










สารจากประธานกรรมการบริหาร
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ภายใต้สถานการณ์โลกที่เราก�าลังเผชิญ
อยู่ในปัจจุบัน ล้วนส่งผลกระทบอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศและการด�ารงชีวิต
ของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาตนเอง
จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ประชาชนทุก
คนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัว
ให้พร้อมรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้อย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมารฐับาลได้ให้ความส�าคญัเป็นอย่าง
มากต่อการลงทุนในเร่ืองของทรัพยากร
มนุษย์  ซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาของ
สังคม โดยมุ่งปลูกฝังให้ประชาชนรักการ
เรยีนรู ้และส่งเสรมิให้ประชาชนได้มโีอกาส
เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความ
สามารถของคนไทยให้ทัดเทียมกับนานา
ประเทศ

นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา OKMD ได้
ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือ Creative 
Economy อย่างจริงจัง โดยมุ่งส่งเสริมให้
เกิดองค์ความรู้ทางด้านการน�าความคิด
สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักถึงความส�าคัญของ “การ
คิดต่าง” ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองส�าคัญของ
การพัฒนาสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

องค์ความรู ้ต่างๆ นั้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
และสถานที่ การกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศ
การเรียนรู ้ อย ่างทั่ วถึ งจึ ง เป ็นป ัจจัย
ส�าคัญในการสร้างสังคมไทยให้เกิดการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD จึง
มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ และ
ขยายการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งบทบาทหน้าที่อันส�าคัญ
นี้  OKMD ได ้ด�าเนินการมาอย่างต ่อ
เนื่อง และมุ่งมั่นท่ีจะขยายผลต่อยอดให้
องค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แพร่หลายเข้าสู่
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกพื้นท่ี 
เพื่อร่วมกันยกระดับความสามารถของคน
ไทยให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ที่
อุทิศตน มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด 
รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ และผู้ที่
มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุน 
OKMD ด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ ่าน
มา ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า OKMD จะ
สามารถต่อยอดขยายผลงานด้านต่างๆ 
ไปได้อย่างท่ัวถึง และสามารถผลักดันให้
สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังใจไว้ได้อย่าง
ย่ังยืนสืบไป

(นายณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานกรรมการบริหาร
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่ทุกประเทศ
ล้วนมีการแข่งขันกันพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดังนั้น
การปรับตัวให้รู ้เท่าทัน และการพัฒนา
สติปัญญาและทักษะของตนเองให้มี
ศักยภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้นั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่เราไม่
อาจมองข้าม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่
ผ่านมา ประเทศไทยของเราได้เร่งสร้าง
กลไกการพัฒนาความรู้ สร้างอาชีพ และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยก
ระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 
เพื่อวางรากฐานให้สังคมเจริญเติบโตได้
อย่างยั่งยืน

การแข่งขันกันโดยใช้ความรู้ สติปัญญา 
และการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ จะ
เป็นแรงขับดันที่ส�าคัญย่ิงต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างก้าวกระโดด ถึงเวลาแล้ว
ที่เราจะต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการ
สร้างปัญญาเพื่ออนาคต หล่อหลอมให้
คนไทยรุ่นใหม่รักการเรียนรู้ กล้าคิด กล้า
ท�า กล้าแสดงออก และเห็นความส�าคัญ
ของการใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” มาก่อ
ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
โดยรวมเพื่อน�าพาประเทศให้หลุดพ้นจาก
การเป็นผู้ตามและมีขีดความสามารถสูง
ที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
หรือ สบร. หน่วยงานในสังกัดส�านักนายก
รัฐมนตรี ได้มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้ กระตุ้นให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของ
คนไทย โดยผ่านแหล่งบริการความรู ้
สาธารณะที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังได้มุ ่งเน้นด�าเนินนโยบาย
ภายใต้แนวคดิ “Creative Economy” หรอื 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของรัฐบาล โดย
ท�าหน้าที่ในการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการน�าความ
คิดสร้างสรรค์มาผนวกเข้ากับภูมิปัญญา 
เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ให้มี
มูลค่าที่เพิ่มสูงข้ึน ยกระดับความสามารถ
ด้านการผลิตสินค้าและบริการของไทย
ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าได้
อย่างมีเสถียรภาพ  โดยผลการด�าเนินงาน
ทีผ่่านมา ได้รบัการตอบรบัด้วยดจีากหน่วย
งานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ท่ีให้ความ
ร่วมมือและการสนับสนุนในด้านต่างๆ จน
สามารถต่อยอดขยายผลการด�าเนินงาน
ไปยงัระดบัภมูภิาคเพิม่มากขึน้ได้อย่างต่อ
เนื่องและมีประสิทธิผลอย่างดียิ่ง 

ในนามของส�านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู ้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ที่
เสียสละ อุทิศตนท�างานด้วยความมุ่งมั่น 
และร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น จน
ท�าให้การด�าเนินงานของ สบร. ประสบ
ผลส�าเร็จสมดังความตั้งใจ รวมทั้งขอ
ขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่กรุณา
ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ
กับ สบร. ในการวางรากฐานความรู้ของ
ประชาชนไทยให้มีความก้าวหน้าและ
มั่นคงสืบไป

