
 
 

 

 

 

 

(พ.ศ.2566 – 2570) 
แผนปฏิบัติการ สบร. ระยะ 5 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ สบร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับปรับปรุง) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1) 
 

สารบัญ 

หน้า 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 1 
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแผนปฏิบัติการสำนักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
1 

1) สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกองค์กร 1 
2) สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายในองค์กร 4 
3) ภารกิจการดำเนินงานของ สบร.    5 

ส่วนที่ 2  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

8 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 8 
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8 

1.1) เป้าหมาย 8 
1.2) ตัวชี้วัด 8 
1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8 
1.4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 10 

2.2 แผนระดับที่ 2  12 
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  12 

(1)  ประเด็นแผนแม่บท การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12 
(2)  ประเด็นแผนแม่บท การพัฒนาการเรียนรู้ 13 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 20 
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 21 
2.2.4 คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  27 

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ สบร. 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)   ฉบับปรับปรุง 29 
3.1 ภาพรวม 29 

3.1.1 วิสัยทัศน์ 29 
3.1.2 พันธกิจ 29 

3.2 แผนปฏิบัติการของ สบร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 29 
3.2.1  ด้านการพัฒนาและขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาค  
        (Develop & Expand) 

29 

3.2.2  ด้านการมุ่งสู่ความเลิศทางด้านการจัดการความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการทาง
วิชาการด้านการจัดการความรู้แก่สังคมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ        
( KM–as–a -Service ) 

45 



 

(2) 
 

    
3.2.3  ด้านร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยอยาก

เรียนรู้ สนใจ ใฝ่รู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ( Co–Create“Knowledge – X 
Campaign”) 

69 

3.2.4  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล (New Digital Service) 86 

3.2.5  ด้านการพัฒนาและยกระดับให้ สบร.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  (High Performing + Social Impact Organization) 

97 

3.3  ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม 5 ปี (ปี 2566 – 2570)                                                                                                                          107 



 
 

-1- 
 

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  

(ฉบับปรับปรุง) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570)   หรือ แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สบร. 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) จัดทำขึ้น
ด้วยจุดประสงค์เพื ่อให้ภารกิจการดำเนินงานของ สบร . ในระยะ 5 ปีดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ           
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีคนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและ
ประเทศ รวมทั้งกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย ตั้งแต่ในระดับมหภาค ได้แก่ นโยบายรัฐบาล 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(2566 – 2570) ไปจนถึงระดับกระทรวงที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฯลฯ  เพื่อนำมากำหนดทิศทางและปรับบทบาทขององค์กร เป็นกลไกหลักที่จะบริหารจัดการองค์ความรู้      
ที่ทันสมัย สอดรับกับกระแสโลกและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ของคนทุกช่วงวัยผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแผนปฏิบัติการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1) สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ สบร . ในอนาคต สามารถจำแนกเป็นปัจจัยใน
ระดับโลกและระดับประเทศได้ ดังนี้ 

1.1)  แนวโน้มโลก (Global Trends)  

1.1.1) ความก ้าวหน ้าและการหลอมรวมทางเทคโนโลย ี (Technological 

Advancement and Integration) การผลิตแบบเพิ ่ม (Additive Manufacturing) ปัญญาประด ิษฐ์  

(Artificial Intelligence) หรือเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ล้วนเป็นตัวอย่างสะท้อนแนวโน้มการหลอมรวม

เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างด้านวิศวกรรม ดิจิทัล กายภาพ และชีวภาพ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

และกระบวนการทำงาน การบริโภค หรือแม้แต่การศึกษาหาความรู้อย่างมหาศาล แต่ง านวิจัยในระดับ

นานาชาติชี้ว่า ความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพหรือการพัฒนาความสามารถทางการ

แข่งขันเสมอไป เพราะประชาชนเพียงบางส่วนมีทักษะความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ หรือมี
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ทักษะที่ไม่สามารถถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรได้ เช่น การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดเชิงวิพากษ์ หรือ 

ความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่แรงงานไร้ฝีมือจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นับวันสามารถคิดวิเคราะห์

ได้ดังมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธนาคารโลก (2559) ประมาณการว่า ร้อยละ 72 ของงานในประเทศไทยมี

แนวโน้มถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ และ 1 ใน 3 ของงานที่ตลาดต้องการในปี 2565 จะเป็นทักษะความรู้

ใหม่ ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องผสมผสานศาสตร์อันหลากหลาย โดยเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เช่นนั้นแล้ว ความเหลื่อมล้ำระหว่างคน องค์กร และประเทศที่สามารถ

ปรับตัวได้กับปรับตัวไม่ได้/ไม่ทันจะเพ่ิมสูงขึ้น  

1.1.2) การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากร (Demographics) ด้วยมนุษย์มีอายุคาด

เฉลี่ยสูงขึ้นแต่อัตราการเจริญพันธุ์เฉลี่ยต่ำลง ทำให้นานาประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ นำมาซึ่งโอกาสและ

ความท้าทายใหม่ ทั้งในแง่ของการบริโภค (การขยายตลาดสินค้าและบริการเฉพาะกลุ่ม ) และการผลิต/

บริการ (การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้สูงอายุ) ขณะเดียวกัน การขยายตัวและเติบโตของเมือง เช่น 

การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความเจริญ สาธารณูปโภค วิถีชีวิตของผู้คน รูปแบบการทำงานและโอกาสทางธุรกิจ 

ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานย้ายถิ่นฐานมายังเมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ/การ

สื่อสารจะมีส่วนช่วยเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนเมืองกับภูมิภาค/ชนบทก็ตาม ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดช่องว่าง/ความ

ไม่สมดุลระหว่างชุมชนเมืองที่เพียบพร้อมด้วยแรงงานฝีมือที่ผลิตภาพสูงกับสังคมชนบทที่ยังขาดโอกาส      

การเข้าถึงองค์ความรู้ที่จะเป็นอาวุธในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

ในอนาคต จะต้องครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงทักษะ

องค์ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้ประโยชน์จากแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจแบ่งปันตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  

1.2)  บริบทภายในประเทศ 
1.2.1) ประชาชนมีทางเลือกในการเรียนรู้จาก digital platform ใหม่ๆ ที่มีหลาย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแข่งขันกันพัฒนา  digital platform ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้มากกว่า เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ และช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย
หลากหลายช่องทาง  

1.2.2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าและต่อยอดนวัตกรรมมากขึ้น การค้นหาและแชร์ข้อมูลระหว่างกันมีมากขึ้น 
รูปแบบการค้นหา ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข้อมูลองค์ความรู้มากมายสามารถ
ค้นหาได้ง่ายในยุคดิจิทัล ส่งผลให้คนสามารถค้นหาความรู้ได้ตามที่ต้องการและสนใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มากขึ้น ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและความ
ต้องการสารสนเทศในชีวิตประจำวันเพิ่มสูงขึ้นและความต้องการองค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ส่งผล
ให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง   
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1.2.3) การพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรม โครงสร้าง

พื้นฐาน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดส่งผลต่อการใช้ชีวิตโดยทำให้พฤติกรรมของคนในสังคม
เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันในทุกด้าน เช่น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การทำธุรกิจ และการเรียนรู้ของคน ที่นำมาซึ่ง
ความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ทันกระแสโลก
เพราะการเรียนรู้ในอนาคตจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ตามทักษะ เป้าหมายและศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ด้วยการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่นำเครื่องมือทางดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพและเสริมทักษะทางการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ    

1.2.4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังแรงงาน ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ของโครงสร้างกำลังคน และกำลังแรงงานในประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการโดยการทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากกว่าใน
ทักษะบางประเภท รวมถึง ความต้องการแรงงานในรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะสูงเกิดขึ้น อาทิ 
นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล นักธุรกิจดิจิทัล การปรับเปลี่ยนบทบาทของงานบางประเภทตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป  

1.2.5) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ และสังคมไทยใน
ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา/การเรียนรู้ เพื ่อพัฒนาทุนมนุษย์ และลดความเหลื ่อมล้ำ          
มีเป้าหมายให้คนไทยเข้าถึงการศึกษา มีความเท่าเทียม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์             
การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชว่งวัย 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่ งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ
ของการพัฒนา ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และก้าวข้าม Middle 
Income Trap 

1.2.6) องค์ความรู ้ด้าน KM สอดรับกับความต้องการของหน่วยงาน/องค์กร
หลายๆ แห่งของประเทศ ซึ่ง สบร. สามารถเป็นหน่วยบริการความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อการหารายได้จาก
หน่วยงานภายนอก จึงเป็นโอกาสให้ สบร. สามารถหาเงินรายได้จากการให้บริการองค์ความรู้และการ
ดำเนินการในหลายรูปแบบกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก 

1.2.7) ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียน การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่ายผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ทันสมัย และทันเหตุการณ์  
รวมทั้ง มีนักธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีใบปริญญาแต่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยและได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางเป็นต้นแบบ นอกจากนี้องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการ      
ปูพื ้นฐานทางทฤษฏีไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและเยาวชนรุ ่นใหม่  ที ่ม ีความเป็น
ผู้ประกอบการ ต้องการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ความรู้ และทักษะจากการทำงานและประสบการณ์จริง        
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1.2.8) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั ้งเครือข่ายและกลุ ่มเป้าหมาย  มี 
gaps/painpoint (ข้อจำกัดในการดำเนินงาน) จึงเป็นโอกาสอย่างมากที่ สบร. สามารถเข้าไปร่วมมือ      
ในฐานะ missing links ในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่หน่วยงานเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมาย  

1.2.9) มีแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ในประเทศเป็นจำนวนมาก ที่ สบร. สามารถ
พัฒนาความร่วมมือเป็นพันธมิตรการทำงานร่วมกันได้ 

1.2.10) ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น การอ่านข่าวสาร
และข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เน้นแบบ Multimedia และการศึกษาความรู้เน้นที่การหา
สาเหตุของปัญหาแล้วนำมาปรับใช้ (problem-based learning) ในส่วนของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
ขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้พบว่าในบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทำให้นโยบายความร่วมมือเปลี่ยน  
รวมถึงบางหน่วยงานมีความสนใจในการพัฒนาแต่ติดข้อจำกัดในด้านงบประมาณและบุคลากร  

1.2.11) ห้องสมุดเอกชนมีจำนวนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเป็น
กิจการที่ไม่มีแรงจูงใจในเชิงธุรกิจ ขณะที่พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีจำนวนเพิ่ม
มากขึ้น แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของมิวเซียมสยาม อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีทางเลือก          
ที่หลากหลายในการใช้เวลาว่าง โดยมีสถานที่ที่มีแรงดึงดูดและสามารถใช้บริการได้หลากหลายครบวงจร      
ทั้งครอบครัว อาทิ ห้างสรรพสินค้า Shopping Complex  ซึ่งจัดเป็นคู่แข่งขันท่ีสำคัญ 

1.2.12)  ด้านบริการอื่นที่สามารถทดแทน : ปัจจุบันมีสื่อหลายชนิดที่มีลักษณะของ
การจัดการความรู้ เช่น YouTube, Wikipedia, Facebook, Twitter รวมถึง social media อีกหลายชนิด 
โดยสื่อทดแทนแต่ละชนิดมีการผลิตเนื้อหาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชน
ผู้รับสื่อ อีกทั้งสื่อทดแทนมีกลไกในการดักและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการให้อยู่ในระบบต่อเนื่อง มีการ
ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นประโยชน์แต่สร้างการเสพย์ติด ส่งผลในการลดทอนการให้ความสำคัญกับการ
อ่านหนังสือ และการเข้าใช้บริการในพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด 

2) สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายในองค์กร 
2.1) บุคลากรมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้  และ

ด้านการวิธีการพัฒนาและขยายผลต้นแบบ (method)   

2.2) สบร.ชำนาญด้านสร้างและบริหารจัดการเครือข่าย (relationship) และสร้างการมีส่วน

ร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และด้านกระบวนการจัดการความรู้ (content + process) 

2.3) การพัฒนา/สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ที่เป็นของตนเองมีจำนวนยังไม่มากพอและไม่

พัฒนาต้นแบบให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ต้นแบบรูปแบบที่พัฒนามาแล้ว เริ่มมีความล้าสมยั 

2.4) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงานขององค์การ ยังดำเนินการและสร้างการรับรู้

ต่อสาธารณะไม่มากพอ  
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2.5) สบร. สามารถใช้จุดแข็งในการเป็นผู ้เชี ่ยวชาญ /ที่ปรึกษา (Specialist) ในด้านการ

จัดการองค์ความรู้ในมิติต่างๆ เพื่อหารายได้แก่องค์กรได้ ทั้งในด้านการจัดการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และการ

จัดการความรู้ 

2.6) สบร. เป็นองค์การมหาชนที่มีหน้าที่ให้บริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีว ิตของประชาชนในทุกช่วงวัยทำให้มีภาคเครือข่ายจากหลากลายสาขาวิชาชีพทั ้งในและ

ต่างประเทศร่วมดำเนินภารกิจและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จึงทำให้ สบร. สามารถประสานความร่วมมือ

เครือข่ายองค์ความรู้ความรู้และเครือข่ายบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นคณะทำงานที่ต้องบูรณา

การความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ภารกิจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย 

2.7) สบร.มีความรู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ โดยมีสถาบันอุทยานการเรียนรู้ 

และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะขนาดใหญ่ที่หลายหน่วยงาน    

ในประเทศต้องการนำองค์ความรู้และกระบวนการบริหารจัดการไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของตนเองตาม

แนวทางห้องสมุดมีชีวิต และ Discovery Museum จึงเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือทั้งในรูปแบบ

พันธมิตรและเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นทุกภูมิภาคในประเทศ 

3) ภารกิจการดำเนินงานของ สบร.    

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) มีภารกิจหลักในการบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อการส่งเสริม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วง
วัยมีโอกาสพัฒนาความคิด เพิ่มและต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาภูมิปัญญาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เข้าถึงองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นผ่านระบบ
การเรียนรู ้สาธารณะที ่เป็นการเร ียนรู้ ตลอดชีว ิต ทั ้งนี ้การบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ของ สบร. 
ประกอบด้วยบทบาท 3 ด้านหลัก  คือ (1) การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ (Knowledge Innovation) ทั้งที่
เป็นเนื้อหาสาระ (Content) และท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (Physical) อาทิ ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
(2 ) การถ ่ายทอดองค ์ความร ู ้  (Knowledge Diffusion) และ (3 ) การใช ้ประโยชน ์จากองค ์ความรู้  
(Knowledge Utilization)   

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ รวมทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและ
ประเทศ สบร. นำมากำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรสำหรับการดำเนินงานในระยะ 3 ปี (2563 – 
2565) ได้ดังนี ้

3.1) การพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) รองรับการเข้าสู่ยุคสังคม
ดิจิทัล (Digital Society) การยกระดับทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเตรียมการรองรับความ
ต้องการทักษะความรู้อันหลากหลาย มิจำกัดอยู่ตามสาขาวิชาชีพหรือภาคอุตสาหกรรมใดอีกต่อไป เนื่องจาก
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นพลวัต ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การปรับตัวเพิ่มผลิตภาพการผลิต/บริการดว้ย
ความรู้ ความคดิสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ บนพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ผลิตภาพแรงงาน จึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง โดยต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้สาธารณะและองค์ความรู้
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ใหม่ๆ ที่หลากหลายและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการหลอมรวมของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพคน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมทั้งพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในระยะยาว 

3.2) การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ด้วยสื่อและแพลตฟอร์ม
ที่หลากหลาย ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 
ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที ่ทันสมัยและการบริหารจัดการความรู้ที ่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มี
คุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน ยกตัวอย่าง สหภาพยุโรปจะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์  
สหรัฐอเมริกาเน้นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ ญี่ปุ่น
เน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกาหลีใต้เน้นการผสมผสานเศรษฐกิจฐานความรู้
และคุณค่าของวัฒนธรรมตะวันออกเข้ากับระบบโครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทุ่ม
งบประมาณกว่าร้อยละ 2 ของ GDP เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมและสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
เช่น หอสมุดดิจิตอลแห่งชาติ (Library) ให้ประชาชนค้นหาข้อมูลความรู้จากห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ 
กว่า 800 แห่งทั่วโลก แต่การเรียนรู้สาธารณะไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู ่ในห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู ้ทาง
กายภาพเสมอไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเติบโตของเศรษฐกิจแบ่งปัน  ทำให้การแลกเปลี่ยน
หรือแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ผ่านสื่อและแพลตฟอร์มสมัยใหม่ 
เช่น สื่อสังคม เกม ฯลฯ เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ หากประเทศไทยยังไม่เร่งพัฒนาช่องทางการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นและพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยในวงกว้าง ก็ยากที่จะก้าวพ้นจากการติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ในระยะยาว 

3.3) การพัฒนาคนโดยลดความเหลื ่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้  (Knowledge 
Access) จากการประเมินสถานะการจัดการความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอยู่ของไทย พบว่า หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลางที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความรู้ที ่มีอยู่ล้วนมีภารกิจที่มุ ่งสนองตอบวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันส่งเสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฯลฯ ขณะเดียวกัน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบอยู่เป็นจำนวนมาก 
เช่น ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ซึ่งมี
รูปแบบการให้บริการและการบริหารจัดการแตกต่างกันไปตามต้นสังกัดและความพร้อมของพื้นที่ ทำให้การ
บริหารองค์ความรู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ต่างคนต่างทำยังไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้สะดวกทั่วถึง
เท่าที่ควร จึงจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และองค์
ความรู้เชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ     
คนไทยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทุกช่วงวัย พร้อมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึง
ความรู้ที่จะช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ซึ่งเมื่อประเมินจากความพร้อม ประสบการณ์และผลการดำเนินงานที่
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ผ่านมาแล้ว  สบร. สามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่จะทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าวและขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัย 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้เป็นอย่างด ี
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ส ่วนท ี ่  2  ความสอดคล ้องก ับแผน 3  ระด ับ  ตามน ัยยะของมต ิคณะร ั ฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1) เป้าหมาย 
1.1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด

ช่วงชีวิต 

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

1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความ
รอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคย
กระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

1.3.1.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการ
ทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงาน
กับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

1.3.1.2) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทำงานตาม
หลักการทำงานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ มีความรู้ 
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ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  มีการ
วางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และ
การอำนวยความสะดวกด้านความรู ้ เพื ่อพัฒนาความรู ้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ  การเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการ
ทำงาน 

1.3.1.3) ช่วงวัยผู ้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ 
มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อม
กับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐาน   
ในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 

1.3.2)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทย  
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

1.3.2.1) การปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู ้ให้เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และการตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิด
เพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

1.3.2.2) การพัฒนาระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  โดยเน้นการจัดระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ 
การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบ
เทียบโอน ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถาน
ประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การ
อ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ
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และแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว 
รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

1.3.2.3) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า
ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์
จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.3.3) การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน และการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1.3.3.1) ข้อ 4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้
พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุก
ลักษณะรวมถึงจัดให้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

1.4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

• สบร. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตและ
ด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  โดยแหล่งเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบที่ทันสมัย หลากหลาย 
น่าสนใจ มีชีวิตชีวา ได้แก่ การจัดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ  จัดพ้ืนที่เรียนรู้สาธารณะให้ความรู้ในด้านต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจ การจัดประชุมทาง
วิชาการ การจัดอบรม บ่มเพาะ จัดกิจกรรมเรียนรู ้สร้างสรรค์ จัดพื ้นที ่นิทรรศการสร้างสรรค์  พื ้นที่
แลกเปลี ่ยนการเรียนรู ้ให้ความรู ้ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงบันดาลใจ พื ้นที ่แสดงผลงาน
ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ที่ดีแก่เด็ก  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน และ
ประชาชนทั่วไป ให้ บริการความรู้นอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่คนทุกช่วงวัย   ทั้งนี้นอกเหนือจากการส่งเสริมการเรียนรู้
โดยสื่อออฟไลน์แล้ว  ยังให้ความรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้วยเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ท้องถิ่นและฐานรากสามารถเข้าถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการสร้างรายได้ เพ่ือ
พัฒนาให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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• ดำเนินการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ และการขยายผลไปยังแหล่งเรียนรู้
เครือข่าย และเครือการเรียนรู้ โดยนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ไปดำเนินการถ่ายทอดและ
ส่งเสริม อบรมให้บุคลากรและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ นำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาไปใช้
ขยายผลเพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ  โดยพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งทางกายภาพที่เป็นระบบการให้บริการช่องทางสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัยตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตได้ 
           นอกจากนี้ สบร. มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพ  ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การเพ่ิมพูนปัญญาความรู้ พัฒนาพหุปัญญา
ให้มีทักษะที่หลากหลาย ให้มีทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต สร้างเสริมรายได้และยกระดับการทำมา
หากินแก่เด็ก นักเรียน เยาวชน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคลากร คนวัยทำงาน ผู้สูงวัย ตลอดจนธุรกิจ
ชุมชน/ฐานราก โดยเผยแพร่และถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยผ่านแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหลากหลาย และยังสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาในช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้  มีส่วนสนับสนุนให้ส่งผลบรรลุผลตามประเด็นเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามหัวข้อที่กล่าวมาได้ 
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2.2  แผนระดับที่ 2  

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1)  ประเด็นแผนแม่บท การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

(1.1)  เป้าหมายแผนแม่บท  

• เป้าหมายที่ 1  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.82 ภายในปี 2570 

• เป้าหมายที่ 2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

• ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับ
สากลดีขึ้น (GTCI) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนนภายในปี 2570 

(1.2)  แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

• แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ในอนาคต 

• เป้าหมายของแผนย่อย  ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสำนึกความเป็น
ไทยดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น  

• ตัวชี้วัดแผนแม่บท  ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570 

(1.3)  แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
• แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่ดีที ่สมวัยทุกด้าน เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น   

• เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• ตัวชี้วัดแผนแม่บท  ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปี 
2570 
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(1.4)  แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
• แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

• เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• ตัวชี้วัดแผนแม่บท  คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ภายในปี 2570 

(1.5) แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

• แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจ
ทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดทำหลักสูตร
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 

• เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต       
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

• ตัวชี้วัดแผนแม่บท  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำ และรายได้เหมาะสม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2570 

(2)  ประเด็นแผนแม่บท การพัฒนาการเรียนรู้  
(2.1) เป้าหมายแผนแม่บท   

• เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ตัวชี้วัดแผนแม่บท  
-   คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลี ่ย 480 

คะแนน ภายในปี 2570 
-   อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อยู่ใน

อันดับที่ 40 ภายในปี 2570 
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(2.2)  แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
• เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• ตัวชี้วัดแผนแม่บท    
- สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน

นานาชาติ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 
- อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 

ภายในปี 2570 
- อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 90 ภายในปี 2570 

• แนวทางการพัฒนา 
- ปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู ้สำหรับศตวรรษที่  21   แนวทางย่อย (4) 

พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้
สามารถนำองค์ความรู ้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย 

- พัฒนาระบบการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต แนวทางย่อย (5) พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์หรือสื ่อการเรียนรู ้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

 (2.3)  แผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

•  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

• ต ัวช ี ้ว ัด :  ร ้อยละความสำเร ็จของโครงการ  Digital TK และ โครงการ 
Knowledge Portal  

• แนวทางการพัฒนา : พัฒนาฐานข้อมูลกลาง พร้อมเชื ่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สบร. 5 ปี ใน
ยุทธศาสตร์ของ สบร 4 ด้านหลัก  สามารถส่งเสริมและสนับสนุนต่อการบรรลุตามแผนแม่บทฯ ได้  (การ
ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ สบร. 5 ปี หรือยุทธศาสตร์ สบร. (ปี 2566 – 2570)   สรุปสาระสำคัญ
ของงานภารกิจ  ได้ ดังนี้ 
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                      1) การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ และขยายผลผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไปยังภูมิภาค  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนทุก    

ช่วงวัย  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยจะพัฒนาโครงการก่อสร้างศูนย์การ

เรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge Center : NKc) ที่บริเวณถนนราชดำเนิน  พั ฒนาโครงการก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ   โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ Eastern Sea Board (ESB) )  และพัฒนาปรับปรุง

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เดิม 2 แห่ง (TK Park และ Museum Siam)  อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการ

ให้บริการ ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้  อาทิ ห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ และพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้รูปแบบ Discovery Museum ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล โดยพัฒนากิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวผ่านพิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) รวมถึงสาระการเรียนรู้ที่ตรงกับ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที ่เป็น

ประโยชน์พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชนรวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้ง มีการนำ

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไขยายผลให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กระจายไปยังส่วนภูมิภาค จังหวัด   เป็นการขยาย

โอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่ทันต่อยุคปัจจุบันและ

อนาคต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานเครือข่ายให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค ในรูปแบบ

อุทยานการเรียนรู้เครือข่าย และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ทั้งนี้ในระดับอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบแม่ข่าย และ

อุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเป็นแม่ข่ายเพิ่มเติม รวมทั้งอุทยานการเรียนรู้เดิมที่ได้มีการ

พัฒนาร่วมกับ สอร. มาอย่าง นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมอย่างแท้จริง สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การ

จัดทำนิทรรศการ พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน 

อาทิ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบภูมิภาค (มิวเซียมลำปาง) พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (จังหวัดภูเก็ต)  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้ของประเทศ (Museum Thailand) 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความร่วมมือด้านงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กับองค์กรด้านพิพิธภัณฑ์ ทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ และการ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ของโลก ซึ่งมีการจัดการองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ให้สอด

รับกับบริบทและความต้องการของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถมีส่วนสนับสนุนและส่งผลทำให้บรรลุผลตาม

