดอืน 4,406 ผูร้ว่มกจิกรรม กจิกรรมเพือ่นนักอา่น ผูร้ว่มกจิกรรม 
55,108 คน กจิกรรมสรา้งนเิวศการเรยีนรูใ้นครอบครัว ผูร้ว่มกจิกรรม 125 คน

 จัดกจิกรรมสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศสือ่เทคโนโลยจี านวน 62 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 778 คน 
ไดแ้ก ่กจิกรรมอบรมคอมพวิเตอร์



เพือ่จัดท าสือ่การเรยีนรูด้จิทิัลทีม่เีนือ้หาสาระ องคค์วามรู ้ทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ พรอ้มตอ่การกา้วทันการ
เปลีย่นแปลงในโลกยคุดจิทิัล เพือ่เผยแพรแ่ละกระจายองคค์วามรูใ้นรปูแบบสือ่การเรยีนรูด้จิทิัลผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน ์โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
 องคค์วามรูใ้นรปูแบบสือ่การเรยีนรูด้จิทิลัเผยแพรผ่า่นแพลตฟอรม์ออนไลน ์จ านวน 205 ชิน้งานประกอบไปดว้ย คอนเทนตอ์อนไลน ์ประเภท 

บทความองคค์วามรู ้154 ชิน้งาน  สือ่ไฟลเ์สยีง TK Podcast 43 ชิน้งาน และคลปิวดิโีอ 8 ชิน้งาน
 ด าเนนิการดแูลบ ารงุรักษา ระบบและฟังกช์นัของแพลตฟอรม์ออนไลนใ์นระดบัแอปพลเิคชนัและการเชือ่มตอ่กบัระบบยอ่ยทัง้หมดของ สอร. ใหม้ี

ความพรอ้มและสามารถใหบ้รกิารไดต้ลอดเวลา อนัประกอบดว้ยระบบหลกัและระบบ Cloud Server เพือ่ตดิตัง้แพลตฟอรม์ออนไลน ์ของ สอร. 
จ านวน 3 ระบบ ดงันี ้(1) แพลตฟอรม์ออนไลนเ์ว็บไซตอ์งคก์ร(www.tkpark.or.th)  (2) แพลตฟอรม์ทเีค แอปพลเิคชนั (TK Application) ไดแ้ก่
แอปพลเิคชัน่ภายใตช้ือ่ TK App ในระบบ Apple Store, Google play และ https://tkapp.tkpark.or.th และ (3) ระบบฐานขอ้มลูของแพลตฟอรม์
เว็บไซตอ์งคก์รและระบบสมาชกิSingle sign on

 มปีระชาชนทกุชว่งวัยเขา้ถงึเนือ้หาสาระองคค์วามรูผ้า่นทางเว็บไซต ์(Page View) เป็นจ านวนรวม 3,089,912ครัง้/คน

http://www.tkpark.or.th/
https://tkapp.tkpark.or.th/


เพื่อพัฒนาตน้แบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้(มิวเซียม
สยาม) ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูต้ามอัธยาศัยนอกหอ้งเรยีน
แนวใหม่ภายใต แ้นวคิด  พิพิธภัณฑ์การ เ รียนรู ้
(Discovery Museum) และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริก ารที่ได ม้าตรฐานสากลสามารถรองรั บ
ผู ใ้ชบ้ริการทุกกลุ่ม  และพัฒนางานบริการดา้น
พพิธิภัณฑ์ที่สนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการเรียนรูแ้ละ
ไดร้ับขอ้มูล ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
 จ านวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในพพิธิภัณฑก์ารเรียนรู ้

รวมทัง้ส ิน้จ านวน 106,454 คน ดงันี้
- ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารนทิรรศการหลัก งานกจิกรรมการ
เรียนรู ้และการใหบ้รกิารพื้นที่จัดงานกจิกรรม
สรา้งสรรคต์่างๆ จากหน่วยงานภายนอก โดยมี
จ านวนผูข้า้มาใชบ้รกิารในพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรู ้
จ านวน 99,320 คน 

- งานหอ้งคลังความรู  ้ (หอ้งสมุดเฉพาะทาง
ประวัตศิาสตร์) มีผูม้าใชบ้รกิารจ านวน 7,134
คน

 ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในพพิธิภัณฑก์ารเรียนรูม้คีวาม
พงึพอใจในการใหบ้รกิาร รอ้ยละ 85.2



เพื่อน าองค์ความรูท้ี่ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์แลว้มาพัฒนาเป็น
นิทรรศการ โดยเนน้กระบวนการออกแบบและจัดการน าเสนอที่แปลกใหม่สู่

ประชาชนอย่างน่าสนใจตามแนวทางของพพิธิภัณฑ์การเรียนรู ้และเผยแพร่
ผลงานความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิแรงบันดาลใจและ
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการ
เรยีนรูใ้นองคค์วามรูใ้หม่ๆ ทีส่รา้งสรรคอ์ันจะสง่เสรมิใหเ้กดิความเคลือ่นไหวใน
การเขา้มาเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพิพธิภัณฑ์การเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน บคุคล ทีม่คีวามสนใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานนทิรรศการร่วมกับมวิเซยีม
สยามในรปูแบบและแนวทางของพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรู ้และเกดิการพัฒนางานที่
จะสง่ตอ่ประโยชนส์ูส่งัคมรว่มกนั โดยมผีลการด าเนนิงานดงันี ้
 สพร. ไดด้ าเนินการจัดท านิทรรศการหมุนเวยีนประจ าปี 2564 เรือ่ง “หวย

แหลก! แตกประเด็น คนเล่นหวย” วัตถุประสงคเ์พือ่เรยีนรูส้ังคมไทยผ่าน
หวย โดยนทิรรศการจะบอกเลา่ถงึปรากฏการณ์ระดับประเทศทีเ่ชือ่มโยงคน
ไทยไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3  ท าใหเ้ห็นว่า หวย ไดย้ดึโยงเราไวด้ว้ยกัน ผ่าน
ความหวัง ความเชือ่ ความศรัทธา การไขว่ควา้โอกาส นิทรรศการแบ่ง
ประเด็นเนือ้หาเป็น 4 ประเด็น เริม่จากการเรยีนรูก้ าเนดิความเป็นมาของหวย 
ประเด็นทีส่องแสดงใหเ้ห็นโครงสรา้งของการกระจายสลาก ประเด็นทีส่าม
คนขายหวย และประเด็นที่สี่คน เล่น หวย +ความเชือ่ สิง่ศักดิส์ทิธิเ์พื่อ
น าเสนอความเชือ่ ความหวังของคนเลน่หวย 



พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และ
เพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการและการเขา้ถึงขอ้มูลองค์ความรู ้
พพิธิภัณฑข์องผูใ้ชง้าน โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
 ด าเนนิการพัฒนาระบบ Microsoft Exchange ของสถาบันพพิธิภัณฑก์าร

เรยีนรูแ้ห่งชาต ิจากระบบเดมิ Microsoft Exchange 2010 เป็น 
Microsoft Exchange 2019 และ เพิม่ระบบ Email Security Gateway 
(ระบบความปลอดภัยจดหมายอเิล็กทรอนกิส)์ รวมถงึ ปรับปรงุ Windows 
Server 2008 R2 เป็น Windows Server 2019 สง่ผลใหก้ารสือ่สารและ
การท างานร่วมกันขององคก์รผ่านทาง E-Mail ไดร้ับความปลอดภัยและ
เชือ่ถือมากยิ่งขึน้ โดยรองรับการสื่อสารหลายรูปแบบ เขา้ใชง้านได ้
หลากหลายชอ่งทาง เชน่ Smart Phone, Tablet, Web browser เป็นตน้ 
และเมนูในการเขา้ใชง้านระบบ มีรูปแบบใหม่ที่ใชง้านง่ายมากยิ่งขึน้ 
รวมถงึการใชง้านฟังกช์ันใหม่ของ Microsoft Exchange ไดอ้ย่าง
ครบถว้นสมบูรณ์ และรองรับการใชง้านของ User มากกว่า 150 กล่อง
จดหมาย