ประเด็นเป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามหัวข้อที่กล่าวมา 

                       2) การพัฒนาและยกระดับเพื่อมุ่งสู่ความเลิศทางด้านการจัดการความรู้ และพัฒนา
ระบบการให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการความรู้แก่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
และสนับสนุนการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  ดังนี้ 
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                             2.1 ศึกษาวิจัย Knowledge Foresight ความรู้ที่คนไทยควรรู้และแนวโน้มโลก ความ
เปล ี ่ ยนแปลงในอนาคตและศ ึ กษา แนวทางการมองอนาคตวางแผน เช ิ งกลย ุทธ์   “Strategic 
Foresight”  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ  มองอนาคตในมุมมองต่างๆ ใน
การบริหารจัดการในอนาคตจำเป็นต้องคาดการณ์ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที ่อาจจะเกิดขึ ้นหรือฉากทัศน์ 
(Scenario)  เนื่องจากสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ จึงต้องรู้และ
เข้าใจปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Scenario Driver) ทั้งนี้การจัดการองค์
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย จะช่วยให้สามารถคาดเดาหรือ
พยากรณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้แม่นยำยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการบริหารจัดการบนฐานความรู้  
และกำหนดองค์ความรู้กำหนดองค์ความรู้เป้าหมายในแต่ละวาระ   สบร.จะช่วยทำให้สังคมและประเทศชาติ
เห็นว่า “อะไรกำลังจะมา” ในอนาคต “อะไรคือเทรน” “ความรู้สำคัญอยู่ที่ไหน” ในแผนงานนี้ในช่วง 5 ปี
แรกจะเน้นองค์ความรู้ เหล่านี ้ก่อน ได้แก่ องค์ความรู้ด ้าน Financial ,Digital ,Health Literacy & 
Sustainability , Learning Space Architecture, Lifelong Learning , Human Capital Development  
                             2.2 พัฒนา KM Unit ภายในองค์รและหลักสูตรด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้บริการ
วิชาการด้านการบริหารจัดการความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการองค์ความรู้ และคำปรึกษาด้าน
การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์การต่างๆ เพื่อการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการระบบให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และนำความรู้ไปใช้
ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยได้ พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
ประชาชน  และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
                           2.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญของประเทศ เพื่อร่วมมือในการจัดทำ
ฐานข้อมูลสำคัญในระดับประเทศ กระทรวง จังหวัด รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น สภาพัฒน์ฯ 
/ กพร. / GISTDA /กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงเกษตรฯ (กรมวิชาการเกษตร) เป็นต้น 
                             2.4 ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมอง หรือ Brain Based Learning (BBL) วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักการ
พัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย โดยการออกแบบต้นแบบสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย และถ่ายทอดขยายผลให้
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.นำไปใช้ขยายผลพัฒนาสนามเด็กเล่นในวงกว้างต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจของเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาการของเด็กตามวัยต่อไป ทำให้เป็นเด็กที่มี
ร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาดี พร้อมสู ่การเรียนรู ้ในวัยระดับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที ่สมวัยทุกด้าน ทั้งทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการ
ควบคุมอารมณ ์   
                             2.5 บริหารจัดการองค์ความรู ้ในการพัฒนาเยาวชนตามหลักการพัฒนาสมอง ผ่าน
กระบวนการอบรม บ่มเพาะพัฒนาทักษะแก่ เด็ก เยาวชน และถ่ายทอดให้ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลบนฐานการ
พัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะของวัยรุ่น  เยาวชน  โดยขับเคลื่อนองค์ความรู้
กระจายสู่ภูมิภาคในเชิงรุกผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย (Digital Knowledge Platform) เพ่ือ
เป็นการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยให้มาก
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ที่สุดภายในเวลาอันรวดเร็ว ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อสารเชิงดิจิทัลในรูปแบบ
ต่างๆ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งสู่การเติบโตเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  

                 2.6 การจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก   โดยจัดทำต้นแบบ
กระบวนการจัดการความรู้เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นำองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย โดยใช้องค์ความรู้
ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้เกษตรกร     
นำข้อมูลองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต
ทางการเกษตร โดยอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรที่ลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good practices) ซึ่งจะช่วยให้การเกษตรของไทยเคลื่อนไปสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน  แล้วส่งมอบต้นแบบกระบวนการจัดการความรู้ให้แก่หน่วยงานหลักหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดขยายผลต่อไปได้ 

                   2.7 การจัดการองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และ
ความไทย (Thainess) รวมถึงองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา ซึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกจัดทำขึ้น   
จะถูกนำเสนอในเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานนิทรรศการ งานสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย  เหมาะกับ
ความสนใจ และความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย  โดย
ปลูกฝังให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

                  2.8  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และหลักสูตรแนวทางการจัดการความรู้ในประเด็น
ความรู้ที ่สำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมีความต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านบรรณารักษ์ ภัณฑรักษ์   การพัฒนานักจัดการความรู้ของ
ประเทศ 
                       3) ร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยอยากเรยีนรู้ 
สนใจใฝ่รู้  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3.1 เชื่อมโยงพันธมิตรด้านนโยบายเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ เช่น กลไกทางภาษี 
หรือกองทุนฯความรู้แห่งชาติ เพื่อกระตุ้น Demand ในการอยากเรียนรู้   เชื่อมโยงกับ วิสาหกิจเพื่อสังคม
หรือเอกชนที่สนใจการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางเลือก 

• โรงเรียนทางเลือก หรือโรงเรียนคู่ขนาน และ Home School  
• Upskill/Reskill Campaign 
• Board Game Design Competition  
• Learning Design Model 
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                            3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกับภาคี
เครือข่าย เช่น กรุงเทพมหานคร , Thai PBS และแหล่งเรียนรู ้อื ่นๆ เพื ่อประสานงานและร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมวิชาการและ
สื่อทุกรูปแบบ จุดประกายความคิดให้เกิดการพัฒนา ปรับตัว เปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการริเริ่มข้อเสนอเชิงนโยบาย  
                           3.3 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21  ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ที ่หลากหลาย จากสื่อสร้างสรรค์และ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ นิทรรศการ การเสวนา การสาธิต การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดง ฯลฯโดย
เป็นทางเลือกของการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปสามารถแสวงหากิจกรรมที่
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตนเองสนใจได้อย่างหลากหลายและเพลิดเพลิน นอกจากนั้น เปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รับแรงบันดาลใจในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความรู้ และ
พัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ตนเอง รวมถึงเป็นเวทีแสดงความสามารถและผลงานการสร้างสรรค์ของ
เยาวชน       

3.4  รณรงค์ส่งเสริมการอ่านในระดับเมืองหรือจังหวัด ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว
และตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการแสวงหาความรู้  และมีส่วนร่วมตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย 

                              3.5  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based Tourism) เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงรัฐและเอกชนเพื่อปลุกปั้นกระแสการท่องเที่ยวเชิงความรู้ 
(Knowledge-Based Tourism) ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ โดยมีพื้นที่นำร่องทั่วประเทศอย่างย่านราชดำเนิน , ย่าน
อารีย์, หาดใหญ่, ลำปาง, ภูเก็ต, จังหวัดลุ่มน้ำโขง เป็นต้น โดยการกระตุ้นการท่องเที่ยวบนฐานองค์ความรู้ 
ส่งเสริมการเดินทางและท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้ และร่วมสร้าง ‘แผนที่ความรู้’ (Knowledge Map) 
เพ่ือชี้เป้าองค์ความรู้ จะได้เห็นภาพรวมของความรู้ที่สามารถเดินทางไปเยือนได้ โดยมีการจัดเส้นการเดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวที่กำหนด และอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้สามารถเป็นต้นธารความรู้และเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดย
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือหน่วยงานด้านการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เพ่ือนให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยวิธีที่ผ่อนคลายหย่อน
ใจ ก่อให้เกิดความรู้เชิงลึก (Tacit Knowledge) ขึ้น 
                      3.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอาหาร (Agro & Gastronomy Tourism) 
สบร.ตระหนักว่า  ต้นทุนท้องถิ่นอีกมากมายที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื ่อเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวเชิงเกษตร (Agro-based tourism) ซึ ่งเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจในระดับฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และจะสามารถกระจายรายได้ให้เข้าถึงระดับท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 3.7 การพัฒนาพื้นที่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์)  โดยร่วมมือ
ทำงานเชื่อมโยงกับพันธมิตร องค์การ กลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนในชุมชน 
ผู้สูงวัย ศิลปิน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการนำเนื้อหา (Content) ที่มี



 
 

-19- 
 

คุณค่าโดยเฉพาะเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ไทย โดยให้กลุ่มคนต่างๆ ได้เรียนรู้พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
เรื่องราวได้อย่างมีคุณภาพผ่านการเรียนรู้  โดยเจาะประเด็นเชิงลึก องค์ความรู้ เหร็ดความรู้ที่น่าสนใจในพื้นที่
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่หายไปให้กลับเข้ามาเป็นที่สนใจ อาทิ อาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่หายไป หรือ
กำลังสูญหายไป ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในวิถีของผู้ประกอบอาชีพนั้น เริ่มตั้งแต่แหล่ง
ชุมชนที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน แหล่งวัตถุดิบ จนไปถึงกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการโดยผ่านการเล่าเรื่อง Story 
Telling ให้น่าสนใจ  จะทำให้เกิดการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพิ่มเติม ไม่ว่าจะด้าน
สถานที่ประวัติศาสตร์ อาชีพ ชุมชน และสามารถส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดกิจการ อาชีพ การงานของแหล่ง
ประวัติศาสตร์นั้น ๆ  และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานความรู้ในพื้นที่ย่านฯนี้ ให้กลับมามีชีวิตเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับครัวเรือน และชุมชนได้อีกครั้ง 
                      3.8 รักษาพันธมิตรและเครือข่ายเดิม โดยการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ผู้บริหาร
ห้องสมุด ผู้ให้บริการ บรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุดของหน่วยงานเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                       3.9 ร่วมจุดประกายและสร้างแรงกระตุ้นในเชิงบวกให้แก่เด็กและเยาวชนให้สนใจการ
อ่านและการเรียนรู้ เพื่อเป็นรากฐานในการปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมและนำเสนอองค์ความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้างอย่างทั่วถึง  ตลอดจนร่วมมือของพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ไทยที่จะผลักดัน ยกระดับการให้บริการที่ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจในการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ของไทยเพิ่มมากขึ้น และรณรงค์ให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการเรียนรู ้ และเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู ้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  (Museum Culture) ใน
สังคมไทย     
 

                 4) การพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล 

                      4.1 พัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ (TK Read หรือ TK Public Online Library) ที่
สามารถกระจายโอกาสการเข้าถึงหนังสือให้กับเยาวชนและประชาชนได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดปัญหาการเหลื่อม
ล้ำของประชาชนในสังคมในการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีนิสัยใฝ่รู้ และลดปัญหาสังคม ส่งเสริมให้ความรู้แก่คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล    ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดี
รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
                      4.2 พัฒนาเว็บไซต์ Digital TK เป็นคลังความรู้ที่ให้บริการดิจิทัลคอนเทนส์ที่หลากหลาย 
อาทิ บทความ e-book คลิปวิดีโอ ไฟล์เสียงดิจิทัล (TK Podcast) ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 
การพัฒนาชีวิตและสร้างสังคมที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนิสัยใฝ่รู้ รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  ตลอดจนมีสำนึกพลเมือง   มีความกล้าหาญทาง
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จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และลดปัญหาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้เป็นประโยชน์พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน มิติที่ 2 ช่วยลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคมใน
การเข้าถึงองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อีกท้ังการมี
แหล่งเรียนรู้กระจายไปยังส่วนภูมิภาค ช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำของ เด็ก เยาวชน ประชาชนในสังคมใน
การเข้าถึงบริการภาครัฐ มิติที่ 3 การประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ามาใช้บริการที่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ สบร. 
ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รวมถึงช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งมีส่วน
ช่วยให้ประชาชนในสังคมเข้าถึงเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตได้ และมิติที่ 4 ประโยชน์อื่นๆ เช่น ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การได้ติดตามเรื่องที่
ทันสมัย การได้พบเจอเพ่ือนใหม่ๆและช่วยให้ต่อไปสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น   
                    4.3 พัฒนาระบบ Digital Museum พัฒนานิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) 
และจัดทำสื ่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านวิดีโอเกม Game and Learning เพื่อสอดคล้องกับกิจกรรม
ครบรอบ100 ปี อาคารมิวเซียมสยาม และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ใหม่ โดยใช้สื ่อดิจิทัล
ประเภทเกมออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.museumsiam.org 
                    4.4  สบร.มีแนวทาง/แผนงานภายใน 5 ปีในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ

ดิจิทัล (เพิ่มเติม)  โดยพัฒนา  Knowledge Portal , การพัฒนาทักษะเยาวชนด้านการคิดเชิงออกแบบ

สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน (AR/VR Design Thinking),  การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือน ระยะ

ที่ 2,  โครงการมหานครแห่งการเรียนรู้บนเมตาเวิร์ส (OKMDVerse),  พัฒนา PodCast Space, พัฒนา 

National Digital Archive, พัฒนาระบบ On-line Up-skill & Reskilling Courses, ตลอดจนการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ้เพื ่อต่อยอดทางอาชีพ Board Game และ E-Sport (เช่น อาชีพ Game master,  

ผู้พัฒนาเกมส์-ออกแบบเกมส์,  นักพากษ์เกมส์-สตีมเมอร์,   ผู้ดูแลระบบ admin) เพ่ือรองรับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยค์นรุ่นใหม่ในการพัฒฯทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางช่องทางสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย

เพื่อสนับสนุนต่อแผนงานระดับ 1 และ 2 (คือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้บุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ตามลำดับ)   

                   นอกจากนี้ แผนปฏิบัติราชการ สบร. ตามที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงต่อ

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประเด็นหมุดหมายที่ 2,8,10,12 

และนโยบายรัฐบาล ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

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

กิจกรรมทางสังคม 
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 ภารกิจของ สบร. มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ ข้อ 2.2 บริบทการพัฒนา

ประเทศในมิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ โดยมีประเด็นความท้าทายในการพัฒนา ประกอบด้วย  

(1) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (สังคมไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย มาตั้งแต่ ปี 
2548) คาดว่าภายในปี 2566 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ ที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี สูงถึงร้อยละ 20.1 ของประชากรทั้งหมด สวนทางกับประชากรวัย
เรียนและวัยแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 3-21 ปี ที่จะมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือ
เพียงร้อยละ 20.66 ของประชากรทั้งหมดในปี 2570  

(2) ประเด็นคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ไทยในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลของการยกระดับสุขภาวะการเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาและระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สะท้อนว่า
คนไทยทุกช่วงวัยมีความรู้ความสามารถโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่ามีทักษะด้านการอ่านหรือการศึกษา    
หาความรู้ลดลง และมีจำนวนเยาวชนที่ไม่ได้เรียนและไม่ได้ทำงานใดๆ เพ่ิมสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพของเยาวชน
กลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ และไม่ได้รับการพัฒนา 

(3) ประเด็นปัญหาระบบและคุณภาพการศึกษา จากรายงานขององค์กรเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอายุ 15 ปี ทั่วโลก ในด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน พบว่านักเรียนไทยร้อยละ 59.5 อยู่ในกลุ่ม ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
และมีนักเรียนไทยเพียงร้อยละ 0.18 ที่ทำคะแนนได้ในระดับสูงกว่าค่ามาตรฐาน ทั้งยังขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน และยังไม่มีระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนของ
ประเทศเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานที่จะช่วยระบุถึงสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นของงาน
แต่ละอาชีพ 

(4) ประเด็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่ฐานนวัตกรรม ซึ่งมีแนวโน้มความ
ต้องการทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น อาทิ ความรอบรู้ด้านดิจิทัล การจัดการ
ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ โค้ดดิ้ง รวมไปถึงทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้โดยเฉพาะทักษะทาง
พฤติกรรม อาทิ ทักษะมนุษย์ การคิดเชิงวิพากษ์ การทำงานเป็นทีม หรือความคิดสร้างสรรค์  

(5) ประเด็นการขยายสถานศึกษาในเชิงปริมาณลดจำนวนลง เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนมีจำนวนลดลงส่งผลต่อ Demand สถานศึกษาในเชิง
ปริมาณลดลง ซึ่งเป็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพ ความเสมอภาค และประสิทธิภาพทางการศึกษา เป็น
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากร
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ความแพร่หลายของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น จะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ที่ไม่
จำกัดเฉพาะในห้องเรียน อาทิ การเรียนรู้ทางไกล การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ที่สนับสนุนศักยภาพ
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รายบุคคล ที่จะมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  

ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13   (พ.ศ. 2566 – 2570)  

(1) หมุดหมายที ่2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
(1.1) กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที ่ยวที่มีศักยภาพ

รองรับนักทอ่งเที่ยวทั่วไป  

• กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพ ประยุกต์ใช้

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา และสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการส่งเสริมการบริการการตลาด และอำนวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยว  

• กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวใน

เมืองรอง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ส่งเสริม

แนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาระบบ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างฐาน

ให้ชุมชนมีความรักในท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนสร้างเครือข่าย และจัดหาเงินทุน เพ่ือ

บ่มเพาะชุมชนให้ยกระดับเป็นวิสาหกิจ เพ่ือสังคมและสตาร์ทอัพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็น

ธรรม  

(1.2) กลยุทธ์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาค

การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่นำไปสู่การสร้างคุณภาพและความยั่งยืน เช่น 

การให้บริการด้วยใจ ความเข้าใจและภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภาษา การสื่อสาร ดิจิทัล การเล่าเรื่อง 

ความสะอาดปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

• กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ยกระดับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรใน

ภาคการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืน  โดย

ให้ความสำคัญกับการจัดทำกรอบสมรรถนะในตำแหน่งงานต่าง ๆ พัฒนาผู ้ประกอบการในด้านการ

บริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือ

ยกระดับความรู้ทั ้งในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและการตลาดภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์  

(2) หมุดหมายที ่8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
(2.1) กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  
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• กลยุทธ์ย่อยที ่1.1 พัฒนาภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดย
ใช้แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาค และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
กลาง–ตะวันตก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการกระจายความเจริญเติบโตไปสู่ภูมิภาคและการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานเชื่อมโยงทั้งภายในพ้ืนที่ พ้ืนที่ใกล้เคียง และต่างประเทศ มีการกำหนดสาขากิจการเป้าหมายในพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ กระจายผลการพัฒนาสู่ประชาชน และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่รองรับการลงทุน
และการจ้างงาน การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ 
รวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  

• กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้
เครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน อาทิ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) สร้างเสริมองค์
ความรู้ให้กับชุมชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงศักยภาพของพื้นที่ 
ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที ่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย โดยใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูล และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลเพื่อการ
วางแผนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ให้ชุมชนสามารถ
สร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง  เพื่อให้ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน สร้างความเข้มแข็งสถาบันการเงินใน
ระดับชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการและธุรกิจในชุมชน โดยให้สถาบัน
การเงินในพื้นที่มีบทบาทในการทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารเงินทุน สภาพคล่อง และการ
บริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นระบบ และพัฒนาสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ศักยภาพของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มเพื่อสร้างงานในชุมชนและโอกาสในการเข้าถึงงาน
อย่างเท่าเทียม  

(3) หมุดหมายที ่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
(3.1) กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ำ 

• กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.3 สร้างความเชื ่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอื ่น ได้แก่ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว โดยสร้างระบบการผลิตที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ภาคการ
ผลิตต้นน้ำจนถึงภาคการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นปลายน้ำตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
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(3.2) กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

• กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างรายได้ชุมชนบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรม ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
พัฒนาขีดความสามารถ คนในท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สืบทอดอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

• กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน สนับสนุน การสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ตอบรับกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ให้ถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบ 
รวมทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือขยายผลต่อไปอย่างยั่งยืน  

(3.6)  กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่
อย่างย่ังยืน  

• กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดในสังคม ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างสมดุล ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก จิตสำนึก ทัศนคติแก่ทุกภาคส่วนให้คำนึงถึง
ความสำคัญของการดำเนินการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ เร่งผลักดันให้มีการ
นำไปใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

•  กลยุทธ์ย่อยที ่ 5.4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและนวัตกรรมประหยัด
พลังงานในครัวเรือน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่มีราคาที่เหมาะสมและผู้ ใช้สามารถจ่ายได้ สร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่
ประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในระยะยาว  

• กลยุทธ์ย่อยที่ 5.6 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชุมชน สนับสนุนการ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบริการจากนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และยึดการ
พึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักใน
คุณคา่ คุณประโยชน์ และรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน  

(4) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนา แห่งอนาคต  
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(4.1)  กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  

• กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มี
อุปนิสัยที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพื่อดูแล
หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี  

• กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพื้นฐานให้มีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน 
โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการตนเอง มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มีการคิดข้ันสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้
และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  

•  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบ
อาชีพและเชื่อมโยง กับโลกของการทำงานในอนาคต โดย  

- ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม    
ทั้งการเพิ่มพูน และพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพื่อให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และการ
พัฒนาทักษะเดิม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยให้สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนสำรวจข้อมูลและจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับกฎระเบียบ
ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
และรูปแบบการทำงานในอนาคต และประชาชนควรได้รับเครติตในทักษะอนาคต เพื่อใช้พัฒนาทักษะ       
ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ  

- การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะ และการเข้าสู่
เส้นทางอาชีพ เข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่
ต้องการพัฒนาทักษะสามารถต่อยอดสู่การทำงาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการรับรอง
มาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการในพื้นที่  

• กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดย  
- พัฒนาผู ้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม ให้ผู ้สูงอายุเป็นผู ้ถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ ภูมิปัญญา ที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนา
สังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัย และส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามศักยภาพ 
รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะทางดิจิทัล ทักษะ
ทางธุรกิจ และการใช้ชีวิต ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 

-  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแก่คนวัย
อ่ืนๆ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  
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(4.2) กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง  

•  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการ

ของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต  โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและ

เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการระบบการเรียนรู้ที่เป็นระบบเปิด และเข้าถึงง่าย 

รวมทั้งพัฒนาและยกระดับระบบรองรับ และสภาพแวดล้อมที่สามารถดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูง ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุม ทั้งความสามารถในงาน ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือ

การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และการใช้สิทธิในการเข้าถึงบริการพื้นฐานภาครัฐและสินค้า

บริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหาร

ตัวเอง และการบริหารคนเพ่ือนำทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน การปฏิบัติงานได้

อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกำหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ 

ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร

ขั้นสูงเพื่อการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

•   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้าง 

ออกแบบ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด  

โดยการสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่ โดยการสร้างความ

เชื่อใหม่ที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรม ให้ตระหนักรู้ รับรู้องค์ความรู้ใหม่ ฝึกทักษะ สามารถนำไปวิเคราะห์

และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ โดยมี

รูปแบบการเรียนรู้ที่ง่าย กระชับ และรวดเร็ว ตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างของแต่ละบุคคลผ่านการเรียนรู้ 

ในระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้วยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องง่าย รวมถึงการสร้าง

ชุมชนผู้ประกอบการแบ่งปันการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง  

(4.3) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

•   กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย  
- ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ

พื้นที่สร้างสรรค์ ที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่กายภาพ และพื้นที่เสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
เพื่อให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพ และพื้นที่
เสมือนจริง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ 
อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยม และพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

- การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบ
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และตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสร้างความคล่องตัว 
และเปิดทางเลือก ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ  

- กำหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรม
สำหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริม
ให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนด
เงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

•   กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู ้ที ่ไม่
สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น
และหลากหลาย ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มี
ความต้องการที่ซับซ้อน  

2.2.4 คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ   

 (1)  ประเด็นภารกิจที่สำคัญของ สบร. ได้แก่  1) สังคมไทยต้องการพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ
และกระตุ้นการเรียนรู้  2) สบร. ต้องปรับบทบาทภารกิจ (Re-position) ตัวเอง 3) รัฐบาลมีความคาดหวัง
และได้มอบหมายโครงการสำคัญระดับชาติ   

 (2)  ประเด็นการขยายพื้นที่ให้บริการ  ได้แก่ 1) ควรมีแผนในการขยายหน่วยงานให้เติบโต
มากขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม  กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความน่าสนใจ และมี
การเรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ต้องการให้ขยายบริการไปยังจังหวัดเชียงใหม่  ต้องการให้มี
พิพิธภัณฑ์เครือข่ายในท้องถิ่นหลายพื้นที่  มิวเซียมสยามควรมี Node เพ่ือการขยายตัวในภูมิภาค  

 (3)  ประเด็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ได้แก่  ต้องการให้มี
กิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มวัยรุ ่นให้มากขึ้น ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่นิยมใช้ Intragram และ 
Tiktok  จึงควรให้ความรู้ผ่านช่องทางดังกล่าวให้มากขึ้น  ต้องการให้มี Podcast Space  พิพิธภัณฑ์ควรเป็น
พ้ืนที่การเรียนรู้เชิงลึกและมีคุณภาพ  เนื้อหาองค์ความรู้ที่จะนำเสนอในแต่ละวาระต้องตอบสนองความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย (Content is King)   

 (4)   ประเด็นหน้าที่และบริการใหม่ ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบออฟไลน์ควบคู่กับ
การเรียนในระบบออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนในลักษณะการสะสมหน่วยกิตหรือ Credit Bank ให้กับผู้เรียน
สามารถนำไปใช้เป็นคะแนนในการสอบมาตรฐานในอาชีพด้านต่าง ๆ ต้องการให้มีการนำเสนอองค์ความรู้
ท้องถิ่นให้มากขึ้น ควรมีศูนย์การเรียนรู้ไซเบอร์และห้องเรียนมีชีวิตควบคู่กันในการพัฒนาองค์ความรู้ของ
ผู้เรียนด้วย ต้องการให้ สบร.และเครือข่ายทำหน้าที่คัดกรององค์ความรู้ให้แก่ประชาชน (Verify Knowledge)   
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สบร. ควรเพิ่มภารกิจด้านพัฒนาองค์ความรู้เด็กพิเศษ เนื่องจากต้องมีองค์กรที่มีองค์ความรู้เข้าไปช่วยเหลือ 
และจัดทำแผนการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพ่ือนำเสนอเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐ  