 ด าเนินการจัดท า ระบบนิทรรศการเสมอืนจรงิ (virtual Exhibition) 
ส าหรับนิทรรศการหมุนเวยีนเรือ่ง หวยแหลก แตกประเด็น คนเล่นหวย
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารและการเขา้ถงึขอ้มลูองคค์วามรู ้
พพิธิภัณฑข์องผูใ้ชง้าน โดยน าเอาเทคโนโลยกีารสือ่สารในรูปแบบทีม่ี
ความทันสมยั มาประยกุตใ์ชก้บันทิรรศการฯ เพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ถงึนทิรรศการ
ดังกล่าวไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ ผ่านทาง Web Browser และยังจัดเก็บ
ขอ้มลูในรปูแบบของสือ่ดจิทิัลลงบน www.museumsiam.org 

 จัดท าสือ่การเรยีนรูป้ระวัตศิาสตรผ์่านวดิโีอเกม Game and Learning 
เพือ่สอดคลอ้งกับกจิกรรมครบรอบ100ปีอาคารมวิเซยีมสยาม และถ่าย
ถอดองค์ความรูผ้่านประสบการณ์ใหม่ โดยใชส้ื่อดจิิทัลประเภทเกม
ออนไลน์ สามารถเขา้ใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็วผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
www.museumsiam.org ทัง้นีอ้ยูร่ะหวา่งการพัฒนาระบบดงักลา่ว



เพือ่สรา้งความเคลือ่นไหว ความมชีวีติชวีา และบรรยากาศของการเรยีนรู ้
อย่างรืน่รมย์ในรูปแบบของพพิธิภัณฑก์ารเรียนรู ้และส่งเสรมิใหเ้กดิการ
เรียนรูผ้่านพิพธิภัณฑ์ ส่งเสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนมีทัศนคตทิี่ดีต่อการ
เรียนรูใ้นพพิธิภัณฑ์มากขึน้ และเปิดพื้นที่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
หรอืประชาชนทีส่นใจร่วมเผยแพร่ผลงานดา้นศลิปวัฒนธรรมเพือ่ต่อยอด
องคค์วามรูส้รา้งสรรคผ์่านพพิธิภัณฑ ์รวมทัง้เผยแพร่องคค์วามรูภ้ายใต ้
เรื่องของประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบใหม่ที่
สนุกสนานและสอดรับกับพฤตกิรรม รูปแบบการใชช้วีติของเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้

 กจิกรรม night at the museum ครัง้ที ่10 วันที ่18-20 ธ.ค. 63 โดย

มผีูเ้ขา้รว่มงานทีม่วิเซยีมสยาม จ านวน 23,432 คน และทีพ่พิธิภัณฑ์

และแหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ยพนัธมติรจ านวน 8,620 คน รวมทัง้ส ิน้ 

32,052 คน

 กจิกรรมหอ้งคลงัความรู ้ในวันที ่17-18 ธ.ค. 63 เพือ่รว่มสรา้งเสรมิ

วัฒนธรรมการอา่น และแลกเปลีย่นทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งภาคี

เครอืขา่ยหอ้งสมดุโดยการแบง่ปันใหก้บัประชาชนทั่วไป และจัด

กจิกรรมหอ้งคลงัความรูเ้พือ่สนับสนุนงานเทศกาลงาน Night at the 

museum โดยมผีูเ้ขา้รวมทัง้ส ิน้ 251 คน 

 จัดกจิกรรมวันเด็ก ในรปูแบบกจิกรรมออนไลน ์มยีอดการรับรูผ้่านสือ่

ออนไลนจ์ านวน 7,654 คน

 วันพพิธิภัณฑส์ากล ด าเนนิการ 2 กจิกรรม ไดแ้ก ่จัดท าอนิโฟกราฟิก

เรือ่งโรคหา่ มยีอดการรับรูผ้า่นชอ่งทางออนไลน ์จ านวน 118,141 คน  

และจัดท าไวรัลคลปิ สมัภาษณ์คนมชีือ่เสยีง โดยถามวา่ อยากให ้

พพิธิภัณฑใ์นประเทศไทยเป็นแบบไหน  เผยแพรท่างสือ่ออนไลน์

ของมวิเซยีมสยาม โดยท าการเผยแพรต่ัง้แตว่นัที ่20 พ.ค.64 เป็นตน้

ไป มยีอดการรับรูผ้า่นชอ่งทางออนไลน ์จ านวน 2,585 คน 
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เพือ่สนับสนุนการจัดตัง้และพัฒนาอทุยานการเรยีนรูต้น้แบบแมข่า่ยและเครอืขา่ยในภมูภิาคและระดบัจังหวัดใหม้ศีกัยภาพ เป็นตน้แบบหรอืศนูยก์ลางในการสง่เสรมิการอา่น
และการเรยีนรูผ้า่นบรกิารหอ้งสมดุทีท่นัสมยัและกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ส าหรับ เด็ก เยาวชนและประชาชน ขยายเครอืขา่ยหอ้งสมดุมชีวีติในโรงเรยีนไปในพืน้ทีท่กุภมูภิาค
ของประเทศ เพือ่กระจายโอกาสการเขา้ถงึความรู ้แก ่เด็ก เยาวชนและประชาชนในสว่นภมูภิาคและจังหวัดอยา่งทั่วถงึ โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
 ขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล ้าในการเขา้ถงึแหลง่เรยีนรู/้หอ้งสมดุทีม่คีวามทันสมยัไปสูเ่ด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในทุกภูมภิาคของประเทศไทย ไดร้่วมมอื

กบัหน่วยงานทอ้งถิน่อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ มหีน่วยงานเครอืขา่ยทีร่ว่มมอืกบั สอร. ในการพัฒนาหอ้งสมดุ/แหลง่เรยีนรู ้จ านวน 59 แหง่ ในพืน้ที่ 33 จังหวัด ซึง่มหีอ้งสมดุ/
แหลง่เรยีนรูข้องหน่วยงานเครอืขา่ยทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุนภายใตแ้นวคดิ “หอ้งสมดุมชีวีติ” และหอ้งสมดุมชีวีติระดบัชมุชน จ านวน 21 แหง่ 

 ร่วมมอืกับ FabLab Thailand ภายใตโ้ครงการ YoungFish ด าเนนิโครงการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ (STEAM การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 5 สาขาวชิา ไดแ้ก่
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร ์ศลิปศกึษา และคณิตศาสตร์) อันน าไปสู่การคดิแกปั้ญหา การสรา้งสรรคน์วัตกรรมใหม่ โดยมแีผนจัดกจิกรรมร่วมกับ
เครอืขา่ยอทุยานการเรยีนรู ้5 แหง่ ในภมูภิาคตา่งๆ กลุม่เป้าหมายเป็นนักเรยีนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ถงึมธัยมศกึษาตอนตน้ 

 จัดฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร และระดมความคดิจากเด็ก เยาวชน นักวชิาการ และประชาชนในพืน้ทีเ่มอืงนครศรธีรรมราช เพือ่รวบรวมขอ้มูลส าหรับยกร่างตน้ฉบับสาระ
ทอ้งถิน่ในหวัขอ้ "สรา้งสรรคส์ือ่สาระทอ้งถิน่จังหวัดนครศรธีรรมราช" ในระหวา่งวันที ่2-4 ต.ค. 63

 รว่มจัดงานมหกรรมการอา่นแหง่ชาต ิครัง้ที ่4 ณ หอ้งประชมุนานาชาตหิาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที ่11-13 ธ.ค. 63 โดยมเีครอืขา่ยทีส่นใจและมคีวามพรอ้ม
รว่มจัดงาน จ านวน 4 แหง่ ประกอบดว้ย อทุยานการเรยีนรูย้ะลา อทุยานการเรยีนรูปั้ตตาน ีอทุยานการเรยีนรูบ้า้นพร ุและอทุยานการเรยีนรูน้ครภเูก็ต และมผีูเ้ขา้รว่มงาน
จ านวน 741 ทา่น