 (5)  ประเด็นปรับปรุงการบริการ  ต้องการให้รวมแพลตฟอร์มของ TK Park Online และ On 
Ground เข้าด้วยกัน  เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ อยากให้มีพื้นที่ รวมในการให้บริการของ TK และ 
Museum เข้าด้วยกัน จะได้เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการได้สะดวกข้ึน  Museum Academy มี
ประโยชน์ต่อบุคลากรที่ทำงานด้นพิพิธภัณฑ์มากอยากให้ทำฐานข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  
ต้องการให้การค้นหา/จอง/ยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว และยืมคืนต่างสาขาได้   

 (6)  ประเด็นคำแนะนำในการบริหาร ควรให้ความสำคัฐกับการทำงานของบรรณารักษ์/ภัทร
รักษ์ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนห้องสมุด/พิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต  ต้องการให้มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากขึ้นและควรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า  การบริหารงานต้องโปร่งใสและเปิดเผย
ข้อมูล 
                 (7)  ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร์ ควรมีแผนในการขยายหน่วยงาน โดยการบูรณาการร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความน่าสนใจ และมีการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาก

ขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความสนใจ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายนอกจากนี้ ควรมีศูนย์การเรียนรู้ไซ

เบอร์และห้องเรียนมีชีวิตควบคู่กันในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนด้วย  
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ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ สบร. 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)   ฉบับปรับปรุง 

3.1 ภาพรวม 
3.1.1 วิสัยทัศน์ 
        “เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการความรู้ เพื่อขยายโอกาสให้แก่คนไทยในทุกช่วงวัย 
เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต” 
3.1.2 พันธกิจ 

1) จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

2) สร้างแหล่งบริการองค์ความรู ้ร ูปแบบใหม่ที ่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู ้ที่
สร้างสรรค์ 

3) สร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4) ส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
 

3.2 แผนปฏิบัติการของ สบร.ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วยแผนงาน 5 ด้าน ดังนี้  
 
   3.2.1 ด้านการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการเรียนรู้สู่ภูมิภาค (Develop & Expand) 

 (มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การในการจัดตั้งองค์กรข้อ 2, 3, 4 และ 5 ) 
1)   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้และนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไปขยายผลพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายในพ้ืนที่ภูมิภาคและจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ
การให้ความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษหลากหลาย (Multi-skilled)  ได้รับ 
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

2)  เป้าประสงค์ 
1)  ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
2)  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สร้างคนไทยในพ้ืนที่ให้ใฝ่เรียนรู้บนฐานองค์ความรู้

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3)  เป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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3) ยุทธศาสตร์ 
    พัฒนาและยกระดับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเร่งรัดการขยายผล

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาค  
  4) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ พัฒนาคุณภาพและยกระดับการให้บริการให้มี
ความทันสมัยตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์หลายหลายต่อการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง และก้าวทันกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2) เร่งรัดผลักดันให้มีการขยายผลในการนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนา ให้มีการ
กระจายตัวของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายโดยขยายผลไปในภูมิภาคและพื้นที่จังหวัด  โดยพิจารณาพันธมิตรใน
พ้ืนที่ใหมเ่พ่ิมเติมนอกเหนือ จาก อปท. เช่น เอกชน หรือ สถาบันการศึกษา 

3) ให้ความสำคัญกับการขยายผลในจังหวัดหลักๆ ที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
กระจายความเจริญของภูมิภาคหรือกลุ่มจังหวัด  เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี กาญจนบุรี และ 3 
จังหวัดในพ้ืนที่ EEC 

4) มีรูปแบบการขยายตัวแบบใหม่ เช่น ระบบ Franchise  หรือระบบ Node รวมทั้งมี
การ Re-branding และสร้างการรับรู้ต่อเนื่อง 

5) พัฒนาและขยายผลแหล่งเรียนรู้ในโลกเสมือน อาทิ Digital Museum และ Digital 
Library & E-Library 

6)  พัฒนาบุคลากรเครือข่ายอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการจัดการต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ที่พัฒนา เพื่อร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่หลากหลายรูปแบบ การใช้สื่อเรียนรู้ 
และรูปแบบการให้บริการต่างๆ ในแหล่งเรียนรู้เครือข่ายทั้งในช่องทาง Onground และ Online  

7) พัฒนาและบริหารโครงการสำคัญระดับประเทศในการพัฒนาจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
สาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่มีศักยภาพสูงตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญ  ได้แก่ โครงการ Ratchadamnoen-
NKC   โครงการพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิตติ และโครงการพิพิธภัณฑ์ ESB     EEC  
                      5) ตัวช้ีวัด  รวม 5 ปี ( ปี 2566-2570 ) 
                            1) จำนวนผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ(รวมไม่น้อยกว่า)1.45 ล้านคน 

                            2) จำนวนผู้เข้าถึงการใช้บริการของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในภูมิภาค จังหวัด ที่พัฒนา 

(รวมทุกแห่งไม่น้อยกว่า) 6.5 ล้านคน 

                            3) โครงการศูนย์การเรียนรู้สาธารณะ (ขนาดใหญ่) 3  แห่ง (ราชดำเนิน/สวนเบญจกิ

ติ/ EEC) สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

                            4) จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในภูมิภาค จังหวัด ที่ร่วมมือและพัฒนา (เพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2565)  22 แห่ง 
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                           5) การขยายผลต้นแบบสนามเด็กเล็กและ และ OKMD Playground ตามหลักการ

พัฒนาสมอง 75 แห่ง 

                           6) จำนวนผู้ใช้บริการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 3.65 ล้าน 

ครั้ง/คน 

                           7) จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 

0.05 ล้านคน 

                           8) นิทรรศการเสมือนจริง (ดิจิทัลมิวเซียม)  ไม่น้อยกว่า 2 ชุด 

                           9) จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการสร้างสรรค์ (รวมไม่น้อยกว่า)  0.18  ล้านคน 

                          10) ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ 
สบร. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
                          11) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
       6) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (แต่ละปี ปี 2566 - 2570) 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       

1.  จำนวนผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ  

คน/ครั้ง 250,000 300,000 300,000 300,000 300,0000 

2.  จำนวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

คน 10,000  20,000 20,000 20,000 20,000 

3.จำนวนผู้ใช้บริการส่งเสริมการอ่าน การ
เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  

คน/ครั้ง 700,000 715,000 730,000 745,000  760,000 

4.จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการสร้างสรรค์ คน 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

5.ศูนย์การเรียนรู้สาธารณะ (ขนาดใหญ่) แห่ง   1(สวนเบญจกิติ) 1 (NKC) 1(EEC) 

6.ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ แห่ง 2 2 2 2 1 

6.นิทรรศการหลักชุดใหม่ในมิวเซียมสยาม ชุด  1 1   

7.นิทรรศการเสมือนจริง (ดิจิทัลมิวเซียม) ชุด 1 2 2 2 2 

8.จำนวนผู้เข้าถึงการใช้บริการของแหล่ง
เรียนรู้เครือข่ายที่พัฒนา (รวมทุกแห่ง ต่อปีไม่

น้อยกว่า) 

คน 1 ล้านคน 1 ล้านคน 1.5 ล้านคน 1.5 ล้านคน 1.5 ล้านคน 

9.จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ร่วมมือ
และพัฒนา (ส่วนที่เพ่ิมขึ้น) 

แห่ง 2 5 5 5 5 
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

10.การขยายผลต้นแบบสนามเด็กเล็กและ 
และ OKMD Playground ตามหลักการ
พัฒนาสมอง 

แห่ง 5 10 20 20 20 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจและไดร้ับประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้
ของ สบร.   

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและได้รับ
ประโยชน์จากงานบริการผ่านช่องการ
เรียนรู้ทางดจิิทัล 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

      7)  จุดเน้นการดำเนินงาน/งานโครงการสำคัญ (Highlight) ด้านการพัฒนาพัฒนาและขยายผลต้นแบบ

การเรียนรู้สู่ภูมิภาค (Develop & Expand) ปี 2566 – 2570 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

• เตรียมการโครงการ
ก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้
แห่งชาติ  NKc 
ถนนราชดำเนนิ 

• เตรียมการโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
สวนเบญจกิตต ิ

• เตรียมการโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ 
Eastern Sea 
Board (ESB) ) 

• งานพฒันาอุทยาน
การเรียนรู้ต้นแบบ
และบริการ 

• งานการบริหาร
จัดการและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู ้

• เร่ิมการก่อสร้างศูนย์
การเรียนรูแ้ห่งชาติ 
NKc ถนนราชดำเนิน 

• พ ั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
พิพิธภัณฑ์สวนเบญจ
กิตติ 

• พัฒนาโครงการ
พิพิธภัณฑ์ Eastern 
Sea Board (ESB)  

• พัฒนาและทดสอบ
ระบบ One Stop 
Services  

• งานพฒันาอุทยานการ
เรียนรู้ต้นแบบและ
บริการ 

• งานการบริหารจัดการ
และพัฒนาพิพธิภัณฑ์
การเรียนรู ้

• งานสร้างสรรค์
นิทรรศการหมุนเวียน 

• โครงการก ่อสร ้าง
ศ ู น ย ์ ก า ร เ ร ี ย น รู้
แห่งชาติ  NKc ถนน
ราชดำเนิน 

• โครงการก ่อสร ้าง
พิพิธภัณฑ์สวนเบญจ
กิตติ 

• โครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ Eastern 
Sea Board (ESB)  

• งานพฒันาอุทยาน
การเรียนรู้ต้นแบบ
และบริการ 

• งานการบริหาร
จัดการและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู ้

• งานสร้างสรรค์
นิทรรศการ
หมุนเวียน 

• โครงการก่อสร้าง
ศูนย์การเร ียนรู้
แ ห ่ ง ช า ติ  NKc 
ถนนราชดำเนิน 

• โครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์สวน
เบญจกิตติ 

• โครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ 
Eastern Sea 
Board (ESB)  

• งานพฒันาอุทยาน
การเรียนรู้
ต้นแบบและ
บริการ 

• งานการบริหาร
จัดการและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู ้

• โครงการก่อสร้าง
ศ ูนย ์การเร ียนรู้
แ ห ่ ง ช า ติ   NKc 
ถนนราชดำเนิน 

• โครงการก่อสร้าง
พ ิพ ิ ธภ ัณฑ ์สวน
เบญจกิตติ 

• โครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ 
Eastern Sea 
Board (ESB)  

• งานพฒันาอุทยาน
การเรียนรู้ต้นแบบ
และบริการ 

• งานการบริหาร
จัดการและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู ้
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

• งานสร้างสรรค์
นิทรรศการ
หมุนเวียน 

• พัฒนาการให้บริการ
ใหม่และทดสอบ
นำไปใช้กับ
หน่วยงานเครือข่าย 

• พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ต้นแบบที่
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านพฒันาทักษะ
ชีวิต 

• ขยายผลจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้เครือข่าย  

• งานขยายผลพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ภูมิภาค 

• ศึกษาการให้บริการ
รูปแบบใหม่ๆใน
ต้นแบบแหลง่เรียนรู ้

•  โครงการมิวเซียม
สร้างสรรค์เพื่อสังคม
สูงวัย 

• ขยายผลจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้เครือข่าย 

• งานขยายผลพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค  
 
 
 

• งานพฒันาและ
เชื่อมโยงห้องสมุด
ออนไลน์แห่งชาต ิ

    (TK Digital Library)  

• ขยายผลจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้เครือข่าย  

• งานขยายผลพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ภูมิภาค 
 

• งานสร้างสรรค์
นิทรรศการ
หมุนเวียน 

• งานพฒันาและ
เชื่อมโยง
ห้องสมุดออนไลน์
แห่งชาต ิ

(TK Digital Library)  

• ขยายผลจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้
เครือข่าย  

• งานขยายผล
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้
ภูมิภาค 
 

 

• งานสร้างสรรค์
นิทรรศการ
หมุนเวียน 

• โครงการปรับปรุง
พื้นที่และชุด
นิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ 
(Museum Siam) 

• งานพฒันาและ
เชื่อมโยงห้องสมุด
ออนไลน์แห่งชาต ิ

(TK Digital Library)  

• ขยายผลจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้
เครือข่าย  

• งานขยายผล
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ภูมิภาค 
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8) แผนงาน/โครงการสำคัญ ด้านการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการเรียนรู้สู่ภูมิภาค (Develop & Expand)  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. งานพัฒนา
อุทยานการ
เรียนรูต้้นแบบ
และบริการ 

เพื่อพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู ้ตลอดชีวิต
ให้กับสังคมไทย โดยการพัฒนาอุทยานการ
เรียนรู ้ให้เป็นพื ้นที ่ส ่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับคนทุกกลุ่มทุก
ช่วงวัย ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและสามารถ
นำต้นแบบแหล่งเรียนรู ้ไปขยายผลให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 
1. ต้นแบบแหล่งเรยีนรู้ที่ได้
มาตรฐานสากลสามารถนำไปขยายผลได้ 
1 แห่ง 
2.จำนวนผู้เข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ 
150,000 คน/ครั้ง/ปี    
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรยีนรู้ร้อยละ 85 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567 – 2570 
1. ต้นแบบแหล่งเรยีนรู้ที่ได้
มาตรฐานสากลสามารถนำไปขยายผลได้ 
1 แห่ง 
2. จำนวนผู้เข้าใช้บริการอุทยานการเรยีนรู ้
150,000 คน/ครั้ง/ปี  
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรยีนรู้ร้อยละ 85 

เงิน งปม  
3.4665       

ลบ. 
เงินรายได้ 6.4

ลบ. 

เงิน งปม 
22 ลบ. 
 

เงิน งปม 
22 ลบ. 
 

เงิน งปม 
22  ลบ. 

 

เงิน งปม 
22 ลบ. 

 

2. งานกิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่านและการ
เรียนรูต้ลอด
ชีวิต (Life 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ให้มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ มศีักยภาพ 
มีทักษะความรู้ เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรคไ์ดด้้วยตนเองตลอดชีวติในทุก
ช่วงวัย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 
จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
ที่ได้รับการสร้างนิสัยรักการอ่าน การ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพและทักษะ
10,00 คน/ปี   

เงิน งปม....-.... 
ลบ . 

เงินรายได้  4 
ลบ. 

เงิน งปม.10ลบ. 
 
 

เงิน งปม.10
ลบ . 

 
 

เงิน งปม.10 
ลบ . 

 

เงิน งปม.10 
ลบ . 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

Long 
Learning 
Program) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567 – 2570 
จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
ที่ได้รับการสร้างนิสัยรักการอ่าน การ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
20,000 คน/ปี 

3. งานพัฒนาและ
เชื่อมโยงห้องสมุด
ออนไลน์แห่งชาต ิ

(TK Digital 
Library)  
 

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
ห้องสมุดออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การเข้าถึงหนังสือและองค์ความรู้
ให้กับคนทุกช่วงวัย ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 

1. ระบบห้องสมดุออนไลน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 1 ระบบ 
2. จำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านระบบ
ห้องสมุดออนไลน์ 700,000 คน/ปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผ่านระบบห้องสมดุออนไลน์ ร้อยละ 85 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 

1. ระบบห้องสมดุออนไลน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 1 ระบบ 
2. จำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านระบบ
ห้องสมุดออนไลน์ 700,000 คน/ปี 
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
ผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ ร้อยละ 85 

เงิน งปม 2  
ลบ. 

เงินรายได้  
2ลบ. 

เงินงปม.8 ลบ. 
 

เงิน งปม.                 
8 ลบ. 

 

 

เงิน งปม.                 
8 ลบ. 

 

เงิน งปม.                 
8 ลบ. 

 

4. งานพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้ดจิิทัล
ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน ์

1. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและกระจายองค์
ความร ู ้ผ ่านระบบด ิจ ิท ัลในร ูปแบบที่
หลากหลาย โดยการนำเทคโนโลย ีที่
ทันสมัยมาใช้ให้บริการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 
1. จำนวนของผู ้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 
Digital TK 1,000,000 คน/ครั ้ง/ปี (โดย
วัดผลจากยอด Page View) 

เงิน งปม...-
...... ลบ . 

เงินรายได ้
2 ลบ. 

เงิน งปม.               
3 ลบ. 

 
 

เงิน งป
ม.                

3  ลบ. 

เงิน งปม.                
3  ลบ. 

เงิน งปม.                
3  ลบ. 



 
 

-36- 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

2. เพื่อพัฒนางานและการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
ผ่านเว็บไซต์ Digital TK ร้อยละ 85 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1. จำนวนของผู ้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 
Digital TK 1,500,000 คน/ครั ้ง/ปี (โดย
วัดผลจากยอด Page View) 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผ่านเว็บไซต์ Digital TK ร้อยละ 85 

5. งานการบริหาร
จัดการและ
พัฒนา
พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู ้

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรยีนรู้ 
(มิวเซียมสยาม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยนอกห้องเรียนแนวใหมภ่ายใต้
แนวคิด พิพิธภัณฑ์การเรยีนรู้ (Discovery 
Museum) และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลสามารถ
รองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และสนองตอบ
การใช้บริการที่หลากหลาย  
2. เพ ื ่อพ ัฒนางานบร ิการความร ู ้ด ้ าน
พิพิธภัณฑ์ที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
เร ียนรู ้และได้ร ับข้อมูล ความรู ้ ที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 ดังนี้  
1. จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ จำนวน 100,000 คน/ปี 
2. ผู ้เข ้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู ้มีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเฉพาะปี 2567-
2570  
1. จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ จำนวน 600,000 คน/ปี 
2. ผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภณัฑก์าร
เรียนรูม้ีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ร้อยละ 85 

เงินงปม 
1.882 ลบ. 
เงินรายได้..
10.83664  
ลบ. 

เงินงปม 36.00 
ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 

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

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

เงินงปม 
40.00  ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 
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6.  งานสร้างสรรค์
น ิ ท ร ร ศ ก า ร
หมุนเวียน 

1. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการนำองค์
ความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์
แล้วมาพัฒนาเป็นนิทรรศการ โดยเน้น
กระบวนการออกแบบและจัดการนำเสนอ
ที่แปลกใหม่สู่ประชาชนอย่างน่าสนใจตาม
แนวทางของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้ และ
เผยแพร่ผลงานความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการเร ียนรู ้ด ้วย
ตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรูใ้น
องค์ความรู้ใหม่ที ่สร้างสรรค์ขึ ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวในการเข้า
มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื ่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชน 
บุคคล ที ่มีความสนใจในการสร้างสรรค์
ผลงานนิทรรศการร่วมกับมิวเซียมสยามใน
รูปแบบแนวทางของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
และ เก ิ ดการพ ัฒนางานท ี ่ จะส ่ งต่ อ
ประโยชน์สู่สังคมร่วมกัน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566  
1. นิทรรศการหมุนเว ียน จำนวน  1  
เรื่อง 
2. จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน  
20,000 คน 
3. ผู้เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 85  
4. ผลประเมินความเข้าใจเนื้อหาร้อยละ 
85 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567 -2570 
1. นิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 8 เรื่อง 
2. จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน  
160,000 คน 
3. ผู้เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 85  
4. ผลประเมินความเข้าใจเนื้อหาร้อยละ 
85 
*หมายเหตุ จัดแสดงปีละ 2 ชุดนิทรรศการ 
 
 

เงินงปม 
0.825 ลบ.  
เงนิรายได้ 
4.4550  ลบ. 

เงินงปม 16.00 
ลบ. 
เง ินรายได ้ . . -. .
ลบ. 

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

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

เงินงปม 
16.00 ลบ. 
เงินรายได้..-..
ลบ. 
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7. งานส่งเสริมการ
เร ียนร ู ้ท ุกช ่วงวัย
ผ่านพิพิธภัณฑ์ 

1. เพื ่อสร ้างความเคล ื ่อนไหว ความมี
ช ี ว ิ ต ช ี ว า  ม ี บ ร ร ย ากาศท ี ่ ส ่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการ เร ี ยนร ู ้ ในร ูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้ และปลูกฝังให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนชาวไทยมีทัศนคติที่
ดีในการแสวงหาความรู้  ในพิพิธภัณฑ์มาก
ขึ้น  
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภายใต้เรื่องของ
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และ
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการเรียนรู้ที่
ควบคู่ไปกับความสนุกสนานและสอดรับ
กับพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิตของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
3. เพื ่อสร ้างสรรค์ก ิจกรรมที ่ส ่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสร้างสรรค์
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงประชาชน
ท ี ่ ส น ใ จ ร ่ ว ม เ ผ ย แ พ ร ่ ผ ล ง า น ด ้ า น
ศ ิลปว ัฒนธรรม และองค ์ความร ู ้ เ ชิ ง
ประว ัต ิศาสตร ์พ ื ้นท ี ่สำค ัญ  ในเกาะ
รัตนโกสินทร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566   
1.จำนวนผ ู ้ เข ้าร ่วมก ิจกรรมในพ ื ้นที่  
จำนวน 10,000 คน 
2.จำนวนผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมออนไลน์ 
(Engagement) จำนวน 10,000 คน 
3.ผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 -2570 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ และ
ช่องทางออนไลน์ รวมจำนวน 80,000 คน 
2. ผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 
 

เงินงปม 
1.0235 ลบ. 
เงินรายได้ 
4.30 ลบ. 

เงินงปม 8.0 
ลบ. 
เง ินรายได ้ . . -. .
ลบ. 

เงินงปม 8.0 
ลบ. 
เงินรายได้..-..
ลบ. 

เงินงปม 8.0 
ลบ. 
เงินรายได้..-..
ลบ. 

เงินงปม 8.0 
ลบ. 
เงินรายได้..-..
ลบ. 
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8. โครงการมิวเซยีม
ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ เ พื่ อ
สังคมสูงวัย 

1.เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพของ
พิพิธภัณฑ์ตามหลัก Universal Design 
และ Design Thinking ให้เหมาะสมกับผู้
สูงวัย   
2.เพื่อพัฒนาสื่อการเรยีนรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่
ส่งเสริมและขยายโอกาสการเรยีนรู้ของผู้
สูงวัย 
3.เพื่อดำเนินการวิจยัและพัฒนากจิกรรมที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้สงูวัย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1. มีสื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สำหรบัผูส้งูวยั 
จำนวน 2 ประเภท  
2. ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85 

เงินงปม - ลบ. 
เ ง ิ นรายได้  - 
ลบ. 

เงินงปม 4.00  
ลบ. 
เง ินรายได้..-...
ลบ. 

เงินงปม -  
ลบ. 
เง ินรายได้  - 
ลบ. 

เงินงปม -  
ลบ. 
เง ินรายได้  - 
ลบ. 

เงินงปม -  
ลบ. 
เง ินรายได้  - 
ลบ. 

9.โครงการปรับปรุง
พ ื ้ น ท ี ่ แ ล ะ ชุ ด
น ิ ท ร ร ศ ก า ร
พ ิ พ ิ ธ ภ ั ณ ฑ ์ ก า ร
เ ร ี ยนร ู ้ แห ่ งชาติ  
(Museum Siam) 

1.พัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพของ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ “มวิเซียม
สยาม” ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และทศิ
ทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย รวมถึง
แนวโน้มการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ชั้นนำยุคใหม่ในระดับโลก 
และเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน  
2.พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และวิธีการ
นำเสนอชุดนิทรรศการให้ทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็น
ต้นแบบแหล่งเรียนรูด้้านประวัติศาสตร์ 
สังคม และวัฒนธรรมในรูปแบบของ

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 2569-2570 
1. พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
“มิวเซียมสยามสามารถรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 
และได้มาตรฐานสากล   
2.มีช ุดนิทรรศการหลักชุดใหม่พร ้อม
ให้บริการในปี 2570 

เงินงปม - ลบ. 
เงินรายได้ - 
ลบ. 

เงินงปม -  ลบ. 
เงินรายได้  - 
ลบ. 

เงินงปม -  
ลบ. 
เงินรายได้  - 
ลบ. 

เงินงปม 
120.00 ลบ. 
เงินรายได้  - 
ลบ. 

เงินงปม 
80.00  ลบ. 
เงินรายได้  - 
ลบ. 
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พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery 
Museum) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลกและ
เป็นแหล่งเรียนรูส้าธารณะให้กับประชาชน
เพื่อก่อให้เกิดทักษะการเรียนรูผ้่าน
พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

10.งานขยายผล
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรยีนรู้ภมูิภาค 

1. เพื่อขยายผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้สู่ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น ให้
เป็นแหล่งเรียนรู ้ที่มีคุณภาพให้กับคนใน
สังคมทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง  
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การ
เร ียนรู ้ในภูมิภาคให้ได้มาตรฐานและมี
ความยั่งยืน ภายใต้บริบทของภาคและอัต
ลักษณ์เชิงพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความ
ร่วมมือในการพัฒนา    องค์ความรู้และ
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้การ
ดำเนินงานของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ (Discovery Museum Network) 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566  
1.เกิดการพัฒนาพิพิธภณัฑ์การเรยีนรู้
ภูมิภาคแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง  
2.เกิดแผนแม่บทการออกแบบพิพิธภัณฑ์
การเรยีนรู้ในภูมภิาค จำนวน 1 แห่ง 
3.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน 
4.เกิดหน่วยงานความร่วมมือในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 
หน่วยงาน  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1.เกิดการพัฒนาพิพิธภณัฑ์การเรยีนรู้
ภูมิภาคแล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง  
2.เกิดแผนแม่บทการออกแบบพิพิธภัณฑ์
การเรยีนรู้ในภูมภิาค จำนวน 4 แห่ง 

เงินงปม 
1.650  ลบ. 
เงินรายได้ 
0.830 ลบ. 
 

เงินงปม 34.00 
ลบ. 
เงินรายได้ – 
ลบ. 
 

เงินงปม 
35.00 ลบ. 
เงินรายได้ – 
ลบ. 
 

เงินงปม 
36.00 ลบ. 
เงินรายได้ – 
ลบ. 
 

เงินงปม 
37.00 ลบ. 
เงินรายได้ – 
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

3.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค 
จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน 
4.เกิดหน่วยงานความร่วมมือในการพัฒนา
พ ิพ ิ ธภ ัณฑ ์  จำนวนไม ่น ้อยกว ่ า  20 
หน่วยงาน  

11. งานพัฒนา
อุทยานการเรยีนรู้

จังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่น 

เพื่อกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทยให้อย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 
1. จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ไดร้ับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 60 
แห่ง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรยีนรู้เครือข่าย ร้อยละ 85 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1. จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ไดร้ับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 64 
แห่ง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู้เครือข่าย ร้อยละ 85 

เงิน งปม 
5.4248 ลบ . 
เงินรายได ้

3 ลบ. 

เงิน งปม.             
28.5 ลบ. 

 

เงิน งปม.             
29 ลบ. 

 

เงิน งปม.             
29.ลบ. 

 

เงิน งปม.             
29 ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

12. โครงการ 
Ratchadamnoen 

Art & Culture 
Avenue (ศูนย์การ
เรียนรู้แห่งชาติ ) 

1.เพื่อพัฒนาถนนราชดำเนินให้เป็นย่าน
การเรียนรู้ (Knowledge District)ที่สำคัญ
สำหรับประเทศเป็นพื้นที่รวมภูมิปัญญา
ไทย และความเป็นมาของการการพัฒนา
ประเทศ (Thai Civilization) รวมทั ้งการ
ต่อยอดองค์ความรู้หลากหลายสาขาเพื่อ
กระตุ ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และ
ท ักษะของประชาชนท ุกช ่ วงว ัย ของ
ประชาชนทุกช่วงวัย  
2.เพื่อสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมแห่ง
ใหม่ของประเทศโดย สบร. จะทำหน้าท่ี
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่
รายล้อมประกอบด้วยหน่วยราชการ แหล่ง
เรียนรูด้้านศลิปวัฒนธรรม  
สถานศึกษา  และยา่นชุมชน ในการจัด
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน  

เป็นพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ในการ
เร ียนรู ้ โดยมีร ูปแบบ ความรู ้และการ
เข้าถึงความรู้ที่หลากหลาย และเป็นพื้นที่
ความรู้ที่มากกว่าพื้นที่เก็บรวบรวมความรู้ 
เป็นพื ้นที ่การเรียนรู ้รูปแบบใหม่ที ่ผ่าน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยรวม
พื ้นท ี ่ ในการแสดงออกและพ ื ้นที่ การ
สร้างสรรค์เอาไว้ในท่ีเดียวกัน รวมทั้งคำนึง
การเข้าถึงความรู้ที ่เท่าเทียมของคนทุก
กลุ ่ม และเป็นพื ้นที ่สำหรับการค้นพบ
ศักยภาพของตัวเอง โดยมีกำหนดก่อสรา้ง
แล้วเสร็จในปี 2570 

เงินงปม.
18.9149 ลบ. 
เงินรายได้. 
15.0851 ลบ. 

เงินงปม.  
194.00 ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 

เงินงปม.
388.00 ลบ. 
เงินรายได้ -.
ลบ. 

เงินงปม.
388.00 ลบ. 
เงินรายได้.-.
ลบ. 

เงินงปม..... 
ลบ. 
เงินรายได้ -.
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

13. โครงการ
ส่งเสริมการขยาย
เครือข่ายพิพิธภณัฑ์
และแหล่งเรียนรู้ใน
จังหวัด ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อกระจายโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่
ประชาชนในภูมิภาค ผ่านแหล่งเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพ 

การขยายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในจังหวัด 

เงิน งปม2.25
ลบ . 
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
 

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

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

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

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

15. โครงการ
ปรับปรุงอาคารและ
พื้นที่ บริเวณเดิม
ของโรงงานยาสูบ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แห่งใหม่ ภายใน
บริเวณสวนป่าเบญจ
กิติ  

1. เป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตฯ์  
2. เป็นพ้ืนท่ีคำนึงถึงความสมดลุในการอยู่
ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาต ิ
3. เป็นพื้นที่ท่ีคำนึงถึงการประหยดั
พลังงานและทรัพยากร  
4. เป็นพ้ืนท่ีบูรณาการองค์ความรูท้ี่
สามารถเข้าถึงไดจ้ากหลากหลายช่องทาง  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้วเสร็จในปี 2569 เงิน งปม. …  
ลบ . 
เงินรายได ้
..5.0....ลบ. 
 

เงิน งปม. 
100.0 ลบ. 
(ผูกพัน
งบประมาณ
ค่าปรับปรุบ
และตกแต่ง 3 
ปี รวม 
ประมาณ 
420.0 ลบ.) 

งิน งปม.  
160.0 ลบ. 

งิน งปม.  
160.0 ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

16. โครงการ
พิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ 
EEC 
(อยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานเครือข่าย) 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในพ้ืนท่ี 
EEC เพื่อศักยภาพคนในพื้นที่ให้พร้อมใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีภูมิภาค และการสร้างเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในพ้ืนท่ี EEC  
1 แห่ง 

เงิน งปม. …  
ลบ . 
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
 
**ใช้แหล่งเงิน
จาก EEC ** 

 

เงิน งปม.             
.... ลบ. 
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
 
**ใช้แหล่งเงินจาก 

EEC ** 

 

เงิน งปม. …  
ลบ . 
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
 
**ใช้แหล่งเงิน
จาก EEC ** 

 

เงิน งปม.             
.... ลบ. 
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
 
**ใช้แหล่งเงิน
จาก EEC ** 

 

เงิน งปม.             
.... ลบ. 
เงินรายได ้
....-..........ลบ. 
 
**ใช้แหล่งเงิน
จาก EEC ** 
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3.2.2  ด้านการมุ่งสู่ความเลิศทางด้านการจัดการความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการด้าน
การจัดการความรู้แก่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ( KM-as-a-Service)  

1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
    มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการด้านการ

จัดการความรู้แก่สังคมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  
2)  เป้าประสงค์ 
   2.1)  เพื่อยกระดับให้ สบร. เป็นองค์การชั้นนำของประเทศในด้านการจัดการความรู้ การต่อ

ยอดความรู้ของประเทศ (Knowledge Management) 
   2.2)  เพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์การ ให้แก่

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและจัดการองค์ความรู้  
   2.3)  เพื่อนำไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ และลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

และลดภาระงบประมาณของประเทศ และทำให้ สบร. มีอิสระคล่องตัวในการบริหาร งบประมาณเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจสำคัฐได้มากยิ่งขึ้น   

3) ยุทธศาสตร์ 
     มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการความรู้และสร้างความพร้อมในการให้บริการ 

“การจัดการความรู้” ให้เป็นธุรกิจใหม่ และกำหนดแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้เป้าหมายในแต่
ละวาระ   

  4) กลยุทธ์  
   4.1)  พัฒนาและสร้างความพร้อมในการให้บริการ “การจัดการความรู้” ให้เป็นธุรกิจใหม่ 

(KM-as-a-Service) และให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  เน้นที่หน่วยงานระดับชาติ เช่น วช. สศช. กพร. หรือ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
                  4.2)  ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญของประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงและจัดทำฐานข้อมูล
สำคัญในระดับประเทศ กระทรวง จังหวัด รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น สภาพัฒน์ฯ / กพร. / 
GISTDA /กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงเกษตรฯ (กรมวิชาการเกษตร) เป็นต้น 
                  4.3)  พัฒนากลไกการจัดทำ Knoeledge Outlook/Forsight ให้เป็นกิจกรรมหลักเพื ่อใช้
กำหนดองค์ความรู้เป้าหมายในแต่ละวาระ  สบร.จะช่วยทำให้สังคมและประเทศชาติเห็นว่า “อะไรกำลังจะ
มา” ในอนาคต “อะไรคือเทรนด์” “อนาคต : ความรู้สำคัญอยู่ที่ไหน” โดยเน้นองค์ความรู้ด้าน Financial, 
Digital, Health Lieracy & Sustainability และ Human Development เป็นหลัก  
                    4.4) พัฒนานวัตกรรมและจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ 
Brain Based Learning (BBL)  วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักการพัฒนาสมองของ
เด็กปฐมวัย  โดยการออกแบบต้นแบบสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย  และถ่ายทอดขยายผลให้โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. เพ่ือเตรียมความพร้อมทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจของเด็กปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาการ
ของเด็กตามวัยต่อไป 
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              4.5) บริหารจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาเยาวชนตามหลักการพัฒนาสมอง ผ่านกระบวนการ
อบรม บ่มเพาะพัฒนาทักษะแก่ เด็ก เยาวชน และถ่ายทอดให้ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลบนฐานการพัฒนาเนื้อหาองค์
ความรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะของวัยรุ่น  เยาวชน  เป็นการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยให้มาก 
              4.6) จัดการองค์ความรู้เพ่ือเพิ ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก  โดยจัดทำต้นแบบกระบวนการ
จัดการความรู้เพิ ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  นำองค์ความรู้  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย โดยใช้องค์ความรู้ซึ่งจะ
เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆจากหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือให้เกษตรกรนำข้อมูลองค์
ความรู้/ฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร 
               4.7) จัดการองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รวมถึงองค์
ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย การส่งเสริมการรักการอ่านและ
เรียนรู้ การพัฒนาออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสร้างสรรค์ที่หลากหลาย  การเผยแพร่องค์
ความรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกจัดทำขึ้นจะถูกนำเสนอในเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 
งานนิทรรศการ งานสัมมนาทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏฺบัติการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 
    5) ตัวช้ีวัด รวม 5 ปี ( ปี 2566-2570 ) 
                   1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อการจัดการความรู้ ร้อยละ 100 

                   2) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมในการจัดการความรู้ ร้อยละ 100 

                   3) จำนวนหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่ สบร. ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการความรู้  

wไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

                   4) ความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้าน

การจัดการความรู้ ร้อยละ 85 

                    5) หน่วยงานที่ได้รับคำปรึกษาด้านการจัดการความรู้ ได้รับประโยชน์และสามารถนำไปใช้ใน

การพัฒนาและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

                    6) จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการฯ ไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท 

                    7) ระดับความสำเร็จในการพัฒนากลไกการจัดทำ Knowledge Outlook/Foresight ให้

เป็นกิจกรรมหลักเพื่อใช้กำหนดองค์ความรู้เป้าหมายในแต่ละวาระ โดยเน้นองค์ความรู้ด้าน Financial, 

Digital, Health Lieracy & Sustainability และ Human Development ร้อยละ 100 

                  8) จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการประชุม อบรม สัมมนา 6,520 คน 

                  9) หลักสูตรการเรียนรู้สร้างสรรค์ใหม่ๆ (ไม่น้อยกว่า) 20 หลักสูตร 

                10) จำนวนองค์ความรู้จากการประชุม อบรม สัมมนา และหนังสือ  (ไม่น้อยกว่า) 20 เรื่อง 
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   6) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  (แต่ละปี ปี 2566 - 2570) 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
ผลผลิต (Output)       
1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล/องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
ความรู้  (ข้อมูลสะสม) 

ร้อยละ 20 40 60 80 100 

2.ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
บุคลากร/ทีมงานด้าน kmเพื ่อให้มี
ความพร้อมในการจัดการความรู้   
(ข้อมูลสะสม) 

ร้อยละ 25 50 75 100 ….. 

3 . จ ำ น วน ห น ่ ว ย ง า น ภ า คร ั ฐ /
ภาคเอกชนที ่ สบร. ให้บริการให้
คำปรึกษาด้านการจัดการความรู้  

แห่ง ….. 2 2 3 3 

4.ชุดความรู้ Knoeledge 
Outlook/Forsight (องค์ความรู้
เป้าหมายในแต่ละวาระ โดยเน้นองค์
ความรู้ด้าน Financial, Digital, 
Health Literacy & 
Sustainability, Human 
Developement)  

ชุด/เรื่อง 5 10 10 10 10 

5 . จ ำนวน เ ง ิ น ร าย ไ ด ้ จ า กก า ร
ให้บริการทางวิชาการฯต่อปี 

ลบ. 9 15 15 20 20 

6.จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไป
เผยแพร่และขยายผล 

เรื่อง 2     

7. จำนวนหล ักส ูตรภายใต ้ศ ูนย์
ฝ ึ กอบรมและพ ัฒนาศ ั กยภาพ
บุคลากรส่งเสริมการเร ียนรู ้ (TK 
Academy) 

หลักสตูร - 1 2 3 4 

8.  จำนวนองค ์ความร ู ้ จากการ
ประชุม อบรม สัมมนา และหนังสือ 

เรื่อง 5 5 5 5 5 

9. จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความร ู ้ จากการประช ุม  อบรม 
สัมมนา 

คน 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

10.หลักสูตรการเรียนรู้สร้างสรรคใ์หม่ๆ หลักสตูร 4 4 4 4 4 
11.กิจกรรมเรียนรูส้ร้างสรรค์รูปแบบ
ใหม่ๆ 

ครั้ง 7 7 7 7 7 
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7) จุดเน้นการดำเนินงาน/งานโครงการสำคัญ (Highlight) ด้านการมุ่งสู่ความเลิศทางด้านการจัดการ
ความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการความรู้แก่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ ( KM-as-a-Service)  ปี 2566 – 2570 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

• เตรียมการพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล/องค์
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
จัดการความรู้  

• เตรียมการพัฒนา
บุคลากร/ทีมงาน
ด้าน kmเพื่อให้มี
ความพร้อมในการ
จัดการความรู้  

• เตรียมการจัดทำ
โครงการ KM-as-a-
service และบริการ
ทางวชิการ กับ
หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น กรมวิชาการ
เกษตร  หน่วยงาน
ระดับชาติฯลฯ 

• เตรียมการพัฒนา
กลไกการจัดทำ 
Knoeledge 
Outlook/Forsight 
ให้เป็นกิจกรรมหลัก
เพื่อใช้กำหนดองค์
ความรู้เป้าหมายใน
แต่ละวาระ โดยเนน้
องค์ความรู้ด้าน 
Financial, Digital, 
Health Literacy & 
Sustainability 

• ดำเนินโครงการ
พัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูล/
องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
จัดการความรู้  

• ดำเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากร/
ทีมงานด้าน km
เพื่อให้มีความพร้อม
ในการจัดการความรู ้

•  จัดทำโครงการ 
KM-as-a-service
และบริการทางวิ
ชการ กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรม
วิชาการเกษตร  
หน่วยงานระดับชาติ
ฯลฯ 

• ดำเนินโครงการ
พัฒนากลไกการ
จัดทำ Knoeledge 
Outlook/Forsight 
ให้เป็นกิจกรรมหลัก
เพื่อใช้กำหนดองค์
ความรู้เป้าหมายใน
แต่ละวาระ โดยเนน้
องค์ความรู้ด้าน 
Financial, Digital, 
Health Literacy & 
Sustainability 

• ดำเนินโครงการพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล/องค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการความรู้  

• ดำเนินโครงการพัฒนา
บุคลากร/ทีมงานด้าน 
kmเพื่อให้มีความพร้อม
ในการจัดการความรู้   

• จัดทำโครงการ KM-as-

a-serviceและบริการ

ทางวชิการ กับ

หน่วยงานภาครัฐ เช่น 

กรมวิชาการเกษตร  

หน่วยงานระดับชาติ

ฯลฯ 

• ดำเนินโครงการพัฒนา
กลไกการจัดทำ 
Knoeledge 
Outlook/Forsight ให้
เป็นกิจกรรมหลักเพื่อใช้
กำหนดองค์ความรู้
เป้าหมายในแต่ละวาระ 
โดยเน้นองค์ความรู้ดา้น 
Financial, Digital, 
Health Literacy & 
Sustainability 

• สร้างรายได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการ/
นวัตกรรม 

• ดำเนินโครงการพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล/องค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการความรู้  

• ดำเนินโครงการพัฒนา
บุคลากร/ทีมงานด้าน 
kmเพื่อให้มีความ
พร้อมในการจัดการ
ความรู้   

• จัดทำโครงการ KM-

as-a-serviceและ

บริการทางวชิการ 

กับหน่วยงานภาครัฐ 

เช่น กรมวิชาการ

เกษตร  หน่วยงาน

ระดับชาติฯลฯ 

•  

• ดำเนินโครงการพัฒนา
กลไกการจัดทำ 
Knoeledge 
Outlook/Forsight ให้
เป็นกิจกรรมหลักเพื่อ
ใช้กำหนดองค์ความรู้
เป้าหมายในแต่ละ
วาระ โดยเนน้องค์
ความรู้ด้าน Financial, 
Digital, Health 
Literacy & 
Sustainability 

• ดำเนินโครงการ
พัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล/องค์
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
จัดการความรู้  

• ดำเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากร/
ทีมงานด้าน km
เพื่อให้มีความ
พร้อมในการจัดการ
ความรู้   

• จัดทำโครงการ 

KM-as-a-service

และบริการทางวิ

ชการ กับหน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น กรม

วิชาการเกษตร  

หน่วยงาน

ระดับชาติฯลฯ 

• ดำเนินโครงการ
พัฒนากลไกการ
จัดทำ Knoeledge 
Outlook/Forsight 
ให้เป็นกิจกรรม
หลักเพื่อใช้กำหนด
องค์ความรู้
เป้าหมายในแต่ละ
วาระ โดยเนน้องค์
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

• สร้างรายได้จากการ
ให้บริการทาง
วิชาการ/นวัตกรรม 

•  พัฒนาองค์ความรู้
จัดทำพืน้ที่เรียนรู้
สร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะใน
อนาคตสำหรับเด็ก
และเยาวชน 

• พัฒนาทักษะ
เยาวชนและ
ประชาชนด้านการ
คิดเชิงออกแบบ
สร้างสรรค ์

• โครงการขยายผล
พื้นที่เรียนรู้
สร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะใน
อนาคตสำหรับเด็ก
และเยาวชน 

• . งานสงัเคราะห์และ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์สังคม 
วัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาสู่
สาธารณะ 

• โครงการจัดการองค์
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจ
ฐานราก  

• พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูต้้นแบบที่
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

• สร้างรายได้จากการ
ให้บริการทาง
วิชาการ/นวัตกรรม 

• โครงการมหกรรม
ความรู้ ครั้งที่ 7  

•  โครงการ OKMD 
Academy การ
พัฒนาองค์กร
จัดการความรู้สู่
ความเป็นเลิศ 

• พัฒนาทักษะ
เยาวชนและ
ประชาชนด้านการ
คิดเชิงออกแบบ
สร้างสรรค ์

• โครงการศึกษา
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก (TREND) เพื่อ
ต่อยอดพัฒนา
ทักษะและสร้าง
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของ
คนไทย 

• โครงการพัฒนาสื่อ
เพื่อกระจายองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมการเรียนรู้
สู่ประชาชนใน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ และเพิ่ม
ศักยภาพทุนมนษุย ์

• พัฒนาทักษะเยาวชน
และประชาชนดา้น
การคิดเชิงออกแบบ
สร้างสรรค ์

• โครงการพัฒนาสื่อเพื่อ
กระจายองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่
ประชาชนในท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริม พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 
และเพิ่มศักยภาพทุน
มนุษย ์

• . งานสงัเคราะห์และ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์สังคม 
วัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาสู่
สาธารณะ 

• โครงการขยายผลพื้นที่
เรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะใน
อนาคตสำหรับเด็กและ
เยาวชน 
 

• สร้างรายได้จากการ
ให้บริการทาง
วิชาการ/นวัตกรรม 

• โครงการพัฒนาสื่อ
เพื่อกระจายองค์
ความรู้และนวตักรรม
การเรียนรู้สู่ประชาชน
ในท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริม พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 
และเพิ่มศักยภาพทุน
มนุษย ์

• . งานสงัเคราะห์และ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์สังคม 
วัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาสู่
สาธารณะ 

• โครงการขยายผล
พื้นที่เรียนรู้
สร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะใน
อนาคตสำหรับเด็ก
และเยาวชน 

 

ความรู้ด้าน 
Financial, Digital, 
Health Literacy 
& Sustainability 

• สร้างรายได้จาก
การให้บริการทาง
วิชาการ/
นวัตกรรม 

• โครงการพัฒนา
สื่อเพื่อกระจาย
องค์ความรู้และ
นวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่
ประชาชนใน
ท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริม พัฒนา
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
เพิ่มศักยภาพทุน
มนุษย ์

• . งานสงัเคราะห์
และเผยแพร่
ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม 
และพิพิธภัณฑ์
วิทยาสูส่าธารณะ 

• โครงการขยายผล
พื้นที่เรียนรู้
สร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะใน
อนาคตสำหรับ
เด็กและเยาวชน 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ทรัพยากรมนุษย์
ด้านพฒันาทักษะ
ชีวิต 
 

• โครงการศึกษา
สถานการณ์และ
ภาพรวมของเด็ก
และเยาวชนที่
เก่ียวกับระดับทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อใช้กำหนด
นโยบายสง่เสริมและ
พัฒนาทักษะคนไทย
สู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน   

• โครงการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อ
สนับสนนุการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
(Lifelong 
Learning) ของ
ประชาชน เพื่อ
นำไปสู่การสร้าง
รายได้และประกอบ
อาชีพอย่างยัง่ยืน 

• พัฒนาทักษะ

เยาวชนและ

ประชาชนด้านการ

คิดเชิงออกแบบ

สร้างสรรค ์

• . งานสงัเคราะห์และ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์สังคม 
วัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาสู่
สาธารณะ 

• โครงการขยายผล
พื้นที่เรียนรู้
สร้างสรรค์เพื่อ
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ส่งเสริมทักษะใน
อนาคตสำหรับเด็ก
และเยาวชน 

• โครงการจัดการองค์
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจ
ฐานราก 
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8) แผนงาน/โครงการสำคัญ ด้านการมุ่งสู่ความเลิศทางด้านการจัดการความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการความรู้
แก่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ( KM-as-a-Service)   

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1.งานส่งเสริมการจัดการ
ความรู้  KM-as-a-service 
กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ก ร ม ว ิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร  
หน่วยงานระดับชาติฯลฯ 

1. เพื่อยกระดับให้ สบร. เป็น
องค์การชั้นนำของประเทศในด้าน
การจัดการความรู้ การต่อยอด
ความรู้ของประเทศ (Knowledge 
Management) 2. เพื่อให้บริการ
คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ขององค์การ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการ
องค์ความรู้  
3. เพื่อนำไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ทีจ่ะ
ช่วยสร้างรายได้ และลดการพึ่งพา
งบประมาณแผ่นดินและลดภาระ
งบประมาณของประเทศ และทำให้ 
สบร. มีอสิระคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำ
คัฐได้มากยิ่งขึ้น   

1. ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาและเชื ่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล/องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต ่อการจ ัดการ
ความรู้  
2. ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรเพ ื ่อให ้มี
ความพร้อมในการจัดการ
ความรู้  
3. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ/
ภ า ค เ อ ก ช น ท ี ่  ส บ ร . 
ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน
การจัดการความรู้ 4. ความ
พ ึ งพอใจของหน ่วยงาน
ภาครัฐและบุคลากรที่มีต่อ
การให้บริการ ให้คำปรึกษา
ด้านการจัดการความรู้  

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

เงินงปม. 5 ลบ. 
เงินรายได้...-.. ลบ. 

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

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

เงินงปม. 5 ลบ. 
เงินรายได้..-.. ลบ. 

2 .  โ ค ร ง ก า ร  KM-as-a-
Service ร ่วมก ับ กองทุน
เพ ื ่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.)  

เพื่อนำไปสูรู่ปแบบธุรกิจใหม่ที่จะ
ช่วยสร้างรายได้ และลดการพึ่งพา
งบประมาณแผ่นดินและลดภาระ
งบประมาณของประเทศ และทำให้ 

สบร.ได้รบัเงินทุนสนับสนุน
จากกองทุน กศส.มาใช้
ดำเนินงานโครงากร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สบร.

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

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

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

เงินงปม...-... ลบ. 
เ ง ินรายได ้ . . . - . . 
ลบ. 
 

เงินงปม...-... ลบ. 
เงินรายได้...-.. ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
สบร. มีอสิระคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำ
คัฐได้มากยิ่งขึ้น   
 

และได้รับความร่วมมือ/
สนับสนุนงานการส่งเสริมค
งามเสมอภาคทางการศึกษา
กับ กศส. 

 
 
** แหล่งเงินจาก  

กสศ. ** 
 

 
 
** แหล่งเงินจาก 

กสศ. ** 
 

 
 
** แหล่งเงินจาก 

กสศ. ** 
 

 
 
** แหล่งเงินจาก 

กสศ. ** 
 

 
 
** แหล่งเงินจาก 

กสศ. ** 
 

3. โครงการศึกษา
สถานการณ์และภาพรวม
ของเด็กและเยาวชนท่ี
เกี่ยวกับระดับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
เพื่อใช้กำหนดนโยบาย
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
คนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์และภาพรวม
ระดับประเทศของเด็กและเยาวชน 
ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิตที่สะท้อนระดับทักษะที่จำเปน็ใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ แก้ปญัหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ไปใช้ในการจัดทำนโยบาย 
ข้อเสนอแนะ รวมถึงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  โดยเฉพาะ
การยกระดับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งส่งเสริม/สนับสนุนการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
และเสรมิศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
ไม่มี  
งานใหม่ของบปี 2567 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1.รายงานการศึกษา
สถานการณ์และภาพรวม
ระดับประเทศของเด็กและ
เยาวชนฯ จำนวน 1 เล่ม 
2.หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 200 หน่วยงาน 
ได้รับการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
การศึกษาและวิจัย

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

เงินงปม  24.5 
ลบ. 
เงินรายได้..-...ลบ. 