 สง่มอบหอ้งสมดุมชีวีติ โรงเรยีนบา้นหนิสิว่ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจรญิ ซึง่สถาบนัอทุยานการเรยีนรูไ้ดร้ว่มพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นโครงการเสรมิสรา้งโอกาสและ
คณุภาพชวีติของนักเรยีนในภมูภิาค ปีที ่4 ณ ภายใตแ้นวคดิ “หอ้งสมดุมชีวีติ” ซึง่ สอร. ไดร้่วมออกแบบการจัดวางพืน้ทีภ่ายในหอ้งสมดุมชีวีติโรงเรยีนบา้นหนิสิว่ใหม้ี
บรรยากาศเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้จัดซือ้หนังสอืและสือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและมคีวามทนัสมยัทนัเหตกุารณ์ มบีรษัิท รสาทาวเวอร ์จ ากดั โดย มลูนธิเิขมไชย รสานนท ์รว่ม
สนับสนุนชดุเครือ่งคอมพวิเตอร ์บรษัิท โรงงานไทยแลนดน์ติติง้ จ ากดั ผูผ้ลติเสือ้ยดืตราหา่นคู ่รว่มสนับสนุนผลติภัณฑเ์สือ้ตราหา่นคู ่เพือ่มอบแกนั่กเรยีนในโรงเรยีน

 จัดประชมุสมัมนา (Re-Union) “ร่วมสรา้งสรรคเ์ครอืขา่ยสูเ่ป้าหมายเดยีวกัน” ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันที ่5-6 ส.ค. 64 ผ่านระบบปฏบิัตกิารออนไลน์โปรแกรม 
ZOOM ซึง่มเีครอืข่ายอทุยานการเรยีนรู ้ทัง้เปิดใหบ้รกิารแลว้ และยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร เขา้ร่วมงาน จ านวน 38 แหง่ ผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 174 ท่าน  เพือ่ก าหนดนโยบาย 
ทศิทาง และแผนงบประมาณประจ าปีรว่มกนักบัหน่วยงานเครอืขา่ยในรปูแบบออนไลน ์

 พัฒนามาตรฐานดา้นการใหบ้รกิารของแหลง่เรยีนรูต้ามแนวทาง สอร. เพือ่น าไปใชเ้ป็นคูม่อืในการด าเนนิการรว่มกบัหน่วยงานเครอืขา่ยตอ่ไป



เพื่อศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ข อ้มูล  การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองคค์วามรูเ้กีย่วกับนวัตกรรมการเรยีนรูแ้ละ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ตลอดจนแนวโนม้ที่น่าสนใจ และ
เผยแพร่และถ่ ายทอดองค์ความรู  ้ ใน รูปแบบการจั ด
ประชุมสัมมนาอบรม (onsite) การผลติสือ่ส ิง่พมิพ์ (offline) 
และสือ่ดจิทิัล (online) โดยสรปุผลการด าเนนิงานดงันี้
 จัดประชมุวชิาการ TK Forum 2021 “Library and Public 

Space for Learning” ในวันพฤหัสบดทีี ่8 เมษายน 2564 
โดยมกีารบรรยายจากวทิยากรไทยและต่างประเทศ แต่
ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) การประชุมในปีนี้จึงด า เนินตาม
มาตรการ Social Distancing จ ากัดจ านวนผูเ้ขา้ประชมุ 
กลุ่มเป้าหมายต่างจังหวัดสามารถชมผ่านไลฟ์สดทางเฟ
ซบุ๊ก The KOMMON วทิยากรต่างประเทศบรรยายแบบ
ออนไลน์ (มแีปลภาษาไทย) ทัง้นี้ มผีูเ้ขา้ร่วมการประชมุ
ดังกล่าวจ านวน 134 คน มผีูช้มผ่านไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก
ช่วง เช า้  2,553 views และช่วงบ่าย  1,042 views
นอกจากนัน้ ไดจั้ดพมิพห์นังสอื TK Lifelong Learning
Focus รวบรวมขอ้มลูสถติแิละวเิคราะหป์รากฏการณ์ดา้น
การเรยีนรูต้ลอดชวีติทีโ่ดดเด่นน่าสนใจของประเทศไทย
ในรอบ 20 ปีนับตัง้แต่เขา้สู่ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2001-
2020 )  คู่ ข น านไปกั บค ว าม เ คลื่อ น ไหวและกา ร
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในโลก ประกอบดว้ยชดุขอ้มลูสถติ ิ4 
กลุ่ม 15 ตัวชี้วัด และบทวิเคราะห์ 4 เรื่อง ไดแ้ก่ (1) 
หอ้งสมุดและพื้นทีก่ารเรียนรู ้(2) แพลตฟอรม์การเรียนรู ้
ออนไลน์ (3) ทักษะจ าเป็นกับการงานอาชพีอนาคต และ 
(4) EdTech Startup 



เพือ่สรา้งเสรมิและพัฒนาศักยภาพใหก้ับบุคลากร ผูบ้รหิารหอ้งสมุด ผูใ้หบ้รกิาร บรรณารักษ์ ผูดู้แลหอ้งสมุด 
ตลอดจนเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานของสถาบนัอทุยานการเรยีนรู ้ไดร้ับความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรูท้ี่
ไดรั้บจากการอบรมไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาหอ้งสมุด/แหล่งเรยีนรูใ้หเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีท่ันสมัยและมกีาร
พัฒนาอย่างยั่งยืน สรา้งความร่วมมอื การแลกเปลีย่นประสบการณ์และองคค์วามรู ้ระหว่างบุคคลและ/หรือ
หน่วยงาน รวมทัง้พัฒนาหลักสตูรการอบรมตามแนวคดิอุทยานการเรยีนรู ้ใหเ้ป็นหลักสตูรมาตรฐานในดา้นการ
พัฒนาหอ้งสมดุ/แหลง่เรยีนรูอ้ยา่งยั่งยนื โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
 การอบรมบรรณารักษ์ ผูด้แูลหอ้งสมดุ/แหลง่เรยีนรู ้เจา้หนา้ทีอ่ทุยานการเรยีนรูเ้ครอืขา่ยและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง -

มกีารด าเนนิการจัดอบรมแลว้เสร็จ 7 ครัง้ โดยเป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1 ครัง้ มผีูเ้ขา้อบรมทัง้ส ิน้ 58 คน 
และเนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 ท าใหม้กีารปรับรูปแบบเป็นการจัดอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ (Facebook TK Park) 6 ครัง้ โดยมจี านวนผูเ้ขา้อบรมทัง้หมด 521 คน และมจี านวนผูเ้ขา้
อบรมผา่นระบบออนไลนส์ะสมทัง้หมด 17,674 คน

 การอบรมเครอืขา่ยหอ้งสมดุอทุยานการเรยีนรู ้4 ภมูภิาค - เนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโค
โรนา (COVID-19) ในประเทศไทย รัฐบาลไดม้มีาตรการดา้นสาธารณสขุเพือ่ลดการแพรร่ะบาด โดยหนึง่ใน
มาตรการส าคญัของรัฐบาลคอื Social Distancing ตลอดจนการงดกจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิการชมุนุมของคนใน
จ านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรเครอืข่ายและอทุยานการเรยีนรูเ้ครอืข่าย 4 
ภูมภิาคได ้จงึไดข้ออนุมัตเิปลีย่นแปลงงบประมาณ รายการอบรมเครอืข่ายหอ้งสมุดอุทยานการเรยีนรู ้4 
ภมูภิาค เพือ่มาสมทบรวมกบัรายการจัดท า content อบรมออนไลน ์เพือ่น ามาใชจั้ดจา้งผลติสือ่วดีทิัศน์การ
อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรดว้ยแนวคดิอทุยานการเรยีนรู ้โดยมกีารจัดท า content อบรมออนไลน์เพิม่
จาก 2 หวัขอ้ เป็น 6 หวัขอ้