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

เงินงปม -  ลบ. 
เงินรายได้..-...ลบ. 

เงินงปม -  ลบ. 
เงินรายได้..-... 
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาค
วิชาการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน 
และผูป้ระกอบการได้ใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลทางวิชาการ และ/หรือ
นำข้อมูลไปใช้พัฒนาต่อยอด (UP-
skills และ Re-skills) ทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21ของเด็กและเยาวชน  

สถานการณ์/ภาพรวมระดบั
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ? 
21 ของเด็กและเยาวชน 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
เพื ่อสนับสนุนการเร ียนรู้
ต ล อ ด ช ี ว ิ ต  ( Lifelong 
Learning) ของประชาชน 
เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้
และประกอบอาชีพอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื ่อพัฒนาหลักสูตรที่สนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะกลุ่ม
ที ่เป็นกำลังแรงงาน ที ่กำลังเผชิญ
ปัญหาด้านช่องว่างของทักษะแรงงาน 
(Skill Gap) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดงาน เน้นการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั ้น (Work-Based Learning) 
รองรับการเปลี่ยนงานใหม่ และการ
ประกอบอาชีพ 
2.เพื ่อพัฒนาระบบนิเวศการพัฒนา
ทักษะแรงงาน เช่น พัฒนาระบบ
ธนาคารหน ่วยก ิต (Credit Bank)  
หรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะและเชื ่อมโยงกับ
การฝึกอบรม การประเมินสมรรถนะ 
และการหางาน 

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
ไม่มี  
งานใหม่ของบปี 2567 
 

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1. หล ักส ูตรสำหร ับการ
สนับสนุนการเรียนรู ้ตลอด
ชีวิต เพื ่อนำไปสู ่การสร้าง
รายได้และประกอบอาชีพ
อย ่ างย ั ่ งย ืน  จำนวน 25 
หลักสูตร 
2. ภาคีเครือข่ายต้นน้ำและ
ปลายน้ำ 5 หน่วยงาน  

เงินงปม - ลบ. 
เงินรายได้...ลบ. 
 

เ ง ิ น งปม .  10.00 
ลบ. 
เงินรายได้.-..ลบ. 

เ ง ิ น ง ป ม 10.00 
ลบ. 
เงินรายได้.-..ลบ. 

เง ินงปม. 10.00 
ลบ. เงินรายได้.-..
ลบ. 

เ ง ิ น ง ป ม 10.00 
ลบ. 
เงินรายได้.-..ลบ. 
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3. เพื ่อสร้างต้นแบบการบูรณาการ
ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ร ะ ห ว ่ า ง
ส ถ า บ ั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต   
สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
เร ียนร ู ้ของประชาชนได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน   

5 .  งานส ั ง เคราะห ์และ
เ ผ ย แ พ ร ่ ค ว า ม ร ู ้ ด ้ า น
ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า ส ต ร ์ ส ั ง ค ม 
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์
วิทยาสู่สาธารณะ 

1. เพื่อศึกษา รวบรวม และสังเคราะห์
องค์ความรู้ และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์  
2. เพ ื ่อเผยแพร ่องค ์ความรู้ ด ้ าน
พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์สังคมสู่
ผู ้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ บุคลากร
ทางการศ ึกษา เด ็กและ เยาวชน 
รวมถึงสาธารณชนวงกว้าง  
 

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
1.  เก ิดองค ์ความร ู ้ ด ้ าน
พิพิธภัณฑ์วิทยา จำนวน 1 
เรื่อง  
2. เก ิดการเผยแพร ่องค์
ความรู ้ด้านประวัติศาสตร์
ส ังคมและว ัฒนธรรมเพื่อ
สื ่อสารออนไลน์ Museum 
Core ที ่ได ้ร ับการเผยแพร่ 
จำนวน 100 ช้ินงาน และมีผู้
เข้ารับความรู้ผ่าน Platform 
online (ยอด View) จำนวน
ไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้ง  
3 .  จำนวนผ ู ้ เ ข ้ า ร ับการ
บรรยายและอบรม (ทั ้งใน

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

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

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

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

 

เงิน งปม.    
8.50  ลบ.           
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
พื้นที่และออนไลน์) จำนวน 
700 คน 
4. ผลประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 และผลประเมิน
ความเข้าใจเนื้อหา ร้อยละ 
85 
ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1.  เก ิดองค ์ความร ู ้ ด ้ าน
พิพิธภัณฑ์วิทยา จำนวน 4 
เรื่อง  
2. เก ิดการเผยแพร ่องค์
ความรู ้ด้านประวัติศาสตร์
ส ังคมและว ัฒนธรรมเพื่อ
สื ่อสารออนไลน์ Museum 
Core ที ่ได ้ร ับการเผยแพร่ 
จำนวน 400 ช้ินงาน และมีผู้
เข้ารับความรู้ผ่าน Platform 
online (ยอด View) จำนวน
ไม่น้อยกว่า 800,000 ครั้ง  
3 .  จำนวนผ ู ้ เ ข ้ า ร ับการ
บรรยายและอบรม (ทั ้งใน
พื้นที่และออนไลน์) จำนวน 
4,000 คน 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
4. ผลประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 และผลประเมิน
ความเข้าใจเนื้อหา ร้อยละ 
85 

6. โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของ สบร. สู่
สาธารณะ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
และเพิ่มศักยภาพทุน
มนุษย ์(ปี66) 
(ปี 67)  โครงการพัฒนาสื่อ
เพื่อกระจายองค์ความรู้
และนวัตกรรมการเรียนรูสู้่
ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาความคดิ
สร้างสรรค์ และเพิม่
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 
 

1. เพื่อพัฒนาสื่อองค์ความรู้ที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพท่ีประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได ้
2.เพื่อให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้
สาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
รวดเร็ว ผ่านกิจกรรมความรู้ที่
สามารถนำองค์ความรูไ้ปใช้
ประโยชน/์พัฒนาต่อยอดให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 
3.เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความคิด
สร ้ า งส รรค ์  ในการข ั บ เคล ื ่ อน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้
ก้าวไปข้างหน้าโดยให้ประชาชนทุก
ช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ค้นพบศักยภาพของตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
1.  นิตยสาร/หนังสือ/ 8 
ฉบับ    
2. คลิปองค์ความรู/้ เนื้อหา
กิจกรรมองค์ความรู้ 15 
เรื่อง 
3. ผู้ไดร้ับองค์ความรู้ 
3,000,000 ครั้ง/คน/ปี 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1. สื่อองค์ความรู้ที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพท่ี
ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ จำนวน 40 เรื่อง/
เล่ม  ได้แก่  
1.1 คลิปองค์ความรู้/
รายการเผยแพร่เสียง

เงิน งปม.  
1.50 ลบ.               
 

เงิน งปม  
8.00 ลบ. 
เงินรายได้ ...-.....
ลบ. 
 
 

เงิน งปม  
8.50 ลบ. 
เงินรายได้ ...-.....
ลบ. 

เงิน งปม  
8.50 ลบ. 
เงินรายได้ ...-.....
ลบ. 

เงิน งปม  
8.50 ลบ. 
เงินรายได้ ...-.....
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ออนไลน์/รายการโทรทัศน์ 
จำนวน 30 เรื่อง  
1.2 นิตยสาร/หนังสือ/
เอกสารเนื้อหาองค์ความรู้ 
10 เล่ม   
3. กิจกรรมความรู้ที่
ประชาชนสามารถนำองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน/์
พัฒนาต่อยอดได้ ประเภท
กิจกรรมโร้ดโชว์ความรู้ 4 
ภูมิภาค/การอบรมเชิง
ปฎิบัติการ/สมัมนาวิชาการ
ออนไลน์/การสรรหาสื่อการ
เรียนรูส้รา้งสรรค์/กิจกรรม 
knowledge book fair 
จำนวน 12 ครั้ง 
4. ผู้ไดร้ับองค์ความรู้ 
3,000,000 ครั้ง/คน 

7. โครงการ TK แจ้งเกิด 
 

เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนท่ีสอดคลอ้ง
กับแนวโน้มโลก 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
1.จำนวนเยาวชนท่ีไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

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

 

เงิน งปม.2.5 ลบ. 
 

 

เงิน งปม.3 ลบ. 
 

เงิน งปม.3.5ลบ. 
 

เงิน งปม.4ลบ. 
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2.ร้อยละความพึงพอใจของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 85 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 
2567 - 2570 
1.จำนวนเยาวชนท่ีไดร้ับการ
พัฒนาทักษะในปี 67– 70 
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ป ี
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 85 

8. โครงการพัฒนาต้นแบบ
พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อ
ส ่งเสร ิมทักษะในอนาคต
สำหรับเด็กและเยาวชน  

1.เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงาน 
องค์กร/ชุมชนหรือผู้ที่เกีย่วข้องใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงความสำคญัของการใช้
พื้นที่เรียนรูส้ร้างสรรค์ในการส่งเสริม 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรบั
เด็กและเยาวชนได้อย่างมีเปา้หมาย 
2.เพื่อพัฒนาต้นแบบพ้ืนท่ีเรียนรู้
สร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะใน
อนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน 
 
 
 

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2566  
1.แ น ว ท า ง ก า ร พ ั ฒ น า
ต ้ น แ บ บ พ ื ้ น ท ี ่ เ ร ี ย น รู้
สร ้ างสรรค ์ เพ ื ่อส ่งเสริม
ทักษะในอนาคตสำหรับเด็ก
และเยาวชน จำนวน 1 เล่ม
2.สถานศ ึกษา/หน่วยงาน 
องค์กร/ชุมชนที่ได้รับการให้
แ น ว ค ิ ด ใ น ก า ร พ ั ฒ น า
ต ้ น แ บ บ พ ื ้ น ท ี ่ เ ร ี ย น รู้
สร้างสรรค์ จำนวน 20 แห่ง 

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

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

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

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

 

เงิน งปม.             
.......... ลบ . 
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
3. ต ้นแบบพ ื ้ นท ี ่ เ ร ี ยนร็
สร้างสรรค์ จำนวน 1 แหง่ 
ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1. ชุดความรู้ที ่เกี ่ยวข้องใน
ก า ร จ ั ด พ ื ้ น ท ี ่ เ ร ี ย น รู้
สร ้ างสรรค ์ เพ ื ่อส ่งเสริม
ทักษะในอนาคตสำหรับเด็ก
และเยาวชน อาทิ เช่น คลิป
ว ิด ี โอ บทความ  อ ินโฟ
กราฟฟิก ฯลฯ จำนวน 20 
ช้ิน 
2.สถานศึกษา หน่วยงาน 
อ งค ์ ก ร /ช ุ มชนท ี ่ ไ ด ้ รั บ
แนวคิดในการพัฒนาพื ้นที่
เ ร ี ยนร ู ้ ส ร ้ า งส รรค ์ เพื่ อ
ส ่งเสร ิมท ักษะในอนาคต
สำหร ับเด ็กและเยาวชน
ภ า ย ใ ต ้ ช ื ่ อ  “ OKMD 
PLAYGROUND” จ ำ น ว น 
100 แห่ง 
 3. สถานศึกษา หน่วยงาน 
องค์กร/ชุมชนที ่ได ้จ ัดทำ
พื้นที่เรียนรู ้สร้างสรรค์เพื่อ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ส ่งเสร ิมท ักษะในอนาคต
สำหร ับเด ็กและเยาวชน 
ภ า ย ใ ต ้ ช ื ่ อ  “ OKMD 
PLAYGROUND”  จ ำ นวน 
10 แห่ง  

9. โครงการพัฒนาทักษะ
เยาวชนและประชาชนด้าน
การคิดเชิงออกแบบ
สร้างสรรค์  

1.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนไดม้ี
ช่องทางในการเข้าถึงความรู้และ
ทักษะต่างๆที่จำเป็นในปัจจุบัน 
2.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนไดร้ับ
การพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิง
ออกแบบสร้างสรรค ์

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2566  
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัต ิการ
ออนไลน์เกี่ยวกับองค์ความรู้
ด ้านอาชีพที ่ท ันสมัยและ
จำเป็นสำหร ับคนร ุ ่นใหม่ 
จำนวน 6 ครั้ง 
2. หล ักส ูตรพัฒนาทักษะ
เยาวชนด ้านการค ิด เ ชิง
ออกแบบสร้างสรรค์ จำนวน 
2 หลักสูตร 
3. หล ักส ูตรพัฒนาทักษะ
ประชาชนทั่วไปด้านการคิด

เงิน งปม.........ลบ . 
เงินรายได้ 3.7.ลบ. 
 

เงิน งปม.   ลบ. 
เงินรายได้ 8.0 ลบ. 
 
 

เงิน งปม.    ลบ. 
เงินรายได้ 10.0..
ลบ. 
 

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

เงิน งปม.             
.......... ลบ . 
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
เช ิ งออกแบบสร ้างสรรค์  
จำนวน 1 หลักสูตร 
4. รายการโทรท ัศน ์ เพื่ อ
พ ัฒนาด ้ า นกา รค ิ ด เ ชิ ง
ออกแบบสร้างสรรค์ จำนวน 
2 รายการ  
ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัต ิการ
ออนไลน์เกี่ยวกับองค์ความรู้
ด ้านอาชีพที ่ท ันสมัยและ
จำเป็นสำหร ับคนร ุ ่นใหม่ 
จำนวน 20 ครั้ง 
2.ร ายการ โทรท ั ศน ์ เพื่ อ
พ ั ฒน า ด้ า น ก า ร ค ิ ด เ ชิ ง
ออกแบบสร้างสรรค์ จำนวน 
2 รายการ  
3. ค่ายพัฒนาทักษะสำหรับ
เ ย า วชนและประชา ชน 
จำนวน 4 ครั้ง 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
10.โครงการจ ัดการองค์
ความรู ้เพื ่อเพิ ่มศักยภาพ
เศรษฐกิจฐานราก  

วัตถุประสงค์ ปี 2566 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู ้เพื่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ผล ิต และสร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่มให ้กับ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตและ
พัฒนาสินค้าและบริการท้องถิ่นระดับ
ภูมิภาค 
3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งอนาคต 
และความสำคัญในการพัฒนาทักษะ
แ ล ะ ป ร ั บ ต ั ว ใ ห ้ ก ้ า ว ท ั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที ่เพิ่ม
สูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ ปี 2567-2570- 
1. เพื ่อพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน
เ ค ร ื อ ข ่ า ย ให ้ ม ี สมร รถนะด ้ าน
กระบวนการจ ัดการความร ู ้ เพื่ อ
สน ับสน ุนการจ ัดทำองค ์ความรู้
ท้องถิ่น 

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
1. หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏ ิบ ัต ิการกระบวนการ
เ ร ี ยนร ู ้ เ พ ื ่ อการพ ัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ผล ิตและสร ้างม ูลค ่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร 
จำนวน 2 หลักสูตร 
2. เ ก ษ ต ร ก ร  ส ม า ชิ ก
ว ิสาหก ิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และสมาชิกกลุ่ม
ว ิสาหกิจชุมชนได้ร ับการ
พัฒนาความสามารถด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผ ล ิ ต  แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ราย 
3. กระบวนการต้นแบบด้าน
การเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตส ินค้าเกษตร/พัฒนา
ผล ิตภ ัณฑ ์ต ้นแบบด ้ าน
ก า ร เ ก ษ ต ร  จ ำ น ว น  2 
กระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ 

เงินงปม. 
1.20 ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม.  
5.00 ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 
 
 

เงินงปม. 
5.00 ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม. 
5.00 ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 

เงินงปม. 
5.00 ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อ
การประกอบอาช ีพตาม โม เดล
เศรษฐกิจ BCG 
3. เพื่อพัฒนาสื่อองค์ความรู้ท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับการประกบอาชีพตาม
โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
 
 

4. เคร ือข ่ ายองค ์ความรู้  
จำนวน 1 เครือข่าย 
5. สื ่อองค์ความรู ้เรื ่องการ
พัฒนาประส ิทธ ิภาพการ
ผ ล ิ ต  แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า
ผล ิตภ ัณฑ ์ส ินค ้ า เกษตร 
จำนวน 2 เรื่อง  
ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1. งานวิจัยโอกาสของธุรกิจ
และการเตรียมความพร้อม
ความรู้และทักษะที่จำเป็นที่
เกี่ยวข้องกับ BCG 1 เรื่อง 
2. บ ุ ค ล า ก ร ห น ่ ว ย ง า น
เครือข่ายมีสมรรถนะด้าน
การจัดทำองค์ความรู้ท้องถิ่น 
จำนวน 50 คน 
3. องค์ความรู ้ท ้องถิ ่นเพื่อ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ
ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
จำนวน 25 องค์ความรู้ 
4. สื่อองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
จำนวน 25 ช้ิน 
5. ผ ู ้ เ ข ้ า ถ ึ งอ งค ์ ค วามรู้
ท ้องถ ิ ่นท ั ้ งออนไลน ์และ
ออฟไลน์ จำนวน 500,000 
คน/ครั้ง 

11 .  โ คร งการมหกรรม
ความรู้ ครั้งท่ี 7   

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งอนาคต 
และความสำคัญในการพัฒนาทักษะ 
แ ล ะ ป ร ั บ ต ั ว ใ ห ้ ก ้ า ว ท ั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที ่เพิ่ม
สูงขึ้น 
2. เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ที่กำลัง
ศึกษาและเริ่มทำงาน ผู้ประกอบการ
รายย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของ
การแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะที่
จำเป็น และโอกาสที ่ เก ิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในโลก เพื่อนำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตอ่ป ี
1 .  การจ ัด งานมหกรรม
ความรู้ ครั ้งที ่ 7 จำนวน 1 
ครั้ง 
2. การจัดสัมมนา/เสวนา 10 
เรื่อง/หัวข้อ  
3. น ิทรรศการ 1 เร ื ่อง/
หัวข้อ 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
20 เรื่อง/หัวข้อ 
5. คลิปความรู้และรณรงค์
เชิงความรู ้กระตุ ้นการเข้า
ร่วมงาน 6 เรื่อง/ครั้ง 
6. ชุดองค์ความรู้ จำนวน 10 
เรื่อง 

เงนิงปม.... ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม. 
40.00  ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 
 
 

เงินงปม. 
40.00  ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 

เงินงปม. 
40.00  ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 

เงินงปม. 
40.00  ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
3.  เพ ื ่ อ ให ้ภาคร ัฐ  เอกชน และ
ประชาชนเห็นความสำคัญของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะที่
จำเป็นในอนาคต  และการพัฒนา
แหล่งเร ียนร ู ้ท ี ่ท ันสม ัย เพื ่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา รวมถึง
การสร้างสิ ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และส ั งคมท ี ่ เอ ื ้ ออำนวยต ่อการ
เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการ
เร ียนร ู ้  และประกอบอาช ีพของ
เยาวชนคนรุ ่นใหม่ ให้สามารถใช้
โอกาสจากการเปลี ่ยนแปลงให้เกิด
ประโยชน์ทั ้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

7. ผ ู ้ ได ้ร ับการถ ่ายทอด
ความรู ้ภายในงาน 1,800 
คน  
8. ผู ้เข้าถึงองค์ความรู ้ทาง
ช ่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์  

5,000,000 คน/ครั้ง 

1 2 .  โ ค ร ง ก า ร  OKMD 
Academy ก า ร พ ั ฒ น า
องค ์กรจ ัดการความร ู ้สู่
ความเป็นเลิศ 

1. เพ ื ่อพ ัฒนาและยกระด ับการ
จัดการความรู้ภายในองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 
2. เพื ่อเตร ียมความพร้อมในการ
ให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการ
ความรู ้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ 
3. เพื ่อพัฒนากลไกการคาดการณ์
อนาคตและกำหนดแนวโน้มทิศทาง

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตอ่ป ี
1. หลักสูตรอบรมบุคลากรสู่
ค ว าม เป ็ น เ ล ิ ศด ้ านการ
จัดการความรู้ 1 หลักสูตร 
2. หลักสูตรอบรมบุคลากร
ด ้ านการจ ั ดการความรู้
เฉพาะด้าน 1 หลักสูตร 
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
สบร. และหน่วยงานภายใน 

เงินงปม.... ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม. 
10.00 ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 
 
 

เงินงปม. 
10.00 ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 

เงินงปม. 
10.00 ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 

เงินงปม. 
10.00 ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
องค์ความรู ้เป้าหมายที ่สำคัญของ
ประเทศ 

ส ู ่ความเป ็นเล ิศด ้านการ
จัดการความรู้ 4 ครั้ง 
4. ระบบคล ังข ้อม ูลองค์
ค วามร ู ้ ขอ ง  สบร .  และ
หน่วยงานภายใน 1 ระบบ 
5. รายงานการศึกษาวิจัย
สถานการณ ์การจ ัดการ
ความรู้ แ ละองค ์ ความรู้
เป ้าหมายของประเทศ 1 
เรื่อง 
6 .  KM Foresight เ ร ื ่ อ ง 
การเรียนรู้สาธารณะของคน
ไทย 1 เรื่อง 
7. ก ิจกรรม/งานบร ิการ
ว ิชาการด ้านการจ ัดการ
ความร ู ้แก ่หน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐ 1 งาน 

13. โครงการศึกษาแนวโนม้
การเปลี ่ยนแปลงของโลก 
( TREND) เ พ ื ่ อ ต ่ อ ย อ ด
พ ัฒนาท ักษะและสร ้ าง
โอกาส ในการประกอบ
อาชีพของคนไทย 

1) เพื่อศึกษารวบรวมและสังเคราะห์
ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและองค ์ความร ู ้ ใหม ่ๆ ท ี ่จะ
นำไปใช้ส่งสัญญาณหรือกระตุ้นคนใน
สังคม/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึง

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตอ่ป ี
1. ชุดองค์ความรู้/งานวิจัย 1 
เรื่อง 
2. สื่อองค์ความรู้ 2 ชุด 

เงินงปม.... ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม. 
3.00  ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 
 
 

เงินงปม. 
3.00  ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 

เงินงปม. 
3.00  ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
 

เงินงปม. 
3.00  ลบ. 
เงินรายได้ -.ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
โอกาสที ่จะเกิดขึ ้นกับสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมพร้อม
พัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสต่างๆ 
ในการประกอบอาชีพของคนไทย 
3. เพื่อพัฒนาและจัดการองค์ความรู้
และเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย 
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3.2.3 ด้านการร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยอยากเรียนรู้ สนใจ
ใฝ่รู้  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ( Co–Create  “ Knowledge – X Campaign “) 

(มีควาสอดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้ง สบร. วัตถุประสงค์ ข้อ 1,4) 
1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

      ร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยอยากเรียนรู้ สนใจใฝ่รู้  
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ( Co–Create  “ Knowledge – X” Campaign) 

2)  เป้าประสงค์ 

• เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นให้คนไทยทุกคนมีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

• เพ่ือพัฒนานโยบายที่กระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความอยากเรียนรู้ แสวงหาความรู้เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำองค์ความรู้ไปสู่สร้าง
รายได้  สร้างอาชีพ 

• เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 
• เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแผนพัฒนาฯด้าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3) ยุทธศาสตร์ 

    พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงกับพันธมิตรเครือข่ายเพื่อกระตุ้นความ
ต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน (Knowledge  Demand)และขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น  

  4) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
                    4.1 เชื่อมโยงพันธมิตรด้านนโยบายเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ เช่น กลไกภาษี หรือ 
กองทุนฯความรู้แห่งชาติเพ่ือกระตุ้น Demand ที่อยากเรียนรู้ ใฝ่รู้ 
                    4.2 เชื่อมโยงกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือเอกชนที่สนใจการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ทางเลือก (โรงเรียนทางเลือก , upskill/Reskill Campaign , Board Game Design Competition) 
                    4.3 เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อปลุกปั้นกระแสการท่องเที่ยวเชิงความรู้ 

(Knowledge – Based Tourism)  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  ธุรกิจท่องเที่ยวบนฐานความรู้/การเรียนรู้ 
                    4.4  พัฒนาและเชื่อมโยงกับพันธมิตรและองค์ความรู้การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ อาทิ 
แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที ่สอดคล้องกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก ถ่ายทอดผ่าน
กิจกรรมวิชาการและสื่อทุกรูปแบบ จุดประกายความคิดให้เกิดการพัฒนา ปรับตัว เปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการริเริ่มข้อเสนอเชิง
นโยบาย 
                     4.5  ร่วมมือกับพันธมิตรในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21  ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ที ่หลากหลาย จากสื่อ
สร้างสรรค์และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ นิทรรศการ การเสวนา การสาธิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
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แสดง ฯลฯโดยเป็นทางเลือกของการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปสามารถแสวงหา
กิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตนเองสนใจได้อย่างหลากหลายและเพลิดเพลิน นอกจากนั้น 
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รับแรงบันดาลใจในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอด
ความรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ตนเอง รวมถึงเป็นเวทีแสดงความสามารถและผลงานการ
สร้างสรรค์ของเยาวชน       

                         4.6  รณรงค์ส่งเสริมการอ่านในระดับเมืองหรือจังหวัด ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการแสวงหาความรู้  และมีส่วนร่วมตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย 
                  4.7 ส่งเสริมการท่องเที ่ยวเช ิงความรู ้ (Knowledge based Tourism) เพื ่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน  กระตุ้นการท่องเที่ยวบนฐานองค์ความรู้ ส่งเสริมการเดินทางและท่องเที่ยวเพ่ือ
แสวงหาความรู้ เช่น รู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญชาวบ้าน การทำมาหา
กิน  ผ่านการเล่าเรื่องให้น่าสนใจและแฝงด้วยสาระความรู้  