 การจัดท า content อบรมออนไลน์ - ด าเนนิการจา้งผลติสือ่วดีทิัศน์การอบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรดว้ย
แนวคดิอทุยานการเรยีนรู ้จ านวน 6 หัวขอ้ ไดแ้ก่ New Skills for the New Normal , Creative to 
Innovation , Sketchnote ให ้ภาพ เลา่ เรือ่ง , พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกับหอ้งสมดุ และ
แหลง่เรยีนรู ้, สือ่การเรยีนรู ้Unplugged Coding นอกหอ้งเรยีน , การสรา้งและสือ่สารแบรนด์



อา่นทัง้เมอืงเรือ่งเดยีวกนั เชยีงราย ไดแ้ก ่1) การประกวดหนังสอืเลม่เล็กส าหรับเด็กและเยาวชน 2) การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรยีนรูแ้นวคดิในการใชน้ทิานอา่นทัง้เมอืงเรือ่งเดยีวกันเพือ่การเรยีนรู ้3) กจิกรรม ‘มหกรรมนทิานอา่นทัง้
เมอืงเรือ่งเดยีวกันเชยีงราย’ 4) การจัดประชมุสรปุบทเรยีนและองคค์วามรู ้ และ One Book One City เพือ่รณรงค์
สง่เสรมิการอา่นในระดับเมอืงหรอืจังหวัด รวมทัง้ Solution Lab เพือ่ระดมความคดิคน้หาแนวทางและทดลอง
พัฒนาตน้แบบเครือ่งมอื กจิกรรม โครงการ มาตรการ หรอืขอ้เสนอเชงินโยบาย โดยมผีลการด าเนนิงานดงันี้
 สอร. ร่วมกับเทศบาลนครเชยีงรายและเครอืขา่ยส่งเสรมิการอา่นและการเรยีนรูใ้นจังหวัด จัดงาน “มหกรรม

อา่นเชยีงราย อา่นทัง้เมอืงเรือ่งเดยีวกัน” ระหวา่งวันที ่18-19 ธ.ค. 63 มกีจิกรรมฐานความรูต้า่งๆ ส าหรับเด็ก
และเยาวชน นิทรรศการนิทานภาพส าหรับเด็ก “มาลีแอ่วดอย” และ “ทรายน ้ากก” ผลงานของศลิปินและ
นักเขยีนเชยีงรายภายใตโ้ครงการอา่นทัง้เมอืงเรือ่งเดยีวกันเชยีงราย โดยการสนับสนุนของ สอร. มกีจิกรรมที่
ส าคญั ไดแ้ก ่1) จัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การใชห้นังสอืนทิานเพือ่สรา้งการเรยีนรูใ้นโครงการอา่นทัง้เมอืงเรือ่ง
เดยีวกันเชยีงราย" มผีูเ้ขา้รว่มประกอบดว้ย ครูอนุบาล ครูในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก และผูท้ างานเกี่ยวกับเด็ก ใน
เขตเทศบาลนครเชยีงรายและอ าเภออืน่ๆ ในจังหวัดเชยีงราย จ านวน 60 คน มีเป้าหมายเพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วม
กจิกรรมมีความรูค้วามเขา้ใจในการใชส้ื่อหนังสือนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะประโยชน์และแนว
ทางการใชห้นังสอืนทิานทัง้สองเล่มทีเ่ป็นผลงานของคนเชยีงราย โดยคนเชยีงราย เพือ่คนเชยีงราย 2) จัด
ประชมุตดัสนิการประกวดการท าหนังสอืเลม่เล็กส าหรับเด็กและเยาวชน หัวขอ้ “เลา่เรือ่งเมอืงเจยีงฮาย” โดยมี
นักเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 - มัธยมศกึษาปีที ่3 สง่ผลงานหนังสอืท ามอืเขา้ร่วมประกวดจ านวน 41 
เล่ม และ 3) ร่วมกับหอ้งสมุดประชาชนจังหวัดเชยีงใหม่ จัดกจิกรรม Solution Lab สัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร
หัวขอ้ หอ้งสมดุประชาชน “สาธารณะ” โดยน าแนวคดิเชงิออกแบบหรอื Design Thinking เพือ่ทดลองสรา้ง
ตน้แบบกระบวนการหรอืกจิกรรมทีน่ าไปสูก่ารพัฒนาพืน้ทีห่อ้งสมุดประชาชน โดยมุง่ใหเ้ป็นนวัตกรรมสังคมที่
สามารถขยายผลไปใชย้ังหอ้งสมุดประชาชนหรอืพืน้ทีก่ารเรยีนรูอ้ ืน่ เป็นแนวทางหรอืขอ้เสนอเชงินโยบาย
ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งตอ่ไป กระบวนการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คอื  
1) Idea Crowdsourcing 2) Opportunity Mapping 3) Social Business Model Workshop 

 กจิกรรม Solution Lab หอ้งสมุดประชาชน “สาธารณะ” ด าเนินการขัน้ตอนที ่1 เสร็จสิน้ไปแลว้ มกีาร
สัมภาษณ์พูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในพื้นที่ประมาณ 10 ราย จัดท าแบบสอบถาม
ออนไลนแ์ละมผีูต้อบกลับ 241 ราย จัดท าเพจ People Public Library Project น าเสนอเนื้อหาบทความทีช่ว่ย
กระตุน้ใหเ้กดิไอเดยีใหม่ๆ เกีย่วกับการพัฒนาหอ้งสมุดประชาชน จากกรณีตัวอย่างทีเ่กดิขึน้จริงในประเทศ
ต่างๆ จัดเสวนาสาธารณะแนะน าโครงการ 1 ครัง้ จัดประชุมพูดคุยกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม และไดป้ระมวลผล
แบบสอบถาม ตลอดจนน าความคดิเห็นทัง้หมดมาวเิคราะหห์าความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ (insight) สังเคราะห์
ออกมาเป็นขอ้สังเกตหลักทีจ่ะน าไปใชเ้ป็นโจทยใ์นการท า Ideation Workshop ซึง่ในขณะนี้ ไดแ้นวคดิ
ตน้แบบทีเ่กดิจากกระบวนการมสีว่นร่วมและเห็นพอ้งกันจากทกุภาคสว่นในพืน้ทีแ่ลว้ ซึง่อยู่ระหวา่งการจัดท า
แผนธรุกจิ ทีจ่ะใชใ้นกระบวนการ Crowdfunding ตอ่ไป



เพือ่สนับสนุนการสรา้งการรับรูเ้กีย่วกบับทบาทของแหลง่เรยีนรู ้และความส าคญัของการอา่นและการ
เรยีนรู ้อย่างตอ่เนื่องสม ่าเสมอ เพือ่ชว่ยผลักดันใหเ้กดิการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในชมุชน
และเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ขีองคนในสังคม และร่วมจุดประกายและสรา้งแรงกระตุน้ในเชงิบวก
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนใหส้นใจการอา่น ตลอดจนร่วมปลกูฝังอปุนสิยัรักการอา่นและการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ โดยสรา้งภาคเีครอืขา่ยความรว่มมอืในการสง่เสรมิและน าเสนอองคค์วามรูสู้ส่าธารณชน รวมทัง้
ส่งเสรมิสนับสนุนใหส้ือ่มวลชนแขนงต่างๆ มีส่วนสนับสนุนภารกจิ ตลอดจนร่วมเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของ สอร.สู่สาธารณชนในวงกวา้งอย่างทั่วถงึ โดยมผีลการด าเนินงาน ดังนี้ ด าเนินงาน
สือ่สารเพือ่สรา้งทัศนคตกิารอ่าน การเรยีนรู ้ผ่านสือ่มวลชน เพือ่ถ่ายทอดไปยังเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป เพือ่ปลกูฝังและสรา้งสรรคใ์หเ้กดิวัฒนธรรมการอ่าน การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่ไดม้ี
การจัดท าบทความและเนือ้หาเพือ่การสือ่สารประชาสมัพันธ ์ในรปูแบบของปฏทินิขา่ว บทความ ขา่ว
ประชาสัมพันธ ์ผลติเนื้อหาในรูปแบบภาพข่าว บทความและปฏทินิกจิกรรม รวม 162 ชิน้ เนื้อหา
ไดรั้บการเผยแพร่ผ่านสือ่ส ิง่พมิพ ์สือ่อออนไลน์ และสือ่อืน่ๆ รวม 690 ครัง้ เพือ่สนับสนุนกจิกรรม
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ยังมกีารน าเสนอขา่วสารเพือ่ประชาสมัพันธบ์นพืน้ทีส่ ือ่
ออนไลน ์จ านวนผูไ้ดร้ับรูข้อ้มลูขา่วสาร 62,006,997 ครัง้ ส าหรับความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอก 
สอร.รว่มมอืกบัศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิดจ์ัดกจิกรรมในงาน "centralwOrld Kids Run 2020" ในวันที ่
7 พ.ย. 63 ณ พืน้ทีล่าน Square B ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด์ มเีด็กและเยาวชนร่วมงาน 200 คน 
ทัง้นี ้ในสถานการณ์ปัจจบุนัทีย่ังคงมกีารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ใน
ระหว่างการด าเนนิการจัดกจิกรรมการรณรงคด์า้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติเนื่องในโอกาสการเปิดบรกิาร 
TK Park ประกอบไปดว้ยสือ่นทิรรศการและรณรงคแ์นวคดิผ่านสือ่ออนไลน์ อาท ิกจิกรรมเพือ่คน้หา
ศักยภาพคนรุ่นใหม ่“Journey to the Moon” และกจิกรรมรณรงคก์ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ “Journey
within you”



งานบรหิารจัดการฐานขอ้มลูกลางพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูข้องประเทศ (Museum Thailand) พพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูใ้นประเทศไทยมจี านวน
มากมาย เพือ่เป็นการยกระดับคุณภาพในการใหบ้รกิารขอ้มูล ข่าวสาร และองคค์วามรูด้า้นพพิธิภัณฑ ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได อ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและเขา้ถงึไดส้ะดวกรวดเร็ว สพร. จงึไดจ้ัดท าฐานขอ้มลูกลางพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูข้องประเทศ (Museum Thailand) ซึง่จัดเป็น
ระบบเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศเชือ่มโยงพพิธิภัณฑแ์ละแหล่งเรยีนรูข้องประเทศไทยผ่านเว็บไซต ์museumthailand โดยมจีุดมุ่งหมายในการ
รวบรวมขอ้มลูของพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูจ้ากทกุภาคสว่นของประเทศมาด าเนนิงานรว่มกนั ซึง่ในปัจจบุนัมขีอ้มลูพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูท้ีไ่ด ้
รวบรวมและพัฒนาขอ้มลูไวใ้นระบบแลว้จ านวนทัง้สิน้ 1,579 แหง่ และก าลังด าเนนิการใหฐ้านขอ้มลูมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ขณะนี้มยีอดผูเ้ขา้ชมผ่าน
ชอ่งทางออนไลนท์กุชอ่งทางของ Museum Thailand จ านวนทัง้ส ิน้ 12,540,460 ครัง้  รวมถงึจัดงาน Museum Thailand Awards ซึง่จัดเป็นประจ า
ทกุปี โดยในปี 2564 ไดป้รับแผนมาจัดกจิกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน FB LIVE MUSEUM THAILAND ไปเมือ่วันที ่19 ก.ย. 64 เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่กระตุน้ใหพ้พิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูเ้กดิการพัฒนาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิเรยีนรูท้ีม่ทีัง้คณุภาพ
และมาตรฐานของพพิธิภัณฑ์ จ านวน 15 รางวัล ทัง้นี้ยอดผูเ้ขา้ชมผ่านสือ่ออนไลน์ (Reach) จ านน 31,000 คน/ครัง้ และยอดการมสี่วนร่วม 
(Engagement) จ านวน 1,184 ครัง้



เพือ่ขยายผลการพัฒนาตน้แบบพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูใ้นระดับภูมภิาคและทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้ และเพิม่ขดีความสามารถดา้นการบรหิารจัดการของพพิธิภัณฑใ์หเ้ป็น
แหลง่เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารเตบิโตอยา่งยั่งยนื เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในการเผยแพร่พัฒนาองคค์วามรูแ้ละการใหค้ าปรกึษากับบคุคล กลุม่บคุคล
และหน่วยงานต่างๆ เพือ่เสรมิสรา้งศักยภาพของพพิธิภัณฑ ์ผ่านกระบวนการจัดตัง้และการบรหิารจัดการพพิธิภัณฑ ์ภายใตก้ารด าเนนิงานเครอืข่ายพพิธิภัณฑก์าร
เรยีนรู ้(Discovery Museum Network) และยกระดบัคณุภาพชวีติในเชงิพืน้ทีข่องชมุชนทอ้งถิน่ใหด้ขี ึน้ โดยมผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
 งานขยายผลพัฒนาพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูภ้มูภิาค สพร. มแีนวคดิในการขยายผลเพือ่สง่เสรมิและพัฒนาพพิธิภัณฑร์ะดับภมูภิาคและทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูส้าธารณะของ

สงัคมและตอ่ยอดใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งยั่งยนื ในปี 2564 ไดด้ าเนนิการพัฒนาตน้แบบพพิธิภัณฑ ์โดยส ารวจศกึษาขอ้มลู องคค์วามรู ้จ านวน 2 แหง่ คอื 
ศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิและด าเนินงานขยายองค์ความรูก้ับตน้แบบพพิธิภัณฑใ์นภูมภิาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลีย่นและหารอืแนวทางการพัฒนายกระดับแหลง่เรยีนรูแ้ละการจัดองคค์วามรูใ้หเ้ป็นไปตามแนวทางของ Discovery Museum ไดด้ าเนนิการพัฒนาความรว่มมือกับ 
องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดระยอง เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนี้ยังมกีารตดิตามความกา้วหนา้ของโครงการพัฒนาพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูใ้นภมูภิาค ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่เชือ่มโยงแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม และความสัมพันธไ์ทย-เวยีดนาม รว่มกับพพิธิภัณฑบ์า้นดงโฮจมินิห์ เพือ่สรา้งความเชือ่มโยง
และมลูคา่เพิม่ใหแ้กแ่หล่งทอ่งเทีย่วในพืน้ทีจ่ังหวัดนครพนม จังหวัดอดุรธานี และจังหวัดพจิติร รวมถงึการใหค้ าปรกึษาในดา้นการจัดตั ้งพพิธิภัณฑ ์ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑต์ าบล
ตะกั่วป่า พพิธิภัณฑเ์มอืงเกา่บา้นสงิหท์า่พพิธิภัณฑเ์ทศบาลต าบลบา้นเพ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช และการหาแนวทางการปรับปรุงพพิธิภัณฑจ์วน
ผูว้า่ราชการจังหวัดกาญจนบรุ ี(หลังเกา่) ในสว่นของงานประเมนิผลได ้ด าเนนิการรวบรวมผลการด าเนนิงานของพพิธิภัณฑต์น้แบบในภมูภิาค โดยส ารวจยอดผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร
และยอดความพงึพอใจเพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนางานรว่มกันตอ่ไปอกีดว้ย