         4.8  ส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรและอาหาร (Agro & food-based tourism) สบร.
ตระหนักว่า  ต้นทุนท้องถิ่นอีกมากมายที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอาหาร (Agro & food -based tourism) ซึ่งเป็นแนวทางสร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และจะสามารถกระจายรายได้ให้เข้าถึงระดับ
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
                    4.9 พัฒนาพื้นที่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยร่วมมือทำงาน
เชื่อมโยงกับพันธมิตร องค์การ กลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนในชุมชน ผู้สูงวัย 
ศิลปิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการนำเนื้อหา  (Content) ที่มีคุณค่า
โดยเฉพาะเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ไทย โดยให้กลุ่มคนต่างๆ ได้เรียนรู้พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
เรื่องราวได้อย่างมีคุณภาพผ่านการเรียนรู้  ความรู้ที่น่าสนใจในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยผ่านการเล่าเรื่อง Story Telling ให้น่าสนใจ  จะทำให้เกิดการส่งเสริม
ด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพิ่มเติม ไม่ว่าจะด้านสถานที่ประวัติศาสตร์ อาชีพ ชุมชน และสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดกิจการ อาชีพ การงานของแหล่งประวัติศาสตร์นั้น ๆ   และส่งเสริมการท่องเที่ยว
บนฐานความรู้ในพื้นที่ย่านฯนี้ ให้กลับมามีชีวิตเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน และชุมชนได้อีกครั้ง 
 
                     4.10 งานปลูกฝังว ัฒนธรรมการเร ียนรู ้ผ ่านพิพิธภัณฑ์  เพื ่อส ่งเสริมและรณรงค์ให้
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและพันธมิตร เกิดกระแสการรับรู้ในกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และส่งผลให้
สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ การใฝ่เรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังคมไทย 

           4.11 สร้างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทุกภาคส่วนของประเทศ
ไทยในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู ้ด้านพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน  และเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นธุรกิจพิพิธภัณฑ์   รวมทั้งส่งเสริมให้
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ประชาชนชาวไทยได้มีความตระหนักและสนใจในการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และกระตุ้นให้
เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย (Museum Culture) ได้ในวงกว้าง 
 
                  5) ตัวช้ีวัด  รวม 5 ปี (ปี 2566-2570) 
                      1) จำนวนนโยบายสาธารณะที่พัฒนา จากการร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ เช่น กลไกภาษี หรือ กองทุนฯความรู้แห่งชาติเพ่ือกระตุ้น กองทุนฯส่งเสริมการเรียนรู้  สร้าง
Demand ที่อยากเรียนรู้ ใฝ่รู้  (ไม่น้อยกว่า)  10 เรือง 
                      2) จำนวนพันธมิตรและหน่วยงาน/เครือข่ายที่ร่วมมือในการรณรงค์/กระตุ้นความอยาก
เรียนรู้/ส่งเสริมการเรียนรู้/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางเลือกให้แก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย (ไม่น้อย
กว่า)  45 แห่ง/หน่วยงาน 
                    3) จำนวนประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ (รวมทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์) (ไม่น้อยกว่า)  
55 ล้าน ครั้ง/คน  
                    4) จำนวนผูท้ี่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการประชุม อบรม สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมเรียนรู้  (ไม่น้อยกว่า) 6,250 คน  
                    5) จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่า) 
84 แห่ง/หน่วยงาน 
                    6) ชุดองค์ความรู้และหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based Tourism) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน  (ไม่
น้อยกว่า)  30 ชุด 
                    7) ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่
สามารถนำความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ 
                    8) ระดับความสำเร็จของงานโครงการร่วมมือและเชื่อมโยงกับพันธมิตรเครือข่ายในการ
ส่งเสริมและผลักดันงานด้าน upskill/Reskill Campaign ร้อยละ 100 
 
        6) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  (แต่ละปี ปี 2566 - 2570) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       
1.จำนวนนโยบายสาธารณะฯที่
พัฒนา จากการร่วมมือกับพันธมิตร  

เรื่อง/ฉบับ 1 2 2 2 3 

2.จำนวนพันธมิตรและหน่วยงาน/
เครือข่ายที ่ร ่วมมือในการรณรงค์/
กระตุ้นความอยากเรียนรู ้/ส่งเสริม

หน่วยงาน/
คน 

5 10 10 10 10 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

การเร ียนร ู ้ /พ ัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  
3.ช ุดองค ์ความร ู ้และหล ักส ูตร
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากการ
ด ำ เ น ิ น โ ค ร งก ารส ่ ง เ ส ร ิ มการ
ท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge 
based Tourism) 

ชุด/เรื่อง 20 30 30 30 30 

4.จำนวนประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/ไดร้ับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถนำ
ความรู ้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้  
(รวมท ั ้ งช ่องทางออฟไลน ์และ
ออนไลน์) 

ล้านคน 5 10 10 15 15 

5.ระดับความสำเร็จในการร่วมมือ
และเชื่อมโยงกับพันธมิตรเครือข่าย
ในการส่งเสริมและผลักดันงานด้าน 
upskill/Reskill Campaign 

ร้อยละ 50 80 80 80 80 

6.จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไป
เผยแพร่และขยายผล 

เรื่อง 2 2 2 2 2 

7.จำนวนหล ักส ูตรภายใต ้ศ ูนย์
ฝ ึ กอบรมและพ ัฒนาศ ั กยภาพ
บุคลากรส่งเสริมการเร ียนรู ้ (TK 
Academy) 

หลักสตูร - 1 2 3 4 

8.  จำนวนองค ์ความร ู ้ จากการ
ประชุม อบรม สัมมนา และหนังสือ 

เรื่อง 5 5 5 5 5 

9. จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความร ู ้ จากการประช ุม  อบรม 
สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
เรียนรู้ 

คน 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

10.จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
(สะสม) 

แห่ง 80 81 82 83 84 

11.จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายทีไ่ด้รับ
การพัฒนาให้มีความเป็นอัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นท่ี  

แห่ง 2 2 2 2 2 
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7) จุดเน้นการดำเนินงาน/งานโครงการสำคัญ (hi-light) ด้านการร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่ายใน

การรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยอยากเรียนรู้ สนใจใฝ่รู้  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ( Co–Create  “ 

Knowledge – X” Campaign) ปี 2566 – 2570 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

• เตรียมการวางแผนใน
การเชื่อมโยงพนัธมิตร
ด้านนโยบายเพื่อ
พัฒนานโยบาย
สาธารณะฯ 

• เตรียมการโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงความรู้ 
(Knowledge based 
Tourism) 

• เตรียมการสร้างและ
สรรหาพันธมิตรและ
หน่วยงาน/เครือข่ายที่
ร่วมมือในการรณรงค์/
กระตุ้นความอยาก
เรียนรู้/ส่งเสริมการ
เรียนรู้/พัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

• เตรียมการขับเคลื่อน
และผลักดนังานดา้น 
upskill/Reskill 
Campaign 

• ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาอุทยานการ
เรียนรู้ให้มีอัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับบริบทใน
แต่ละพื้นที ่

• สนับสนนุเครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้ใน

• การเชื่อมโยง
พันธมิตรด้าน
นโยบายเพื่อพัฒนา
นโยบายสาธารณะฯ 

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงความรู้ 
(Knowledge 
based Tourism) 

• สร้างพันธมิตรและ
หน่วยงาน/เครือข่าย
ที่ร่วมมือในการ
รณรงค์/กระตุ้น
ความอยากเรียนรู้/
ส่งเสริมการเรียนรู้/
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

• ขับเคลื่อนและ
ผลักดันงานดา้น 
upskill/Reskill 
Campaign 

• ส่งเสริมสนบัสนุน
เครือข่ายอุทยานการ
เรียนรู้ให้มีความ
เป็นอัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับบริบท
ใน 1 แห่ง  

• สนับสนนุอุทยานการ
เรียนรู้เครือข่ายให้เป็น
ศูนย์กลางของการ

 ส่งเสริมสนับสนนุ
เครือข่ายอุทยานการ
เรียนรู้ให้มีความเป็นอัต
ลักษณ์ที่สอดคล้องกับ
บริบทใน 1 แห่ง 

• สนับสนนุงอุทยานการ
เรียนรู้เครือข่ายให้เป็น
ศูนย์กลางของการ
พัฒนาเมืองและ
ประเด็นระดบัโลก 
(Learning City) 

• ทดสอบและขยายผล

กิจกรรมต้นแบบอ่าน

ทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน 

(One Book One 

City)/ โครงการ

สร้างสรรค์เมืองแห่ง

การอ่านและการ

เรียนรู้ กิจกรรมย่อย 

โครงการ อ่านทั้ง

เมืองเร่ืองเดียวกัน 

(One Book One 

City) 

• เชื่อมโยงเครือข่าย

แหล่งเรียนรู้ นัก

ออกแบบการเรียนรู้ 

และผู้สรา้งสรรค์องค์

 ส่งเสริมสนับสนนุ
เครือข่ายอุทยาน
การเรียนรู้ให้มี
ความเป็นอัต
ลักษณ์ที่สอดคล้อง
กับบริบทใน 1 
แห่ง 

• สนับสนนุงอุทยาน
การเรียนรู้
เครือข่ายให้เป็น
ศูนย์กลางของการ
พัฒนาเมืองและ
ประเด็นระดบัโลก 
(Learning City) 

• ทดสอบและขยาย
ผลกิจกรรม
ต้นแบบ หนังสือดี
ที่นักเรียนเลือก
อ่านเอง (Choice 
Reading)/ 
โครงการ
สร้างสรรค์เมือง
แห่งการอ่านและ
การเรียนรู้  

• เชื่อมโยงเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ นัก
ออกแบบการเรียนรู้ 
และผู้สรา้งสรรค์องค์
ความรู้ ทั่วประเทศ 

 ส่งเสริมสนับสนนุ
เครือข่ายอุทยาน
การเรียนรู้ให้มี
ความเป็นอัต
ลักษณ์ที่สอดคล้อง
กับบริบทใน 1 
แห่ง 

• สนับสนนุงอุทยาน
การเรียนรู้
เครือข่ายให้เป็น
ศูนย์กลางของการ
พัฒนาเมืองและ
ประเด็นระดบัโลก 
(Learning City) 

• ทดสอบและขยาย
ผลกิจกรรมต้นแบบ 
Read-a-thon 

• เชื่อมโยงเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ นัก
ออกแบบการเรียนรู้ 
และผู้สรา้งสรรค์องค์
ความรู้ ทั่วประเทศ 
/ โครงการ จัดงาน 
TK Book Fair คร้ัง
ที่ 3 

• เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ของไทย 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

การลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านการเรียนรู้ และ
ให้มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ 
และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
(Learning to earn 
and live) 

• พัฒนาต้นแบบ
กิจกรรม ‘การเรียนรู้
เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง’  

• เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ของไทย 

• งานปลูกฝังวัฒนธรรม
การเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ ์

• พัฒนาพื้นทีย่่าน
วัฒนธรรม
สร้างสรรค(์พื้นที่เกาะ
รัตนโกสินทร์) 

• งานสัมมนาและ
ประชุมวชิาการดา้น
พิพิธภัณฑ์กับกลุ่ม
ประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN 
Museum Forum ) 

• การเชื่อมโยงองค์
ความรู้การพัฒนา
ระบบนิเวศการเรียนรู้ 
อาทิ แหล่งเรียนรู้และ

พัฒนาเมืองและ
ประเด็นระดบัโลก 
(Learning City)  

• ทดสอบและขยาย

ผลกิจกรรมต้นแบบ

ห้องสมุดมนุษย์ 

(Human Library) 

/ โครงการ

สร้างสรรค์เมืองแห่ง

การอ่านและการ

เรียนรู้ กิจกรรมย่อย 

โครงการห้องสมุด

มนุษย์ (Human 

Library) 

• เสริมสร้างวัฒนธรรม

การเรียนรู้ผ่าน

พิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู้ของไทย 

• งานปลูกฝังวัฒนธรรม

การเรียนรู้ผ่าน

พิพิธภัณฑ ์

• พัฒนาพื้นทีย่่าน

วัฒนธรรม

สร้างสรรค์(พื้นที่เกาะ

รัตนโกสินทร์) 

• งานสัมมนาและ

ประชุมวชิาการดา้น

พิพิธภัณฑ์กับกลุ่ม

ประเทศสมาชิก

อาเซียน (ASEAN 

Museum Forum ) 

ความรู้ ทั่วประเทศ / 

โครงการ จัดงาน TK 

Book Fair คร้ังที่ 1

และมหกรรมห้องสมุด

มีชีวิต ‘20 ปี TK 

Park’ 

• เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ของไทย 

• งานปลูกฝังวัฒนธรรม
การเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ ์

• พัฒนาพื้นทีย่่าน
วัฒนธรรม
สร้างสรรค์(พื้นที่เกาะ
รัตนโกสินทร์) 

• งานสัมมนาและ
ประชุมวชิาการดา้น
พิพิธภัณฑ์กับกลุ่ม
ประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN 
Museum Forum ) 

 

/ โครงการ จัดงาน 
TK Book Fair คร้ัง
ที่ 2 

• เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ของไทย 

• งานปลูกฝัง
วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ ์

• พัฒนาพื้นทีย่่าน
วัฒนธรรม
สร้างสรรค์(พื้นที่
เกาะรัตนโกสนิทร์) 

• งานสัมมนาและ
ประชุมวชิาการดา้น
พิพิธภัณฑ์กับกลุ่ม
ประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN 
Museum Forum ) 
 

• งานปลูกฝัง
วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ ์

• พัฒนาพื้นทีย่่าน
วัฒนธรรม 

• สร้างสรรค์(พื้นที่
เกาะรัตนโกสนิทร์) 

• งานสัมมนาและ
ประชุมวชิาการดา้น
พิพิธภัณฑ์กับกลุ่ม
ประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN 
Museum Forum ) 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงของ 

• พฒันาเมืองเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ 
 

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงความรู้ 
(Knowledge based 
Tourism) เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยนื 

• โครงการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 
ที่สามารถนำไปใช้
ประกอบอาชีพสำหรับ
ประชาชน 

• โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้
ผ่านพพิิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ของไทย 

• พัฒนาเมืองเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ 
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แผนงาน/โครงการสำคัญ ด้านการร่วมมือกับพันธมิตร  ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยอยากเรียนรู้ สนใจใฝ่รู้  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ( 
Co–Create  “ Knowledge – X Campaign “) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1. งานถ่ายทอดองค์ความรู้
การพัฒนาระบบนเิวศการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 
 

เพื ่อเช ื ่อมโยงองค์ความรู ้การ
พัฒนาระบบนิเวศการเร ียนรู้  
อาทิ แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม
การเร ียนร ู ้ท ี ่ สอดคล ้องกับ
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ
โลก ถ ่ ายทอดผ ่านก ิจกรรม
วิชาการและสื ่อทุกรูปแบบจุด
ประกายความค ิดให ้ เก ิดการ
พัฒนา ปรับตัว เปลี ่ยนแปลง 
กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ระบบนิเวศการเรียนรู้
ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต
และการร ิ เ ร ิ ่ มข ้ อ เสนอเ ชิง
นโยบาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566-2570 
1.จำนวนองค์ความรู้จากการประชุม 
สัมมนา เสวนา 4 เรื่อง 
2.องค์ความรู้รูปแบบหนังสือและอีบุ๊ค 1 
ช่ือเรื่อง 
3.เนื้อหาสาระและองค์ความรู้ ที่
ถ่ายทอดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ โซเชียล
มีเดีย หรือแพลตฟอรม์ออนไลน์ จำนวน 
100 ช้ินงาน 

 

เงิน งปม….-
…….. ลบ . 

เงินรายได้ 2.5 
ลบ. 

เงิน งปม.               
10  ลบ. 

เงิน งปม.               
12  ลบ. 

เงิน งปม.                 
14 ลบ. 

เงิน งปม.               
16  ลบ. 

2. โครงการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ผา่น
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ของไทย 
 

1 .  เพ ื ่ อสร ้ า งความร ่ วมมื อ
ระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เร ียนร ู ้ ในประเทศไทยในการ
สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจในการเร ียนรู ้ผ ่าน
พิพิธภัณฑ์ไทย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566  
1. จำนวนยอดผู ้เข้าชมและใช้บริการ
ข ้อม ูลผ ่านพ ื ้นที่  MuseumThailand 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของป ี2565 
2. จำนวนหน่วยงานความร่วมมือในการ
ส ่งเสร ิมว ัฒนธรรมการเร ียนร ู ้ผ ่าน

เงินงปม 0.80
ลบ. 
เงินรายได้ 
0.880 ลบ. 
 

เงิน งปม 5.0 ลบ. 
เงินรายได้ -  ลบ. 
 

เงิน งปม 5.50 
ลบ. 
เงินรายได้ -  ลบ. 
 

เงิน งปม 6.0 ลบ.  
เงินรายได้ -  ลบ. 

 

เงิน งปม 6.50 
ลบ. 
เงินรายได้ -  
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การเรียนรู ้ผ่านพิพิธภัณฑ์และ
แหล ่ ง เ ร ี ยนร ู ้ ขอ งประ เทศ 
( Museum Culture) ใ น
สังคมไทย 
 

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ไม่
น้อยกว่า 20 แห่ง 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1. จำนวนยอดผู ้เข้าชมและใช้บริการ
ข ้อม ูลผ ่านพ ื ้นที่  MuseumThailand 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปกี่อนหน้า 
2. จำนวนหน่วยงานความร่วมมือในการ
ส ่งเสร ิมว ัฒนธรรมการเร ียนร ู ้ผ ่าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ไม่
น้อยกว่า 80 แห่ง 

3.โครงการ จัดงาน TK 
Book Fair 

เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ นักออกแบบการเรยีนรู้ 
และผูส้รา้งสรรค์องค์ความรู้ ท่ัว
ประเทศ  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2568-2570  
1.จัดงาน TK Book Fair.1 ครั้ง/ป ี
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ล้านคน 

เงิน งปม. - ลบ. 
เงินรายได้ - 

ลบ. 
 

เงิน งปม. - ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

 

เงินงปม 
20 ลบ. 

 

เงินงปม 
20 ลบ. 

 

เงินงปม 
20 ลบ. 

• ล
บ
. 

4.งานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้วยแนวคิดอุทยาน
การเรยีนรู้  

 

เพื่อพัฒนาศักภาพให้กับบุคลากร 
ผู้บริหารห้องสมดุ ผู้ให้บริการ 
บรรณารักษ์ ผูดู้แลห้องสมุดของ
หน่วยงานเครือข่ายและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566  
1.จำนวนบุคลากร ผู้บริหารห้องสมุด ผู้
ให้บริการ บรรณารักษ์ ผู้ดแูลห้องสมุด
ของหน่วยงานเครือข่ายที่ไดร้ับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 300 คน/ป ี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
การอบรมสัมมนา ร้อยละ 85 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570  

เงิน งปม...-....  
ลบ. 

เงินรายได้ 0.7  
ลบ. 

 

เงินงปม 
3 ลบ. 

 

เงินงปม 
3 ลบ. 

 

เงินงปม 
3 ลบ. 

 

เงินงปม 

2 ลบ. 
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ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมยัและมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.จำนวนบุคลากร ผู้บริหารห้องสมุด ผู้
ให้บริการ บรรณารักษ์ ผู้ดแูลห้องสมุด
ของหน่วยงานเครือข่ายที่ไดร้ับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 600 คน/ป ี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
การอบรมสัมมนา ร้อยละ 85 

5.โครงการพัฒนาพื้นที่ย่าน
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
(พ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์) 

1. เพื ่อพัฒนาและจัดการองค์
ความรู้ประวัติศาสตร์และมรดก
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ 
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับ
ชุมชน และเจ้าของกิจการใน
พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์โดย
ร่วมกันพัฒนายกระดับพื้นที่ให้
เป ็นพิพ ิธภัณฑ์มีช ีว ิต (Living 
Museum) และ เป ็นต ้นแบบ
ส ำ ห ร ั บ ข ย า ย ผ ล ใ น พ ื ้ น ที่
ประวัติศาสตร์อื่นๆ ของประเทศ
ต่อไป 
3. เพื่อเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการเรียนรู้และท่องเที่ยวที่
ส ร ้ า ง แ ร งบ ั นดาล ใจ ให ้ กั บ
เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ให้หันมา
ส น ใ จ แ ล ะ ต ่ อ ย อ ด พ ั ฒ น า

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566  
1.  จำนวนเคร ือข ่ ายความร ่ วมมื อ
ดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 10 ราย 
2. จำนวนผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 20,000 
คน 
3. ผลความพึงพอใจในการเข ้าร ่วม
กิจกรรม ร้อยละ 85 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1.  จำนวนเคร ือข ่ ายความร ่ วมมื อ
ดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 40 ราย 
2. จำนวนผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 100,000 
คน 
3. ผลความพึงพอใจในการเข ้าร ่วม
กิจกรรม ร้อยละ 85 
 

เงินงปม -  ลบ. 
เ ง ิ น ร า ย ไ ด้  
3.970 ลบ. 
 

เงินงปม 5.50  
ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ. 
 

เงินงปม 6.00 ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ. 
 

เงินงปม 6.50  
ลบ. 
เงินรายได้ – ลบ. 
 

เงินงปม 6.50  
ลบ. 
เง ินรายได้ – 
ลบ. 
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ความค ิดสร ้างสรรค ์จากการ
เ ร ี ย น ร ู ้ เ ร ื ่ อ ง ร า ว ข อ ง
ประวัต ิศาสตร์และมรดกทาง
วัฒนธรรมอันสำคัญในพ้ืนท่ี 

6.โครงการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์งานพิพิธภัณฑ์
ระหว่างประเทศ 
(International 
Partnership Among 
Museums : IPAM) 
 

1. เพื ่อเป็นการแสวงหาความ
ร่วมมือพัฒนาเครือข่าย รวมถึง
การสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื ่อง
ก ับเคร ือข ่ายพิพ ิธภ ัณฑ์และ
แหล ่งเร ียนร ู ้ก ับองค ์กรหรือ
หน ่วยงานด้านพิพ ิธภ ัณฑ์ใน
ระดับนานาชาติ 
2. เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยน
และต ่อยอดความร ู ้ทางด ้าน
พิพิธภัณฑ์ระหว่างกัน ซึ ่งจะ
นำไปส ู ่ การพ ัฒนางานด ้ าน
พิพิธภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
3. เพื ่อสร้างสรรค์งานร่วมกัน
ระหว่าง สพร. และพิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศให้เกิดงานที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต
ต่อสาธารณชนในประเทศไทย 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566  
1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานด้านพิพิธภัณฑ์ในระดับ
นานาชาติ 3 แห่ง  
2. เข้าร่วมสัมมนา ประชุม อบรม 2 ครั้ง  
3. เกิดการพัฒนางานร่วมกับเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ องค์กร หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศอย่างน้อย 1 
ครั้ง 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานด้านพิพิธภัณฑ์ในระดับ
นานาชาติ 12 แห่ง  
2. เข้าร่วมสัมมนา ประชุม อบรม 8 ครั้ง  
3. เกิดการพัฒนางานร่วมกับเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ องค์กร หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศอย่างน้อย 4 
ครั้ง 

เงินงปม -  ลบ. 
เ ง ิ น ร า ย ไ ด้  
1.260  ลบ. 
 

เ ง ิ น งปม  1 . 50  
ลบ.  
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เ ง ิ น ง ป ม  1 . 5 0  
ลบ.  
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เ ง ิ น ง ป ม  1 . 80  
ลบ.  
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เงินงปม 1.80  
ลบ.  
เงินรายได้ - 
ลบ. 
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7. โครงการงานสมัมนาและ
ประชุมวิชาการดา้น
พิพิธภัณฑ์กับกลุม่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ASEAN 
Museum Forum ) 

1.  เพื่อกระตุ้นให้มีการทบทวน
และรวบรวมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพิพิธภัณฑ์ทั้งใน
ประเทศและในภมูิภาค 
2. เพื่อให้ สพร. เป็นพื้นที่หลัก
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านพิพิธภัณฑ์ กับนักวิชาการ 
นักศึกษา และ ผู้ประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ ทั้งใน
ประเทศและในภมูิภาค 
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ด้านพิพิธภณัฑ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญในมุมมองที่เป็นสห
วิทยาการ 
4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับแนวคิดการ
ทำงานพิพิธภัณฑ์และ
ประวัติศาสตร์สังคม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1. ผู้เข้าร่วมการประชุม รวมจำนวน 
500 ราย 
2. มีผลความพึงพอใจในการจัดงาน
ประชุมร้อยละ 85 
*หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมปีละ 250 
คน  

เงินงปม -  ลบ. 
เงินรายได้ -ลบ. 
 

เ ง ิ น งปม  5 . 00  
ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เงินงปม -  ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เงินงปม 6.00  
ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เงินงปม - ลบ. 
เงินรายได้ - 
ลบ. 
 

8. งานปลูกฝังวัฒนธรรม
การเรยีนรู้ผา่นพิพิธภัณฑ ์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
องค ์ความร ู ้  ข ้อม ูล ข ่าวสาร 
ภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯ ไปสู่
สาธารณชนในวงกว้าง  
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสการ
รับรู้ในกระบวนการเรียนรู ้ผ่าน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 
1 .  ม ี จ ำ น วน ป ร ะ ช า ชน ท ี ่ เ ข ้ า ถึ ง
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ในเชิง
พื ้นที ่ (on ground) จำนวน 100,000 
คนต่อป ี

เงิน งปม.             
0.30  ลบ. 
เงินรายได ้
3.3525  ลบ. 
 