 งานขยายโอกาสในการเผยแพรค่วามรูผ้า่นรปูแบบนทิรรศการเคลือ่นที ่“มวิเซยีมตดิลอ้” (Muse Mobile) สพร. ไดด้ าเนนิการจัดนทิรรศการและกจิกรรมการเรยีนรูเ้คลือ่นทีม่วิ
เซยีมตดิลอ้ (Muse Mobile) เพือ่ใหเ้ป็นพืน้ทีแ่หง่การเรยีนรูใ้นรูปแบบของนทิรรศการและกจิกรรมการเรยีนรูเ้คลือ่นทีท่ีม่คีวามทันสมัย สามารถรองรับการเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง
สนุกสนานและเพลดิเพลนิตามแนวคดิและปรัชญาของ สพร. คอื PLAY & LEARN โดยไดเ้ผยแพร่ออกสูท่กุภูมภิาค และขยายโอกาสการเรยีนรูสู้เ่ด็ก เยาวชน รวมทัง้
ประชาชนทัว่ไปในภมูภิาค ทัง้นี ้ในปี 2564 ยังคงด าเนนิการอยา่งตอ่เนื่อง โดยจัดแสดงนทิรรศการเคลือ่นที ่ชดุ “เรยีงความประเทศไทย” ณ ทีว่า่การอ าเภอเมอืงสระบรุ ีหนา้
หอประชมุองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสระบรุ(ีหลังเกา่) ตัง้แตว่นัที ่17 ธ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 แตเ่นื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สง่ผลใหต้อ้งปิดบรกิารในวันที ่4-31 ม.ค. 64 นอกจากนี้ยังไดรั้บผลกระทบจากเหตโุจรกรรมสายไฟฟ้าท าใหไ้มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นวันที ่21 ก.พ. – 6 พ.ค. 2564 ที่
ผา่นมา โดยจ านวนผูเ้ขา้ชมนทิรรศการฯ รวมจ านวนทัง้ส ิน้ 2,210 คน อย่างไรก็ตามไดรั้บผลความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรอ้ยละ 89.5 นอกจากนี้ไดด้ าเนนิการจัดท าองค์
ความรูท้อ้งถิน่ของจังหวัดสระบรุเีพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูผ้า่นเว็บไซด์ museumthailand ซึง่ขณะนีไ้ดด้ าเนนิการเผยแพรฐ่านขอ้มลูแลว้จ านวน 65 บทความ



สพร. ไดด้ าเนนิการใชก้ลยทุธเ์ชงิรกุดา้นการตลาดในการพัฒนา สนับสนุน และเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจัดการงานพพิธิภัณฑเ์พือ่ใหเ้กดิการพัฒนาอย่าง
ยั่งยนื โดยทีผ่่านมาไดด้ าเนนิการจัดท ารา้นคา้พพิธิภัณฑเ์พือ่หารายไดจ้ากสนิคา้ทีเ่ป็นของทีร่ะลกึมวิเซยีมสยาม รวมทัง้สนับสนุนสนิคา้ทีใ่ชทุ้นทางวัฒนธรรมมา
สรา้งสรรคผ์ลงานเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจไดซ้ือ้กลบัไปเป็นของทีร่ะลกึ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นการสนับสนุนภาคประชาชน ชมุชน และเอกชนทีด่ าเนนิการใชอ้งคค์วามรูด้ังกลา่วมา
เพือ่พัฒนางานและสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและประเทศชาตติอ่ไป โดยในปี 2564 แบง่ผลการด าเนนิออกเป็น 2 สว่นไดแ้ก่

1) กจิกรรมพัฒนาธรุกจิและการตลาดพพิธิภัณฑ ์สนับสนุนและเปิดโอกาสใหนั้กออกแบบหนา้ใหม ่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ผูเ้ร ิม่ตน้ธรุกจิทีค่ดิและผลติสนิคา้โดยใช ้

ตน้ทนุทางวัฒนธรรมน าสนิคา้มาฝากจ าหน่ายในรา้น Muse Shop จ านวน 37 ราย และมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และกจิกรรมการตลาดทัง้ส ิน้ 1,255,698.14 
บาท และการจัดกจิกรรมสง่เสรมิธรุกจิและการตลาดพพิธิภัณฑ ์พรอ้มทัง้หาผูส้นับสนุน ภารกจิตา่งๆ มรีายไดร้วมทัง้ส ิน้ 2,686,999.19 บาท และมูลคา่ทีเ่กดิจาก
การสนับสนุนหรอืแลกเปลีย่นดา้นประชาสมัพันธแ์ละการตลาด (Bather & In kind) จ านวน 4,796,000 บาท รวมทัง้ส ิน้ 8,738,697.33 บาท 

2) กจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิแหล่งเรยีนรูแ้ละพพิธิภัณฑร์่วมกับเครอืข่าย (บัตรท่องเทีย่วพพิธิภัณฑ ์: Thailand Museum Pass) เป็นการท ากจิกรรม
ทางการตลาดพพิธิภัณฑเ์พือ่ใหเ้กดิตน้แบบทางธุรกจิทีเ่ครอืข่ายพพิธิภัณฑแ์ละแหล่งเรยีนรูส้ามารถจะน าไปพัฒนาต่อยอดเพือ่ขยายโอกาสทางธุรกจิและร่วม
ใหบ้รกิารเพือ่สรา้งความพงึพอใจแกผู่เ้ขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรู ้อกีทัง้จะเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการเขา้มาใชบ้รกิารพพิธิภัณฑ ์และเป็นการตอบสนองการ
ใหบ้รกิารเชงิรุกทีจ่ะส่งเสรมิเศรษฐกจิการท่องเทีย่วและสรา้งภาพลักษณ์อันดขีองประเทศไทยต่อไปไดอ้ย่างยั่งยนื โดยในปี 2564 มจี านวนความร่วมมอืกับ
พพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูร้่วมด าเนนิงานจ านวน 66 หน่วยงาน และไดร้ับการสนับสนุนจากผูส้นับสนุนโครงการฯ จ านวน 4 หน่วยงาน เป็นมูลคา่รวม 2.53 ลา้น
บาท ทัง้นีม้ยีอดการเผยแพรผ่า่นสือ่ตา่งๆ และยอดการใชง้านของบตัร จ านวน 76,437,849 ครัง้ ยอดขายบัตร TMP จ านวน 3,075 ใบ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ รวมถงึท าใหพ้พิธิภัณฑแ์ละ
แหลง่เรยีนรูต้อ้งปิดบรกิารชัว่คราวลงจงึท าใหย้อดขายและการเขา้มาใชบ้รกิารพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรยีนรูต้ ่ากว่าแผนทีว่างไว ้ดังนัน้ สพร. จงึไดม้กีารพัฒนาและ
ปรับแผนงานบางสว่น โดยเฉพาะดา้นการประชาสมัพันธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาด 



สบร. ด าเนนิการพัฒนากระบวนการเรยีนรูแ้ละองคค์วามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ดว้ยการน ากระบวนการจัดการความรูม้าใชเ้พื่อพัฒนาผลติภัณฑ์โดยการน าตน้ทุน
ทอ้งถิน่ เชน่ ภมูปัิญญา ประเพณี วถิชีวีติ และทรัพยากรตา่งๆ มาเพิม่มลูคา่และเชือ่มตอ่
กับนวัตกรรม เทคโนโลย ีงานวจิัย และองคค์วามรูส้มัยใหมแ่ละน ามาพัฒนาเป็นสนิคา้
และบรกิารทีส่อดคลอ้งกับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงของโลก และความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค โดยมุง่หวังใหผู้ป้ระกอบการพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งเครอืขา่ย
การผลติและพัฒนาสนิคา้หรอืบรกิารทอ้งถิน่ระดับภูมภิาค ยกระดับเศรษฐกจิชมุชนได ้
อยา่งยั่งยนื และใหต้ระหนักถงึโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในโลกแหง่อนาคต และความส าคญัใน
การพัฒนาทักษะและปรับตัวใหก้า้วทันการเปลีย่นแปลงและการแข่งขันที่เพิม่สูงขึน้ 
ผ่านการเรยีนรู ้2 รูปแบบ คอื เรยีนรูจ้ากการปฏบิัตจิรงิดว้ยการอบรมเชงิปฏบิัตกิารให ้
สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรูผ้่านดจิทิัลแพลทฟอรม์ โดยมผีลการ
ด าเนนิงาน ดงันี ้

1) พัฒนา/ออกแบบกระบวนการและสื่อองค์ความรูส้ าหรับการจัดอบรมเชิง
ปฏบิัตกิารเพือ่การพัฒนาผลติภัณฑท์ีส่อดคลอ้งกับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงของโลก
และความตอ้งการของผูบ้รโิภค 1 หลกัสตูร 

2) ศกึษาและประเมนิศักยภาพผลติภัณฑ์ของวสิาหกจิชุมชนในภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต ้โดยไดค้ดัเลอืกวสิาหกจิชมุชนเขา้รว่มโครงการ จ านวน 10 กลุม่ 

3) จัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การพัฒนาผลติภัณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด” รูปแบบออนไลน์ ในวันที ่27 ส.ค. - 6 ก.ย. 64 โดยแบ่งออกเป็น 3 กจิกรรม
ยอ่ย ไดแ้ก ่การบรรยายหวัขอ้การออกแบบผลติภัณฑท์ีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด เวริค์ชอปการออกแบบแนวคดิเพือ่พฒันาผลติภัณฑใ์หต้อบโจทยต์ลาดเป้าหมาย 
และเวริค์ชอปการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ (โดยแยกตามรายผลติภัณฑ)์ 
มีผู เ้ขา้ร่วมอบรมจากวิสาหกิจชุมชน จ านวน 10 กลุ่ม จาก 8 จังหวัด ไดแ้ก ่
กรุงเทพมหานคร นครปฐม สระแกว้ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธวิาส และ
บคุลากรวทิยาลยัชมุชน จ านวน 6 แหง่ รวมจ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทัง้สิน้ 73 คน 

4) พัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ จ านวน 10 ผลติภัณฑ ์ 
5) พัฒนาเครือข่ายการผลติและพัฒนาสนิคา้หรือบรกิารทอ้งถิน่ระดับภูมภิาค 3

เครอืขา่ย



สบร. ในฐานะหน่วยงานทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องประชาชนคนไทยทุกชว่งวัย 
เล็งเห็นถงึความส าคัญของการเตรียมความพรอ้มและฝึกฝนเยาวชนใหม้ี
ทักษะทีจ่ าเป็นตอ่การเรยีนรู ้การประกอบอาชพี และเป็นทรัพยากรบคุคลทีม่ี
ศักยภาพในสังคม จงึไดร้เิริม่ด าเนนิการจัดกจิกรรมสง่เสรมิความถนัดดา้น
ตา่งๆ ตามหลกัพหปัุญญาใหแ้กเ่ยาวชนในระดบัมธัยมศกึษา ในสถานศกึษา
ตน้แบบ 5 ภูมภิาค และในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตน้แบบในการจัด
กจิกรรมสง่เสรมิความถนัดของผูเ้รยีนตามหลกัพหปัุญญา ใหแ้กส่ถานศกึษา
ในระดับมัธยมศกึษาทั่วประเทศ สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการจัดการ
เรยีนรูใ้หเ้ด็กและเยาวชนเขา้ถงึทักษะทีจ่ าเป็นในการใชช้วีติและประกอบ
อาชพีในศตวรรษที ่21 มคีุณธรรมจรยิธรรม และสามารถปรับตัวใหเ้ท่าทัน
โลกปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมถงึชีแ้นะแนวทางใหเ้ด็กและ
เยาวชนมีเจตคต ิที่ดีต่อการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นทรัพยากร
บคุคลทีท่รงคณุคา่และท าประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศไทยในอนาคต โดยมีผล
การด าเนนิงาน
 จัดกจิกรรมถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละพัฒนาทักษะใหแ้ก่ครูและนักเรยีน

ในโครงการจ านวน 4 ครัง้ ไดแ้ก ่1) กจิกรรมถา่ยทอดสด เวริค์ชอปการ
ส่งเสรมิความถนัดของเยาวชน ระดับมัธยมศกึษาตามหลักพหุปัญญา
เรือ่ง คดิ เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่16 ม.ค. 64 ผ่าน
ชอ่งทางเฟซบุ๊กของ OKMD มนัีกเรยีน และครูเขา้ร่วมจ านวน 715 คน 
2) กิจกรรมถ่ายทอดสดออนไลน์ การอบรมครูพหุปัญญา วันที่ 6 
ม.ีค.64 ผ่านชอ่งทางเฟซบุ๊กของ OKMD มผีูเ้ขา้ร่วมจ านวน 96 คน 3) 
กจิกรรมสง่เสรมิความสามารถเยาวชนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เรื่อง หุ่นยนต์ วันที่ 23 มี.ค. 64 ณ โรงเรียน ราชปิโยรสา ยุพราชา
นุสรณ์ จังหวัดน่าน มีนักเรียนและครูเขา้ร่วมจ านวน 50 คน และ 4) 
กจิกรรมสง่เสรมิความสามารถเยาวชนตามหลกัพหปัุญญา วันที ่24 ม.ีค. 
64 ณ โรงเรยีน ทา่วังผาพทิยาคม จังหวัดน่าน มนัีกเรยีนและครูเขา้ร่วม 
จ านวน 62 คน
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งานประเมนิผลการ
ด าเนนิงานของ สบร. 
ปีงบประมาณ 2564

27

โครงการจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร ์
ส าหรบัการปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ที ่เพือ่ทดแทนเครือ่งที่
หมดสภาพการใชง้าน 



เพือ่ใชท้ดแทนเครือ่งคอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์ตา่งๆ ทีม่อีายกุารใชง้านเกนิ 5 ปี ทีช่ ารุด
และเสือ่มสภาพ และเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีใ่หท้ างานไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว รวมถงึเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารและเผยแพร่องคค์วามรูใ้หแ้ก่
ประชาชนทางสือ่ดจิทิัล โดยสบร. มภีารกจิในการใหบ้รกิารความรูแ้ก่ประชาชนผ่าน
แหล่งบรกิารความรูแ้ละโครงการ/กจิกรรมการเรยีนรูต้่างๆ ทีจั่ดขึน้ทัง้ในสว่นกลางและ
ส่วนภูมภิาค โดยในโลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ จงึตอ้งมพีัฒนาขดีความสามารถในการปฏบิัตงิาน การใหบ้ริการ
ใหส้งูขึน้ โดยใชร้ะบบสารสนเทศทีท่ันสมัยและสามารถใหบ้รกิารไดด้ว้ยความรวดเร็ว
ถกูตอ้ง เพือ่สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การมรีะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมัย ถอืเป็นเครือ่งมอืส าคัญและจ าเป็นทีจ่ะสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์องค์กรไดอ้ีกดว้ย โดยมีโครงการการจัดหาเครื่อง
คอมพวิเตอร ์และซอฟตแ์วรต์่างๆ ส าหรับการปฏบิัตงิาน ใหเ้พยีงพอกับการปฏบิัตงิาน
ของบุคลากร สามารถรองรับระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยด าเนนิการตามขัน้ตอนจ าแนกเป็นเครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ จ านวน 
43 เครือ่ง และ เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊  จ านวน 6 เครือ่ง และไดท้ าการตดิตัง้ ใหก้ับ
ผูใ้ชง้านเสร็จสิน้แลว้