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

 
 

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

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

 

เงิน งปม.             
6.50  ลบ. 
เงินรายได ้
....-......... .ลบ. 
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พิพิธภัณฑ์และส่งผลให้สามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นวัฒนธรรม
การเร ียนรู ้ผ ่านพิพ ิธภัณฑ์ใน
สังคมไทย 
 

หมายเหตุ วัดจากจำนวนผู้มาใช้บริการความรู้ เข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับการเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Discovery Museum ทั้งภายใน
พื้นที่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (มิวเซียมสยาม) พื้นที่ของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ และพื้นที่เป้าหมายภายนอก  

2 .  ม ี จ ำ น วน ป ร ะ ช า ชน ท ี ่ เ ข ้ า ถึ ง
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ทาง
ช ่องทางออนไลน ์ (online) โดยแบ่ง
ออกเป็น 
2.1 ผลการรบัรูผ้่านช่องทางออนไลน์ 
(View) 30,000,000 view 
2.2 ผลการมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์ 
(Engagement) อย่างน้อยร้อยละ 20 
ของจำนวนยอดการรับรู ้ผ่านช่องทาง
ออน ไ ล น ์  ( View) ท ั ้ ง ห ม ด ใน ป ี ที่
ดำเนินการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1 .  ม ี จ ำ น วน ป ร ะ ช า ชน ท ี ่ เ ข ้ า ถึ ง
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ในเชิง
พื ้นที ่ (on ground) จำนวน 400,000 
คนต่อป ี
หมายเหตุ วัดจากจำนวนผู้มาใช้บริการ
ความรู้ เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการ
เผยแพร ่กระบวนการเร ี ยนร ู ้ ผ ่ าน
พ ิ พ ิ ธภ ัณฑ ์ ใ น ร ู ป แบบ  Discovery 
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Museum ทั้งภายในพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ต ้นแบบ (ม ิวเซ ียมสยาม) พื ้นที ่ของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ และพื้นที่เป้าหมาย
ภายนอก  
2 .  ม ี จ ำ น วน ป ร ะ ช า ชน ท ี ่ เ ข ้ า ถึ ง
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ทาง
ช ่องทางออนไลน ์ (online) โดยแบ่ง
ออกเป็น 
2.1 ผลการรบัรูผ้่านช่องทางออนไลน์ 
(View) 120,000,000 view 
2.2 ผลการมสี่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์ 
(Engagement) อย่างน้อยร้อยละ 20 
ของจำนวนยอดการรับรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (View) ทั้งหมดในปีท่ี
ดำเนินการ 

9. งานปลูกฝังวัฒนธรรม
การอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

เพื่อสร้างการรับรูเ้กี่ยวกับ
บทบาทของแหล่งเรียนรู้ และ
ความสำคญัของการอ่านและ
การเรยีนรู้ ที่สามารถเข้าไปช่วย
ผลักดันใหเ้กิดการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
และเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในสังคม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566-2570 
จำนวนประชาชนทุกวัยที่ไดร้ับรู้เนือ้หา 
(Impression) ผ่านช่องทางออนไลน์ 20 
ล้านคน/ป/ีครั้ง 
 

เงิน งปม….-… 
ลบ . 

เงินรายได้ 4 
ลบ. 

เงิน งปม.                      
10  ลบ. 

 
 

เงิน งปม.10 ลบ. เงิน งปม.10 ลบ. เงิน งปม.10 
ลบ . 
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10. โครงการพัฒนาต้นแบบ
ธ ุ ร ก ิ จ แ ล ะ ก า ร ต ล า ด
พ ิพ ิ ธภ ัณฑ ์จากท ุ นทาง
วัฒนธรรมไทย 

1.  เพื่อให้เกิดการบริการที่ครบ
วงจรในงานพิพิธภ ัณฑ์อันจะ
สร ้ า งประสบการณ ์ เ ข ้ าชม
พิพ ิธภ ัณฑ์สมบูรณ์แบบตาม
มาตรฐานสากลและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามสู่
สาธารณะชนผ ่านส ินค ้าตรา
สัญลักษณ์เพื ่อสร้างการจดจำ
และกลับมาใช้บริการซ้ำ และ
สนับสน ุนส ินค ้าท ี ่ ใช ้ท ุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน 
2.  เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่ภายใน
ม ิว เซ ียมสยามได ้อย ่ าง เต็ ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการให้บริการพื้นที ่ใน
เชิงรุกต่อสาธารณชนในฐานะที่
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อประชาชน 
3.  เ พ ื ่ อ ห า ร า ย ไ ด ้ ใ น ก า ร
สนับสนุนการดำเนินงานตาม
ภารกิจของ สพร. 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566 
1.จำนวนผู ้ประกอบการที ่ได ้ร ับการ
สนับสนุนและร่วมจำหน่ายสินค้าผ่าน
ร้านค้าของสถาบันฯ Muse Shop ไม่
น้อยกว่า 40 ราย 
2.จำนวนความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมสร้างสรรค์ อย่างน้อย 10 ราย  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2567-2570 
1.จำนวนผู ้ประกอบการที ่ได ้ร ับการ
สนับสนุนและร่วมจำหน่ายสินค้าผ่าน
ร้านค้าของสถาบันฯ Muse Shop ไม่
น้อยกว่า 160 ราย 
2.จำนวนความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมสร้างสรรค์ อย่างน้อย 40 ราย  

 

เงินงปม.              
0.700 ลบ.  
เงินรายได้ 
1.1480  ลบ. 

เงิน งปม.             
3.500  ลบ. 
เงินรายได้ 
....-..........ลบ. 

เงิน งปม.             
3.500  ลบ. 
เงินรายได้ 
....-..........ลบ. 

เงิน งปม.             
3.800  ลบ. 
เงินรายได้ 

....-..........ลบ. 

เงิน งปม.             
3.800  ลบ. 
เงินรายได้ 
....-..........ลบ. 

11. โครงการพัฒนาเมือง
เศรษฐกิจฐานความรู้  

1. เพื่อสร้างความตื่นตัวในการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
กระตุ้นให้คนในพ้ืนท่ีเมือง/
ชุมชนได้รู้จักแสวงหาความรู้ รัก

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 2566  
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 1 
ครั้ง 

เงิน งปม. - ลบ. 
เงินรายได้  
3.8.ลบ. 
 

เงิน งปม. -  ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เงิน งปม. -  ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เงิน งปม. -  ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 
 

เงิน งปม. -  
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
การเรยีนร็ และเรยีนรูไ้ด้อย่างมี
ความสุข 
2. เพื่อให้คนไทยไดต้ระหนักถึง
ความสำคญัของการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างไม่หยดุนิ่ง 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
สร้างสรรคเ์พื่อการท่องเที่ยวเชิงความรู้ 
12 เส้นทาง 
3. จัดประกวดรางวัลสื่อส่งเสริมการ
เรียนรูส้รา้งสรรค์ประจำปี จำนวน 1 
ครั้ง 
4. แผนที่ความรู้Knowledge Map 
จำนวน 4 แห่ง 
5. กิจกรรม Knowledge Book Fair 
จำนวน 1 ครั้ง 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรส็รา้งสรรค์ Learning Design 
ร่วมกับภาคเีครือข่าย จำนวน 5 ครั้ง    

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

เงินรายได้ - 
ลบ. 
 
 

12. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงความรู้ 
(Knowledge - based 
Tourism) เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
 

1. เพื่อให้คนไทยตระหนักถึง
ความสำคญัของการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเอง เกิดความ
ตื่นตัวในการ 
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
รู้จักแสวงหาความรู้ และเรยีนรู้
ได้อย่างมีความสุข  
2. เพื่อยกระดับการเรียนรูโ้ดย
ใช้ความรู้ และต้นทุนทาง
วัฒนธรรมของพื้นที่เมือง/ชุมชน 
ในการ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในพ้ืนท่ีเมือง /ชุมชน และภาคี
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ไปสู่การเปน็
ท่องเที่ยวเชิงความรู้  Knowledge 
based – Tourism (จำนวน 2 ครั้ง /
จำนวน 20 ช้ินงาน) 
2. จัดทำแผนที่ความรู้ Knowledge 
Map เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในรปูแบบ
เข้าถึงง่าย จำนวน 20 ช้ิน 
3. จัดกิจกรรมการพัฒนาสินค้า และ
บริการภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและ

เงินงปม..-... 
ลบ. 
 
เงินรายได ้
3.80  ลบ. 

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

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

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

เงินงปม..
20.00 ลบ. 
เงินรายได้...-.. 
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ขับเคลื่อน ทำให้ความรู้นั้นเกิด
มูลค่าและเพิม่ความสามารถใน
การแข่งขัน  
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวบน
ฐานความรู้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน 
จำนวน 20 ช้ิน 
4. จัดกิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูส้รา้งสรรค์ โดยใช้หลักการ 
Learning Design ในการออกแบบ เช่น 
การจัดทริป เส้นทางท่องเที่ยวเชิงความรู้ 
จำนวน 5 ครั้ง  
5. จัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 
เป็นการส่งเสรมิการสร้างสรรค์สื่อทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จำนวน 5 
ช้ิน  
6. กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้
สร้างสรรค์ โดยใช้หลักการ Learning 
Design จำนวน 5 ครั้ง  
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3.2.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรปูแบบดิจิทัล  (New Digital Service) 
(มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การในการจัดตั้งองค์กรข้อ 3,4,6) 

1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
    คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความรู้นำไปพัฒนาทักษะและต่อยอดสร้างรายได้จากการดำเนินงาน

ของ สบร. โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆในรูปแบบดิจิทัล  (Digitalization in Learning Process) ให้
ประชาชนเข้าถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 

2)  เป้าประสงค์ 
2.1)  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ 
2.2)  ส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื ้อต่อการเข้าถึงและการใช้บริการด้านการเรียนรู้ 

รวมทั้งพ้ืนที่ ในการค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ในพ้ืนที่เสมือนจริง 
2.3)  สร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล รวมทั้งการนําความรู้ไปต่อยอด

และขยายผล เพ่ือสร้างรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 
3) ยุทธศาสตร์ 
   เร ่งร ัดพัฒนาการบริการและส่งเสริมกระบวนการเร ียนรู ้ใหม่ๆในรูปแบบดิจ ิทัล  

(Digitalization in Learning Process)  
  4) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

พัฒนาเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพื ่อเผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู ้ตามแนวโน้มโลกให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรหน่วยงานเครือข่าย  พัฒนาสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลเพื่อถ่ายทอด
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่คนทุกช่วงวัย โดยพัฒนาการบริการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเรียนรู้ให้เป็น
รูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เท่าเทียม ต้นทุนต่ำและกว้างขวาง 
                   4.1 เร่งรัดพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น  Knowledge Portal , TK READ พั ฒนา
เว็บไซต์ Digital TK เป็นคลังความรู้ที่ให้บริการดิจิทัลคอนเทนส์ที่หลากหลาย อาทิ บทความ e-book คลิป
วิดีโอ ไฟล์เสียงดิจิทัล (TK Podcast)   พัฒนาระบบ Digital Museum  พัฒนานิทรรศการเสมือนจริง 
(Virtual Exhibition)   การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและสมบัติของชาติ    การ
เชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้    การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะ
ออนไลน์ (Public Online Learning Portal) และจัดทำสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านวิดีโอเกม Game 
and Learning เพ่ือสอดคล้องกับกิจกรรมครบรอบ100 ปี อาคารมิวเซียมสยาม และการถ่ายถอดองค์ความรู้
ผ่านประสบการณ์ใหม่ โดยใช้สื่อดิจิทัลประเภทเกมออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต www.museumsiam.org 

พัฒนาโครงการใหม่ๆด้านดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรู้  เช่น 
               4.2 PodCast Space 
               4.3 National Digital Archive  
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               4.4 On-line Up-skilling & Re-skilling Courses เช่น โครงการความร่วมมือกับ IBM ซ่ึง
สามารถทำ Micro-Credentials ร่วมกับสถาบันการศึกษาได้ 
               4.5 OKMD-verse  
               4.6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดอาชีพที่เก่ียวข้องกับ Board Game และ E-Sport 
โดยมกีลุ่มอาชีพเป้าหมาย ได้แก่ 

1) Game Master 
2) ผู้พัฒนาเกม-ออกแบบเกม 
3) นักพากษ์เกม-สตีมเมอร์  
4) ผู้ดูแลระบบ Admin  

 
                 5) ตัวชี้วัด   รวม 5 ปี (ปี 2566-2570) 
                      1) จำนวนประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับรู้เนื ้อหา (Impression) /เข้าถึงสาระข้อมูล/การ
ให้บริการความรู้/การเผยแพร่ความรู้จากการดำเนินงาน ของ สบร.สู่สาธารณะ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ไม่
น้อยกว่า) รวมทั้งสิ้น 275 ล้านครั้ง/คน  (55 ล้านครั้ง/คนต่อปี) 
                      2) Platform National Digital Archive 1 ระบบ 
                      3) ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบ Knowledge Portal ร้อยละ 100 
                      4) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อ
ยอดอาชีพที่เก่ียวข้องกับ Board Game และ E-Sport  ร้อยละ 100 
                      5) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อ
ยอดอาชีพที่เก่ียวข้องกับ Board Game และ E-Sport ร้อยละ 100 
                      6) ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/ดำเนินโครงการ  PodCast Space , National Digital 
Archive ,  On-line Up-skilling & Re-skilling Courses  ร้อยละ 100 
                      7) จำนวนนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู ้ทางช่องทางออนไลน์  3 
แพลตฟอร์ม 
                      8) ความพึงพอใจของประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ร้อยละ 85       

                 9).ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการของ สบร.
(ช่องทางสื่อออนไลน์)  มีความคุ้มค่าสูง        
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 6) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต (แต่ละปี ปี 2566 - 2570) 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
ผลผลิต (Output)       
1) จำนวนนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางช่องทางออนไลน์ 
(สะสม) 

ระบบ/
รูปแบบ/

แพลตฟอร์ม 

4 4 4 3 3 

1.1) สพร. ระบบฯ 1 1 1  1 
1.2) สอร. ระบบฯ 2 2 2 2 1 
1.3) สบร.ส่วนงานกลาง ระบบฯ 1 1 1 1 1 
2) จำนวนประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับรู้
เน ื ้อหา (Impression) /เข ้าถ ึงสาระ
ข้อมูล/ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (ไม่
น้อยกว่า) 

คร้ัง      

2.1) สพร. คร้ัง 33 ล้าน 33 ล้าน 33 ล้าน 33 ล้าน 33 ล้าน 
2.2) สอร. คร้ัง 20 ล้าน 20 ล้าน 20 ล้าน 20 ล้าน 20 ล้าน 

     2.3) okmd คร้ัง 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 
3) ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบ Knowledge Portal 

ร้อยละ 20 20 20 20 20 

4) ระดับความสำเร็จในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดอาชีพที่
เก่ียวข้องกับ Board Game และ E-
Sport  

ร้อยละ 20 20 20 20 20 

5)ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/
จัดทำ Platform/โครงการ  PodCast 
Space , National Digital Archive ,  
On-line Up-skilling & Re-skilling 
Courses 

ร้อยละ  20 25 25 30 

6.Platform National Digital 
Archive 

ระบบ   1 1 1 

7.จำนวนยอดรวมผู้เข้าใชง้าน (access) 
และยอดการรับรู้/พึงพอใจใน
แพลตฟอร์มรวม Podcast Space / 
Knowledge Portal / National 
Digital Archive) 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

-ยอดผู้เข้าใช้งาน (access) 
-ยอดการรับรู้/พึงพอใจ   

ล้านคน 
ล้านคน 

1 
3 

1 
3 

3 
12 

 

  7) จุดเน้นการดำเนินงาน/งานโครงการสำคัญ  (hi-light) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ในรูปแบบดิจิทัล  ปี  2566 – 2570 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

• เร่งรัดพัฒนาโครงการที่มี
อยู่ในปัจจุบนั Knowledge 
Portal / TK read 

• เตรียมการพัฒนา 
platform -Podcast 
Space / Knowledge 
Portal /เช่น On-line Up-
Skill & Re-Skill Courses  

• โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์ 
(Public Online 
Learning Portal) 

• งานพฒันาและเชื่อมโยง
ห้องสมุดออนไลน์
แห่งชาต ิ

• งานพฒันาสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลผา่นแพลตฟอร์ม
ออนไลน ์

• โครงการพัฒนาสื่อดิจิทลั
เพื่อการเรียนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมและสมบัติของ
ชาต ิ

• งานพฒันาดิจิทลัมิวเซียม 

• พัฒนา platform -
Podcast Space / 
Knowledge Portal /
เช่น On-line Up-Skill 
& Re-Skill Courses 

•  เตรียมการNational 
Digital Archive 

• พัฒนาขยายผล
นวัตกรรมการเรียนรู้  
ตู้ให้บริการยืม-คืน
หนังสืออัตโนมัติในที่
สาธารณะ การ
เชื่อมโยงการให้บริการ
ห้องสมุดเครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้ไปยัง
หน่วยงานเครือข่าย
และพันธมิตร 

• โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์ 
(Public Online 
Learning Portal) 

• โครงการพัฒนาตู้
บริการหนังสือ

• พัฒนา platform -
Podcast Space / 
Knowledge 
Portal /เช่น On-
line Up-Skill & 
Re-Skill Courses  

• National Digital 
Archive 

• พัฒนาประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงการ
ให้บริการของตู้
ให้บริการนำยืม-คืน
หนังสืออัตโนมัติในที่
สาธารณะ การ
ให้บริการห้องสมุด
เครือข่าย  

• โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้สาธารณะ
ออนไลน์ (Public 
Online Learning 
Portal) 

• โครงการพัฒนาตู้
บริการหนังสือ

• พัฒนา platform -

Podcast Space / 

Knowledge Portal 

/เช่น On-line Up-

Skill & Re-Skill 

Courses  

• National Digital 
Archive 

• โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้สาธารณะ
ออนไลน์ (Public 
Online Learning 
Portal) 

• โครงการพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมและ
สมบัติของชาต ิ

• โครงการ “มหานคร
แห่งการเรียนรู้บนเม
ตาเวิร์ส (OKMDV)” 

• โครงการพัฒนาตู้
บริการหนังสือ

• พัฒนา 

platform -

Podcast 

Space / 

Knowledge 

Portal /เช่น 

On-line Up-

Skill & Re-Skill 

Courses  

• National 
Digital Archive 

• โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้สาธารณะ
ออนไลน์ 
(Public Online 
Learning 
Portal) 

• โครงการ “มหา
นครแห่งการ
เรียนรู้บนเมตา
เวิร์ส 
(OKMDV)” 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

• โครงการเชื่อมโยงการ
ให้บริการห้องสมุด
เครือข่ายอุทยานการ
เรียนรู ้

 
 
 
 

1.  

อัตโนมัติในที่
สาธารณะ                          

• .โครงการพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
มรดกทางวัฒนธรรม
และสมบตัิของชาต ิ

• พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ อาทิ พัฒนา
เนื้อหาสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบเสมือนจริง 
(content VR) เพิ่มเติม
ในระบบ TK Space 

• งานพฒันาดิจิทลัมิว
เซียม 
 

อัตโนมัติในที่
สาธารณะ                          

• โครงการ “มหานคร
แห่งการเรียนรู้บนเม
ตาเวิร์ส (OKMDV)” 

• .โครงการพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมและ
สมบัติของชาต ิ

• งานพฒันาดิจิทลัมิว
เซียม 
 

อัตโนมัติในที่
สาธารณะ    

•  งานพฒันาดิจิทลั 
      มิวเซียม    
 

 

• โครงการพัฒนา
ตู้บริการหนังสือ
อัตโนมัติในที่
สาธารณะ    

•   งานพฒันา
ดิจิทัลมิวเซียม 
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8) แผนงาน/โครงการสำคัญ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล   

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ตู้
บริการหนังสืออัตโนมัติ
ในที่สาธารณะ                          

 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืน
หนังสือในพ้ืนท่ีสาธารณะ และ
สามารถนำไปขยายผลสูห่น่วยงาน
เครือข่าย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1.จำนวนต้นแบบห้องสมดุ
อัตโนมัติ 1 รูปแบบ 
2. จำนวนตู้บริการหนังสือ
อัตโนมัติ 3 ตู้ที่พัฒนาจาก
ต้นแบบ 

เงิน งปม….-…. ลบ . 
เงินรายได้..-..... ลบ. 

เงิน งปม.10.0 ลบ. 
 
 

เ ง ิ น  งปม  .
10.0ลบ. 

เงิน งปม.10.0 
ลบ . 

เงิน งปม.10.0 
ลบ . 

2. โครงการ “มหานครแห่ง
การเรยีนรู้บนเมตาเวริ์ส 
(OKMDV)” 

1. เพ ื ่ อพ ัฒนาระบบการเร ียนรู้
สาธารณะรูปแบบใหม่ในโลกเสมือน
จริง สนับสนุนการจัดระบบการเรียนรู้
ออนไลน์และการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
2. เพื ่อสร้างสรรค์องค์ความรู ้และ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผ่าน
ต้นแบบการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ในโลกเสมือนจริง เพื่อให้กระตุ้นการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกที ่ทุก
เวลา 
3. เพื่อบูรณาการและขยายขอบเขต
ในการเข้าถึงคอนเทนท์ สร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ในโลก

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1.จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 
OKMDV ไม่น้อยกว่า 
100,000 คน/ครั้งต่อปี (ใน
ปีแรก) และไม่น้อยกว่า 
200,000 คน/ครั้งต่อป ี(ใน
ปีถัดไป)    
2.พัฒนาต้นแบบการ
ให้บริการเสมือนจริงผ่าน
แพลตฟอร์มเมทาเวริ์ส 1 
ระบบ 
 
 
 

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

เงินงปม 19.5  ลบ. 
เงินรายได้..-...ลบ. 
อื่นๆ - 

เงินงปม  
38.00 ลบ. 
เง ินรายได ้ . . - . . .
ลบ. 
 

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

เงินงปม  
25.00  ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
เสมือนจริง ให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
สูงสุด 
4. เพื่อเกิดบริการของอุทยานการ
เรียนรู้ (pilot project) ในรูปแบบ
เสมือนจริง(VR) ผ่านแพลตฟอร์มเม
ทาเวิร์ส(Metaverse platform) เพื่อ
รองรับการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้
เสมือนจริง โดยเช่ือมโยงกับ ระบบ 
TK Space (พื้นที่อุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการ ช้ัน 8 ในรูปแบบ 
VR) ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้
บริการ 

3.โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล
เพื ่อการเรียนรู ้มรดกทาง
วัฒนธรรมและสมบัติของ
ชาติ 

1.เพื่อจัดการรวบรวมองค์ความรู้และ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและสมบัติของชาติ   ใน
พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศไทย  
2.เพ ื ่อเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพในการ
เผยแพร่และให้บริการองค์ความรู้
และข้อมูลเกี ่ยวกับวัตถุที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและสมบัติของชาติใน
พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศไทย  
 

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
1.มีสื่อดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้
มรดกทางวัฒนธรรมและ
สมบัติของชาติ จำนวน 50 
ช้ิน 
2.มีระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ทีร่องรับการ
แสดงผลภาพจำลอง 3 มิติ 
จำนวน 1 ระบบ 

เงินงปม 1.20  ลบ. 
เงินรายได้.-..ลบ. 

เ ง ิ น งปม  0 . 800  
ลบ. 
เงินรายได้..-...ลบ. 

เง ินงปม 0.800  
ลบ. 
เงินรายได้..-...ลบ. 

เงินงปม 0.850  
ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 

เงินงปม 0.850  
ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1. มีสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
มรดกทางวัฒนธรรมและ
สมบัติของชาติ จำนวน 400 
ช้ิน 
2. มีผลความพึงพอใจในการ
เข้าใช้ระบบร้อยละ 80 
 

4 . โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
แพลตฟอร ์มการเร ียนรู้
สาธารณะออนไลน์ (Public 
Online Learning Portal) 

1.  พ ั ฒ น า พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร เ ร ี ย น รู้
สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ใน
ร ูปแบบท ี ่ เหมาะสมและทันสมัย 
เพ ื ่อให ้กล ุ ่มเป ้าหมายทุกช ่วงวัย
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ และเข้าใจการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีด ิจ ิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั ้งเป็นศูนย์รวมองค์ความรู ้ที่
ประชาชนท่ัวไปสามารถสืบค้นได้ 
2. เพ ื ่อส ่งเสร ิมการเข ้าถ ึงองค์
ความรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อ
ต่อยอดความรู้ พัฒนาความคิดในการ
ประกอบอาชีพหรือการทำงานต่างๆ 
ให้เห็นโอกาสในการพัฒนาทักษะหรอื

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
1 . ช ุ ด ค ว า ม ร ู ้  ( Digital 

contents)/ หลักสูตรการ
เรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เหมาะสม จำนวน
ไม่กว่า 100 ชุด พร้อมการ
เพิ ่มเต ิมข้อม ูลในระบบ
ฐานข้อมูลสำหรับ Search 
Engine  

2.ขยายเครือข่ายเชื ่อมโยง
กับแหล่งเร ียนร ู ้อ ื ่นๆ 5 
แห่ง 

3.ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่ง
การเร ียนรู ้ และแบ่งปัน

เง ินงปม 4.9373 
ลบ. 
เงินรายได้...-....ลบ. 
 

เงินงปม 8.00 ลบ. 
เงินรายได้..-...ลบ. 
 

เงินงปม 10.0 ลบ. 
เง ินรายได ้ . . - . . .
ลบ. 
 

เง ินงปม 10.0 
ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 

 

เง ินงปม 10.0 
ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
สร้างรายได้ให้สอดรับกับสังคมใน
ปัจจุบันและอนาคต 
3. สร ้างกระบวนการเร ียนร ู ้ ให้
ประชาชนทุกช่วงวัย สามารถมีส่วน
ร่วมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Community) แบ่งปัน
ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge Sharing) 
ตลอดจนการสร ้ างกระบวนการ
จ ั ด ก า ร ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Management) เพ ื ่อเพิ่มท ักษะใน
การดำรงชีว ิต ตลอดจนการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 
4. เป็นเครื ่องมือในการลดความ
เหลื่อมล้ำทางดิจิทัล โดยสนับสนุนให้
ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี  ข้อมูล 
ข่าวสาร สื ่อการเรียนรู ้ และบริการ
ดิจิทัลของรัฐ สามารถใช้สื ่อให้เป็น
ประโยชน์ต ่อการเร ียนร ู ้และการ
ดำรงชีวิต 

ความรู้ โดยกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข ้ าถ ึ งและนำ
ความรู้ที่มีประโยชน์ไปต่อ
ยอดทักษะ อาชีพ จำนวน 
3 ล้านคน/ครั้ง 

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1. แพลตฟอร์มการเรียนรู้

ออนไลน์สาธารณะ ที่มีการ
เพิ่มหน้าต่างการให้บริการ
โดยการเพ ิ ่มฐานข ้อมูล 
ทรัพยากรการเรียนรู้ องค์
ความรู ้ใหม่ๆ และขยาย
เคร ือข่ายการให้บร ิการ 
อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 

2 .  ผ ู ้ ไ ด ้ ร ั บองค ์ ค วามรู้  
5,000,000 ครั้ง/คน 

5. งานพ ัฒนาด ิจ ิท ัลมิว
เซียม  

1. เพื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพในการ
นำเสนอนิทรรศการในร ูปแบบที่
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมและ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายปี 
2566 
1.มีนิทรรศการเสมือนจริง 1 
ชุด 

เงินงปม 0.800  ลบ. 
เ ง ินรายได้  1.650  
ลบ. 