การประเมนิผลการด าเนนิงานของ สบร. ปีงบประมาณ 2564 ประกอบดว้ยการด าเนนิงานทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่ประเมนิ ความพงึพอใจ ความ
ผกูพัน และการไดรั้บประโยชนข์องผูใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูข้อง สบร.   ประเมนิความพงึพอใจ ความผกูพัน และการไดรั้บประโยชน์จาก
การใชบ้รกิารชอ่งทางการเรยีนรูอ้อนไลนข์อง สบร. ทีส่ าคัญ  ประเมนิผลการด าเนนิงานของแหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ยในภมูภิาคที ่สบร. ให ้
การสนับสนุน  ประเมนิการอา่นของสมาชกิอทุยานการเรยีนรู ้(TK Park) ประเมนิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิและมลูคา่ทางสังคมจากการ
ด าเนนิงานของ สบร. ประเมนิความคุม้คา่ในการด าเนนิโครงการส าคัญในปีงบประมาณ 2564  ประเมนิความคุม้คา่ในการด าเนนิภารกจิ
ใหบ้รกิารแหล่งเรียนรูใ้นปีงบประมาณ 2563 และจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัตงิานและการใหบ้ริการของ สบร . ใน
ปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถสรปุผลการประเมนิทีส่ าคัญ ดังนี้

แหลง่เรยีนรูต้น้แบบ
ความพงึพอใจ ประโยชนท์ ีไ่ดร้บั

คา่เฉลีย่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ รอ้ยละ

ภาพรวมแหลง่เรยีนรู ้2 หนว่ยงาน 4.70 93.94% 4.66 93.22%

อทุยานการเรยีนรู ้(TK Park) 4.69 93.90% 4.76 95.19%

มวิเซยีมสยาม 4.70 93.99% 4.56 91.24%

 ประเมนิผูใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูข้อง สบร. พบวา่ 

               
                              

                                  
                                4.21 84.22% 4.24 84.78% 
                         3           4.25 85.07% 4.25 85.02% 

- www.okmd.or.th 4.26 85.20% 4.22 84.40% 
- www.tkpark.or.th 4.20 84.00% 4.17 83.47% 
- www.museumsiam.org 4.30 86.00% 4.36 87.20% 

                        3          4.25 85.01% 4.25 85.01% 
- OKMD 4.24 84.82% 4.34 86.87% 
- TK Park 4.28 85.50% 4.20 84.01% 
- Museum Siam  4.23 84.68% 4.21 84.16% 

                   TK Online Library 3.97 79.33% 4.17 83.33% 

 

 ประเมนิการใชบ้รกิารชอ่งทางการเรยีนรูอ้อนไลนข์อง สบร. ทีส่ าคัญ  พบวา่

 การประเมนิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิและมลูคา่เพิม่ทางสงัคม พบวา่

รายการ

มลูคา่เพิม่กรณี มลูคา่เพิม่กรณี

มกีารแพรร่ะบาดของ 

COVID-19

กรณีไมม่กีารแพรร่ะบาดของ

COVID-19

1. มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ 7,717,334,378.62 13,747,079,417.75

2. มลูคา่เพิม่ทางสงัคม 5,192,154,224.66 9,609,442,592.55

รวมมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิและสงัคมสทุธิ 12,909,488,603.28 23,356,522,010.30

ภารกจิใหบ้รกิารแหลง่เรยีนรู ้
ผลตอบแทนของสงัคมจาก
การลงทนุ หรอื SROI 

อุทยานการเรยีนรู ้(TK Park) 12.17 เทา่

มวิเซยีมสยาม 8.12 เทา่

 การประเมนิความคุม้คา่ของการด าเนนิภารกจิใหบ้รกิารแหลง่เรยีนรูใ้นปี 2563

โครงการส าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดา้นประสทิธภิาพ ดา้นประสทิธผิล ดา้นผลกระทบ 

ผลประเมนิความคุม้คา่ของการด าเนนิงาน
พฒันาอุทยานการเรยีนรูต้น้แบบและบรกิาร 4.33 คะแนน 4.75 คะแนน 2.94 เทา่ 

ผลการประเมนิความคุม้คา่โครงการงานบรหิาร

จดัการพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้
4.67 คะแนน 4.67 คะแนน 6.47 เทา่ 

 ประเมนิความคุม้คา่ในการด าเนนิโครงการส าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ผลการเบกิจา่ยงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

355.937 ลบ.

แผนการใชจ้า่ยเงนิ 
(พ.ร.บ+เงนิสะสม)

ผลเบกิจา่ยจรงิ

259.213 ลบ.
คดิเป็น 73 %

ผกูพันสญัญา

38.554 ลบ.
คดิเป็น 11 % 

รวมผลเบกิจา่ย

297.767 ลบ.
คดิเป็น 84 %



 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) รวมทัง้การก าหนดมาตรการจ ากดั
จ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน การรักษาระยะหา่ง (Social 
Distancing) สง่ผลกระทบตอ่การเปิดใหบ้รกิารของ
แหลง่เรยีนรูต้น้แบบของ สบร. ทัง้มวิเซยีมสยาม และ 
TK Park และการด าเนนิงานของโครงการทัง้ทางตรง
และทางออ้มในหลายโครงการ เชน่ โครงการทีม่ี
กจิกรรมยอ่ยในการลงพืน้ทีไ่ปในจังหวัดภมูภิาค การ
จัดกจิกรรมกบัเครอืขา่ย เชน่ โรงเรยีน หน่วยงานใน
ทอ้งถิน่ การจัดอบรม การจัด Workshop การเชญิ
วทิยากรตา่งประเทศ สง่ผลใหเ้กดิการปรับแผนการ
ด าเนนิงาน เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิงานได ้

เชน่ การปรับกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกับมาตรการ
และนโยบายของภาครัฐ เชน่ การปรับรปูแบบ

กจิกรรมเป็นออนไลน ์เป็นตน้

แนวทางการแกไ้ข

การปรับแผน/รปูแบบกจิกรรม

 การด าเนนิงานมคีวามลา่ชา้ เนือ่งจาก
การใชร้ะบบ E-office เต็มรปูแบบใน
การด าเนนิงานของส านักงานฯส าหรับ
การด าเนนิงานหลายสว่นงาน ซึง่ระบบ
การใชง้านบางสว่นยังไมส่มบรูณ์
ในทางปฏบิัต ิกอ่ใหเ้กดิความลา่ชา้ใน
การด าเนนิการ

เรง่ปรับปรงุระบบเพือ่ตอบสนองการใชง้าน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

 ประเด็นปัญหาอืน่ๆ เชน่
 ประเด็นความแน่นอนทางการเมอืง

ของทอ้งถิน่ สง่ผลกระทบตอ่ความ
ลา่ชา้ของแผนงาน

 ความเสยีหายของทรัพยส์นิ
นทิรรศการเคลือ่นทีม่วิเซยีมตดิลอ้ 
(Muse Mobile) จากเหตคุนรา้ย
ลักลอบตัดสายไฟฟ้าภายในบรเิวณตู ้
จัดแสดงนทิรรศการฯสง่ผลใหไ้ม่
สามารถเปิดใหบ้รกิารนทิรรศการได ้
เป็นตน้

แนวทางการแกไ้ข

เรง่ด าเนนิการแกไ้ข เพือ่ใหไ้มก่ระทบกับ
แผนงานใหม้ากทีส่ดุ

แนวทางการแกไ้ข



ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)

69/18-19 อาคารมวิ บลิดิง้ (วทิยาลัยการจัดการมหาวทิยาลัยมหดิล)  

ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงสามเสนใน  กรงุเทพฯ 10400

โทรศพัท ์0-21056500 โทรสาร 0-2105-6556,8

Website : www.okmd.or.th 

อทุยานการเรยีนรูต้น้แบบและบรกิาร

ทีอ่ยู ่เลขที ่4 อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 8 Dazzle Zone แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

โทรศพัท ์: 02 257 4300  โทรสาร 02 257 4332

Website : www.tkpark.or.th

สถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ(สพร.) : มวิเซยีมสยาม 

ทีอ่ยูเ่ลขที ่4 ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

โทรศพัท ์: 02 225 2777 โทรสาร : 02 225 2775

Website : www.ndmi.or.th, www.museumsiam.org

แหลง่เรยีนรูต้น้แบบ