เงินงปม 12.00  
ลบ. 
เงินรายได้..-...ลบ. 

เงินงปม 14.00 
ลบ. 
เง ินรายได ้ . . - . . .
ลบ. 

เงินงปม 15.50  
ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 

เงินงปม 17.00  
ลบ. 
เงินรายได้..-...
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ผ ่านช ่องทาง
ออนไลน์ 
2. เพ ิ ่มข ีดความสามารถในการ
ให้บริการและการเข้าถึงข้อมูลองค์
ความรู้พิพิธภัณฑ์ของผู้ใช้งาน 

2.มีผลความพึงพอใจในการ
เข้าใช้บริการระบบ ร้อยละ 
80  
ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายปี 
2567-2570 
1. มีนิทรรศการเสมือนจริง 
8 ชุด 
2. มีผลความพึงพอใจในการ
เ ข ้ า ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร ร ะ บ บ
สารสนเทศของ สพร. ร้อย
ละ 85 

6. โครงการพัฒนาเชื่อมโยง
การให้บริการอุทยานการ
เรียนรู้เครือข่าย 
(แผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล) 

1. เพ ื ่อให ้ประชาชนผ ู ้ ใช ้บร ิการ
อุทยานการเรียนรู ้ TK park และ
อุทยานการเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่
จ ั งหว ัดต ่างๆ สามารถย ืม -คืน 
หนังสือได้อย่างหลากหลาย จาก
อุทยานการเรียนรู้ทุกแห่งได้อย่าง
เท่าเทียมกัน 

2. เพ ื ่อบ ูรณาการข ้อม ูลระหว ่าง
อุทยานการเร ียนร ู ้  TK park กับ
อุทยานการเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่
ต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ 
เพื ่อประกอบการวางแผนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องสมุดมี

ระบบกลางให้บริการและ
บร ิหารจ ัดการห ้องสมุด
อุทยานการเรียนรู้ เชื่อมโยง
ร่วมกันระหว่างอุทยานการ
เร ียนรู ้ส ่วนกลาง TK park 
ก ั บอ ุ ทย านกา ร เ ร ี ย น รู้
เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 
 

เงิน งปม. 
8.0627 ลบ . 

 

เงิน งปม. 
8.0 ลบ. 

 

เงิน งปม. 
3.0 ลบ. 

 

เงิน งปม. 
3.0 ลบ. 

 

เงิน งปม. 
3.0 ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ชีวิต” ทั้งในด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ ที ่สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่น หรือชุมชนต่อไป 

3. เพ ื ่อลดค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของอุทยานการ
เร ียนร ู ้ ในพ ื ้นท ี ่ต ่างๆ เน ื ่องจาก
สามารถ ยืม-คืน ระหว่างเครือข่ายได้ 
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3.2.5 ด้านการพัฒนาและยกระดับให้ สบร.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ก่อให้เกิดผลกระทบและประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม  (High Performing + Social Impact Organization) 

(มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การในการจัดตั้งองค์กรข้อ 1) 
1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการด้าน

การจัดการความรู้แก่สังคมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  
2)  เป้าประสงค์ 

                   2.1 เป็นองค์กรที ่มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ ปรับตัวได้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีความโปร่งใส มีระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ  ประกอบด้วย
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตั้งใจมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ประชาชน
และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
                   2.2 พัฒนาและยกระดับให้ สบร.เป็นองค์กรที ่มีสมรรถนะสูง ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม (High Performing + Social Impact Organization) รวมถึงมีความพร้อมในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีทักษะหลากหลาย ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงานในยุคสังคม
ดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที และสอดรับกับสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลง  

3) ยุทธศาสตร์ 
    เร่งรัดพัฒนาและยกระดับให้ สบร.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย  
4) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

                  4.1) ปรับโครงสร้างองค์การและพัฒนาบุคลากรให้รองรับต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ใหม่ สบร.  รวมศูนย์งานสนับสนุน ได้แก่ การเงิน-บัญชี พัสดุ บุคคล กฎหมาย และ IT และมีทีมผสม 
(Scrum Team) ที่ดูแลงานด้านพัฒนาธุรกิจ (Business Development) 
                  4.2)  พัฒนาให้เป็นองค์การที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพรอบด้าน 

• เป็น Talent Intensive Organization 
• Happy workplace ด้วยมาตรการใหม่ๆเช่น Work from Anywhere, Flexible 

Office Hours, การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษตามใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหลักขององค์กร, การให้ทุนพัฒนาตนเอง หรือ ทุนศึกษาดูงาน-ตปท. 

• มีอิสระด้านการบริหารงบประมาณภายใน 5 ปี  โดยกลยุทธ์ G-C Revenue 
Model (จัดหา Coporate Sponsorship / Cloud Funfing / Consultation 
Service / Campaign Managing Service / Service Provider) 

                         4.3) พัฒนากลไลและทีมงานหลักในการพัฒนาและสนับสนุนงาน/กิจกรรมด้านการหารายได้
ให้องค์กร (Revenue Node) 
                   4.4) เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สบร.ให้บรรลุผลได้ 
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                   4.5) share-service 

            5) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
               1) โครงสร้างองค์กรและแผนพัฒนาบุคลากรได้รับความเห็นชอบต่อ กพร. 

               2) ระดับความสำเร็จในการจัดหารายได้จากโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมาตามเป้าหมาย 

               3) ตัวชี้วัดการดำเนินงานประจำปี ที่ตกลงไว้กับ กพร. ได้รับคะแนนผลการดำเนินงานประจำปี

อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

                4) บุคลากรมีสมรรถนะสามารถขับเคลื ่อนงานโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ใหม่ สบร.ได้ 

                5) เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการด้านการ

จัดการความรู้แก่สังคมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

                6) สบร. ได้รับรางวัลอันดับดีเยี่ยมขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ

หรือด้านที่เก่ียวข้องในระดับที่ดีเยี่ยมในเวทีระดับประเทศหรือต่างประเทศ  อย่างน้อย 1 รางวัล 
 

            6) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (แต่ละปี  ปี 2566 – 2570) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.ผลการประเมินต ัวช ี ้ว ัด สบร.ใน
ภาพรวม โดย กพร. 

ระดับ ดี-ดีมาก ดี-ดีมาก ดี-ดีมาก ดี-ดีมาก ดี-ดีมาก 

2.การประเม ินค ุณธรรมและความ
โปร ่ ง ใสของการดำ เน ิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 
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             7) จุดเน้นการดำเนินงาน งานโครงการสำคัญ  (Highlight) ของแผนด้านการพัฒนาและ
ยกระดับให้ สบร.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ก่อให้เกิดผลกระทบและประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  (High 
Performing + Social Impact Organization) ปี 2566 – 2570 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

• เป็นองค์กรโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และ
ยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขัน้ตอน
และระยะเวลาที่
กำหนด 

• วางระบบเพื่อ
เปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ให้
สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างเป็น
ปัจจุบนั 

• บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของ
ทุกหน่วยงาน
ภายใน ระบบ E- 
Office 

• บุคลากรได้รบัการ
พัฒนา เพิ่มทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 

• พัฒนากลไลและ
ทีมงานหลักในการ
พัฒนาและ
สนับสนนุงาน/
กิจกรรมด้านการ
หารายได้ให้องค์กร 
(Revenue Node 

• ศึกษาเพื่อการปรับ
โครงสร้างองค์การ
และพัฒนา

• เป็นองค์กรโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และยึด
หลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

•  วางระบบเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ให้สาธารณชนได้รบั
ทราบอย่างเป็น
ปัจจุบนั 

•  บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของ
ทุกหน่วยงานภายใน 
ระบบ E- Office 

•  บุคลากรได้รบัการ
พัฒนา เพิ่มทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 

• พัฒนากลไลและ
ทีมงานหลักในการ
พัฒนาและสนบัสนนุ
งาน/กิจกรรมด้าน
การหารายได้ให้
องค์กร (Revenue 
Node) 

• ปรับโครงสรา้ง
องค์การและพัฒนา
บุคลากรให้รองรับ
ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ใหม่ 
สบร.   

•  เป็นองค์กรโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และยึด
หลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

•  วางระบบเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ให้สาธารณชนได้รบั
ทราบอย่างเป็น
ปัจจุบนั 

•   บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของ
ทุกหน่วยงานภายใน 
ระบบ E- Office 

•  บุคลากรได้รบัการ
พัฒนา เพิ่มทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 

• -พัฒนากลไลและ
ทีมงานหลักในการ
พัฒนาและสนบัสนนุ
งาน/กิจกรรมด้าน
การหารายได้ให้
องค์กร (Revenue 
Node) 

• มีกลไกการทำงาน
แบบ Happy 
workplace ด้วย
มาตรการใหม่ๆเช่น 
Work from 
Anywhere, 

•  เป็นองค์กรโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และยึด
หลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

•  วางระบบเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ให้สาธารณชนได้รบั
ทราบอย่างเป็น
ปัจจุบนั 

•  บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของ
ทุกหน่วยงานภายใน 
ระบบ E- Office 

•  บุคลากรได้รบัการ
พัฒนา เพิ่มทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 

• มีกลไกการทำงาน
แบบ Happy 
workplace ด้วย
มาตรการใหม่ๆเช่น 
Work from 
Anywhere, 
Flexible Office 
Hours, 

 

•  เป็นองค์กรโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และยึด
หลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

•  วางระบบเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ให้สาธารณชนได้รบั
ทราบอย่างเป็น
ปัจจุบนั 

•  บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของ
ทุกหน่วยงานภายใน 
ระบบ E- Office 

•  บุคลากรได้รบัการ
พัฒนา เพิ่มทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 

• มีกลไกการทำงาน
แบบ Happy 
workplace ด้วย
มาตรการใหม่ๆเช่น 
Work from 
Anywhere, 
Flexible Office 
Hours, 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

บุคลากรให้รองรับ
ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ใหม่ 
สบร.   

 
 

• มีกลไกการทำงาน
แบบ Happy 
workplace ด้วย
มาตรการใหม่ๆเช่น 
Work from 
Anywhere, 
Flexible Office 
Hours, 

 

Flexible Office 
Hours, 
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8) แผนงาน/โครงการสำคัญ ด้านการพัฒนาและยกระดับให้ สบร.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ก่อให้เกิดผลกระทบและประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ปี2566- ปี 
2570 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1 .  ง า น ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ดำเนินงานสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ 

1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(สบร.) ประจำปี ซึ ่งได้จัดทำไว้กับสำนักงาน 
ก.พ.ร.  
2. เพื ่อร ับทราบความพึงพอใจ การได ้รับ
ประโยชน์ ความต้องการ ข้อคิดเห ็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานบริการแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ สบร. 
ให้การสนับสนุน  และการให้บริการการเรียนรู้
ออนไลน์ของ สบร.   
3. เพื่อสร้างการับรู้ให้บริหารและเจา้หน้าท่ีของ 
สบร .  ไ ด ้ ร ั บทราบผลการประ เม ิ นการ
ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนจุดแข็ง ที่
สะท้อนภาพรวมผลการดำเนินงานของ สบร. 
และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของ สบร. ได้ร ับทราบผลการประเมินการ
ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนและจุดแขง็  
ที่สะท้อนภาพรวมผลการดำเนินงานของ สบร. 

ต ัวชี ้ว ัดและค่าเป ้าหมายปี  
2566-2570 
1. รายงานการประเมินผลการ
ดำเนินงาน สบร. ประจำปี 
2. ร้อยละความพึงพอใจและ
การได้รับประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู ้ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้
เคร ือข่าย และช่องทางการ
เรียนรู้ออนไลน์  
3. กิจกรรมเผยแพร่ผลการ
ประเม ินและวางแผนการ
ดำเนินงานร่วมกัน  

เงินงปม  -  ลบ. 
 
เ ง ิ นรายได้  2 .0 
ลบ. 

เงินงปม   
2.0  ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม   
2.0  ลบ. 
เง ินรายได้  - 
ลบ. 

เงินงปม   
2.0  ลบ. 
เงินรายได้ - 

ลบ. 

เงินงปม   
2.0  ลบ. 
เงินรายได้ - 
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 
สบร.  

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สบร. ให้รองรับการ
แสดงผลดิจ ิตอลคอนเทนต์ ท ี ่หลากหลาย 
สะดวกกับการใช้งาน   

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป ้าหมายปี  
2566-2570 
หน่วยงานมีเว็บไซต์ที่สามารถ
แสดงข้อมูลต่างๆ ตามรูปแบบ
ที่กำหนด สามารถเข้าใช้งาน
ได้จาก ทุกอุปกรณ์ 

เงินงปม  -  ลบ. 
เงินรายได้  ลบ. 

เงินงปม   ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม  
2.0 ลบ. 
เง ินรายได้   -  
ลบ. 

เงินงปม 1.0 
ลบ. 
เงินรายได้ - 
ลบ. 

เงินงปม  1.0 
ลบ. 
เงินรายได้  -  
ลบ. 

3. โครงการจัดทำระบบข้อมูล
สำหร ับการบร ิหารจ ัดการ
สำหรับผู้บริหาร 

จัดทำระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
ผู้บริหารเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวชี ้ว ัดและค่าเป ้าหมายปี  
2566-2570 
มีระบบงานที ่สามารถแสดง
ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้
ในการบริหารและตัดสินใจ  

เงินงปม  -  ลบ. 
เงินรายได้  ลบ. 

เงินงปม   ลบ. 
เงินรายได้ - ลบ. 

เงินงปม. 
5.00 ลบ. 
เง ินรายได้   -  
ลบ. 

เงินงปม   
2.00ลบ. 
เงินรายได้ - 
ลบ. 

เงินงปม 
2.00 ลบ. 
เงินรายได้  -  
ลบ. 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1.เพ ื ่ อพ ัฒนาบ ุคลากรให้ สอดร ับก ับการ
ดำเนินงานตาม ภารกิจของสบร.และสนับสนุน
แผนการดำเนินงาน ของ สบร. และหน่วยงาน
ภายใน  
2.เพื ่อให้บุคลากรของ สบร. และหน่วยงาน
ภายใน มีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความ
มุ่งมั ่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใน
หน้าท่ีให้มีคุณภาพสูงสุด  
3. เพื ่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักองค์กร
และผลักดันองค์กรให้สามารถดำเนินไปใน
ทิศทางที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายปี 
2566-2570 
1. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้า
ร่วมฝึกอบรมทักษะการทำงาน
เป็นทีมและ/หรือได้เพิ ่มเติม
ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ อย่างน้อยคนละ 1 
ครั้ง 
2. ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ
การอบรมสัมมนาตามจำนวน
ที่กำหนด 

เงินงปม  -  ลบ. 
เงินรายได้  
2.5  ลบ. 

เงินงปม.. 
5.00  ลบ. 
เ ง ินรายได้  . . .   
ลบ. 

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

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

เงินงปม.. 
5.00  ลบ. 
เงินรายได้ ...   
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
5.โครงการปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายงานด้านดิจิทัล 

1. เพื่อวิเคราะห์ปญัหาทางเทคนิคด้านความ
มั่นคงปลอดภยัของเครือข่ายงานดา้นดิจิทัล 
2.เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายงานด้านดิจิทัล
และอุปกรณ์ต่างๆ ของ สบร. ให้มคีวามมั่นคง
ปลอดภัยและให้บริการได้อยา่งองค์ความรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อให้เครือข่ายงานด้านดิจิทัลของ สบร. 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของภาครัฐ 

1. เครือข่ายงานด้านดจิิทัล 
ของ สบร. ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  และพร้อม
ให้บริการองค์ความรู้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  3 ระบบ 

เงินงปม  -  ลบ. 
เงินรายได้  ลบ. 

เงินงปม  
6.00 ลบ.   
เงินรายได้  ลบ. 

เงินงปม... ลบ   
เงินรายได้..   
ลบ. 

เงินงปม... ลบ   
เงินรายได้..   
ลบ. 

เงินงปม... ลบ   
เงินรายได้..   
ลบ. 

6.โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารงานสนับสนุน (Back 
Office)  
 
** ดำเนินการโดยการบริหาร
จัดการภายในองค์กร โดยไม่ใช้
เงินงบประมาณ 

1. ปรับโครงสร้างองค์การและพัฒนาบุคลากร
ให้รองรับต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ 
สบร.  รวมศูนย์งานสนับสนุน ได้แก่ การเงิน-
บัญชี พัสดุ บุคคล กฎหมาย และ IT และมีทีม
ผสม (Scrum Team) ที ่ดูแลงานด้านพัฒนา
ธุรกิจ (Business Development)  
2 พ ัฒนาให ้ เป ็นองค ์การท ี ่ ท ั นสม ั ย  มี
ประสิทธิภาพรอบด้าน 

• เ ป ็ น  T a l e n t  I n t e n s i v e 
Organization 

• Happy workplace ด้วยมาตรการ
ใหม่ๆเช่น Work from Anywhere, 
Flexible Office Hours, ก า ร
จ ่ า ย เ ง ิ น เ พ ิ ่ ม พ ิ เ ศ ษ ต า ม ใ บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจหลักขององค์กร , การให้

ตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายปี 
2566-2570 
1 . บ ุ ค ล า ก ร ม ี ส ม ร ร ถ น ะ
ส า ม า ร ถข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ง า น
โครงการ ให ้บรรล ุผลตาม
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ใหม่ 
สบร.ได้ 
2. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการ
จ ัดการความร ู ้ และพ ัฒนา
ระบบกา ร ให ้ บร ิ ก า รทาง
วิชาการด้านการจัดการความรู้
แก่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ 

3.มีทีมงานที่มีความพร้อม
ในการสนับสนุนงานด้าน

เงินงปม  -  ลบ. 
เงินรายได้  ลบ. 

เงินงปม  
-- ลบ.   
เงินรายได้  ลบ. 

เงินงปม... ลบ   
เงินรายได้..   
ลบ. 

เงินงปม... ลบ   
เงินรายได้..   
ลบ. 

เงินงปม... ลบ   
เงินรายได้..   
ลบ. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ทุนพัฒนาตนเอง หรือ ทุนศึกษาดู
งาน-ตปท. 

 
 

การพัฒนาธุรกิจและการ
สน ั บสน ุ น ง านบร ิ ห า ร
สำนักงานที่มีความเข็มแข็ง
และมีศักยภาพสูง 
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ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
       1. การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้และนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไปขยายผลพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
ในพื้นที่ภูมิภาคและจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการให้
ความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษหลากหลาย (Multi-skilled)  ได้รับ ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้  การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

      1)  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 

      2)  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้/ สร้างคนไทยในพื้นที ่ให้ใฝ่เรียนรู ้บนฐานองค์ความรู ้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

      3)  เป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
        2. สบร. เป็นองค์การชั้นนำของประเทศในด้านการจัดการความรู้ การต่อยอดความรู้ของประเทศ 
(Knowledge Management) และให้บริการคำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์การ 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและจัดการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดความรู้ไปสู่ทิศทางการพัฒนาประเทศตาแนวโน้มและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
        3. ร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยอยากเรียนรู้ สนใจใฝ่รู้  
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นให้คนไทยทุกคนมีความใฝ่รู้ แสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  และพัฒนานโยบายที่กระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความอยากเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำองค์ความรู้ไปสู่สร้าง
รายได้  สร้างอาชีพ   และส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพบนฐานความรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์บนฐานความรู้ 

        4. คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความรู้นำไปพัฒนาทักษะและต่อยอดสร้างรายได้จากการดำเนินงานของ 
สบร. โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆในรูปแบบดิจิทัล  (Digitalization in Learning Process) ให้
ประชาชนเข้าถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งรัดพัฒนาการบริการและ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆในรูปแบบดิจิทัล  (Digitalization in Learning Process) 

ประเด็นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคมจากการดำเนินงาน ของ สบร. 

เป้าหมายในการดำเนินงานของ สบร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566-2570 คาดว่าจะสามารถ
ประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้จากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 2 แห่ง คือ อุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam) รวมถึงการให้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของ สบร. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่แท้จริงไม่ต่ำ
กว่า 8,000 ล้านบาท และมูลค่าเพ่ิมทางสังคมไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท และสามารถสะท้อนความคุ้มค่าแก่



 

-106- 
 

การลงทุนในการดำเนินงานต่างๆ ของ สบร. ได้อย่างชัดเจน  โดยมีเป้าหมายมูลค่าเพิ ่มเศรษฐกิจและ
มูลค่าเพ่ิมทางสังคมจากการดำเนินงานของ สบร. ในระยะ 5 ปี ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ปี 2565 เป้าหมาย
ปี 2566 

เป้าหมาย
ปี 2567 

เป้าหมาย
ปี 2568 

เป้าหมาย
ปี 2569 

เป้าหมาย
ปี 2570 เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 

ม ู ล ค ่ า เ พิ่ ม
ทางเศรษฐกิจ 

8,097 11,212 8,437 8,791 9,161 9,545 9,946 

ม ู ล ค ่ า เ พิ่ ม
ทางสังคม 

5,452 5,620 5,681 5,920 6,168 6,427 6,697 

 หากพิจารณาในมิติของมูลค่าเพ่ิมทางสังคม พบว่า การดำเนินงานของ สบร. ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 
4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การพัฒนาชีวิตและสร้างสังคมที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนิสัยใฝ่รู้ และลดปัญหาสังคม 
นอกจากนี้ คนในชนบท/ฐานรากได้รับองค์ความรู้และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และการทำ
มาหากินในเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู ้เป็น
ประโยชน์ พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน 

มิติที่ 2 ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและตัวชี้วัดที่ตกลงไว้
กับ ก.พ.ร. ที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคมในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งการมีแหล่งเรียนรู้กระจายไปยังส่วน
ภูมิภาค ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคมในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

มิติที่ 3 การประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ามาใช้บริการที่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ สบร. ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 
อุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รวมถึงช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประชาชนใน
สังคมเข้าถึงเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

มิติที่ 4 ประโยชน์อื ่นๆ เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจากกิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับแรงบันดาลใจ ติดตามเรื่องราว วิทยาการการเรียนรู้อันทันสมัย 
กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ รักการอ่านการเรียนรู้ ได้รับการปลูกฝังความคิดให้เกิดความรักชาติรักแผ่นดิน รักใน
เอกลักษณ์และภาคภูมิใจ รักและเคารพในชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าใจรากเหง้าแห่งความเป็น
ไทย ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ทำให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของแผ่นดิน 
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     3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม 5 ปี (ปี 2566 – 2570) 
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*   3,546.7724   ล้านบาท 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

3,434.9147 111.8577    

    

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ปี 2566 – 2570)  (หน่วย: ล้านบาท) 

จำแนกตามแผนงานแต่ละด้าน 
  3.3.1) การพัฒนาและขยายผลต้นแบบการเรียนรู้สู่ภูมิภาค (Develop & Expand) 

แผนปฏิบัติการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 37.4367 473.5000 727.0000 850.0000 263.0000 2,350.9367 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 57.8972     57.8972 
อื่นๆ        
รวม  95.3339 473.5000 727.0000 850.0000 263.0000 2,408.8339 

หมายเหตุ : ข้อ 3.3.1 มีวงเงินค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่  บริเวณถนนราชดำเนิน ศูนย์การเรียนรู้ฯ(NKC) และบริเวณสวนเบญจิติ รวม 1,429 ลบ.  

  3.3.2) การมุ่งสู่ความเลิศทางด้านการจัดการความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการด้าน
การจัดการความรู้แก่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ( KM-as-a-Service)   

แผนปฏิบัติการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 5.9780 125.2000 97.5000 98.5000 94.0000 421.1780 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 4.4000 8.0000 10.0000   22.4000 
อื่นๆ        
รวม  10.3780 133.2000 107.5000 98.5000 94.0000 443.5780 

 

  3.3.3) การร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยอยากเรียนรู้ สนใจใฝ่รู้  
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ( Co–Create  “ Knowledge – X Campaign “)   

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2568 2568 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 1.8000 58.0000 87.0000 97.1000 92.1000 336.5000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 25.4105     25.4105 
อื่นๆ        
รวม  27.2105 58.0000 87.0000 97.1000 92.1000 361.9105 
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     3.3.4) การพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล  (New Digital Service)  

 

   

     3.3.5) การพัฒนาและยกระดับให้ สบร.เป็นองค์กรที ่มีสมรรถนะสูง ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  (High Performing + Social Impact Organization) 

แผนปฏิบัติการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  13.0000 14.0000 10.0000 10.0000 47.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 4.5000     4.5000 
อื่นๆ        
รวม  4.5000 13.0000 14.0000 10.0000 10.0000 51.5000 

  

แผนปฏิบัติการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 15.0000 58.3000 75.8000 64.3500 65.8500 279.3000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1.6500     1.6500 
อื่นๆ        
รวม  16.6500 58.3000 75.8000 64.3500 65.8500 280.9500 



 

-109- 
 

 

ส ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน) 
69/18-19 อำคำรวทิยำลยักำรจดักำรมหำวทิยำลยัมหดิล ชัน้ 18-19 

ถนนวภิำวดรีงัสติ  แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม.10400 
โทรศพัท ์02 1056500 โทรสำร 02 1056556 

www.okmd.or.th 
 