(นายปราโมทย์  วิทยาสุข)

ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

สารจากผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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หน่วยงานที่ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงแหล่งทุนทางปัญญา
เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน
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กระตุกต่อมคิด
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สบร. (OKMD) คือใคร

ANNUAL REPORT 2011

Office of Knowledge Management and Development
(Public Organization)

OKMD

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) หรือ สบร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of 
Knowledge Management and Development 
(Public Organization) หรือ OKMD สังกัดส�านัก 
นายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2547 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม) 

เพื่อเพิ่มขีดความรู้

ความสามารถในการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา

จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตผ่านระบบการเรียนรู้สาธารณะ

อันเป็นการศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
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การเป็นองค์กรการเรียนรู้

ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ หลากหลาย

ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง

ความรู้ในสาขาต่างๆ ได้

โดยมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายประเภท

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

สามารถพัฒนาความคิดความสร้างสรรค์

และนวัตกรรมพร้อมกับพัฒนาให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตวัฒนธรรมเขตร้อน

และภูมิปัญญาตะวันออกที่ทันสมัยเป็นจุดหมายใน

การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก

วัตถุประสงค์
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Office of Knowledge
Management and Development
(Public Organization)

OKMD

เป็นองค์กรน�าในการ

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาความคิด
เพิ่มความรู้
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
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จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้
เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาโดยผ่านสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรู้ได้

จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู ้
เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา
อุดมด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสติปัญญา
และการเรียนรู้ของประชาชน

สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย

ประสานงานหรือสนับสนุนให้มีการจัดท�าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
ห้องสมุดการแสดงหรือการจัดนิทรรศการ ศูนย์การสร้างสรรค์
ทางความคิด ในทุกรูปแบบที่ทันสมัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับ
การบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม

สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และการอ่าน
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ทางความคิด

จัดสรรหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่ม
และพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ให้การสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

พันธกิจ (Mission) อ�านาจหน้าที่

0101

02

03

04

02

03

04

05

06
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สบร. หรือ OKMD

เป็นองค์กรในรูปแบบ “องค์การมหาชน”

ที่มีความหลากหลายภายใต้บทบาทหน้าที่

ในการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ

ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

และขยายองค์ความรู้ไปสู่ภาคประชาชน

ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2554  สบร.
มีหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน
ท�าหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านต่างๆ
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (Tcels)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (Moral Center) 

องค์ประกอบของ สบร.
ปี 2554
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หน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน
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ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
หรือ Office of Knowledge Management and Development (OKMD)

เป็นหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหาร สบร. โดยท�าหน้าที่จัดระบบบริหารงานภายใน
ประสานแผนและงบประมาณ พัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้ 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
หรือ Thailand Knowledge Park (TK Park)

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน
รู ้จักการแสวงหาความรู ้และการเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์ ใน
บรรยากาศที่ทันสมัยภายใต้รูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” พร้อมท้ัง
ส่งเสรมิให้เยาวชนมโีอกาสพฒันาแลกเปลีย่น และแสดงผลงาน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
หรือ Thailand Creative and Design Center (TCDC)

เป็นแหล่งทรพัยากรข้อมลูการเรยีนรูด้้านการออกแบบทีส่ร้างแรง
บันดาลใจและกระตุ้นให้คนไทยปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างสินค้าใหม่หรือผลงานที่เป็นต้นฉบับของตนเอง

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

ท�าหน้าทีถ่่ายทอดความรูส้าขาต่างๆ ผ่านนทิรรศการ ซึง่สร้างสรรค์
โดยใช้นวัตกรรมใหม่ในการเล่าเรื่องราวของชนชาติ วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจไทยในรูปแบบมีชีวิต ท่ีสามารถจุด
ประกายความอยากรู้ การต้ังค�าถามและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นิทรรศการกับผู้ชม เพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศโดยรวม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
(ศลชท.)
หรือ Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)

เป็นศูนย์กลางการจดัการองค์ความรูใ้ห้เกดิและเพิม่มลูค่าในด้าน
ชวีวทิยาศาสตร์เพือ่สุขภาพ โดยมุง่สร้างศักยภาพของประเทศไทย
ให้โดดเด่นด้วยนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานโลก 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
(ศูนย์คุณธรรม)
หรือ Center for the Promotion of National Strength on 
Moral Ethics and Values (Moral Center)

มบีทบาทหลกัในการเสรมิหนนุ เชือ่มประสาน เพิม่พลงัเครอืข่าย
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นการรวมพลังยกระดับ 
แพร่ขยายในบริบทต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม
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Organization Chart
Office of Knowledge
Management and Development

2011

หมายเหตุ :
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม แยกออกจาก
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็น
องค์การมหาชนใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ดังนี้

* ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

** ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

โครงสร้างการบริหาร
ปี 2554
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ผลการด�าเนินงานภาพรวม

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้สาธารณะผ่านแหล่งบริการ

ความรู้รูปแบบใหม่และต้นแบบองค์ความรู้ที่

สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

ผลการด�าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

การด�าเนินงานที่ผ่านมา สบร. ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ในระดับที่ดีมากอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2553 ได้คะแนน 4.72 และ 4.54 ในปี 2554 จากคะแนนเต็ม 5
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โดยมีผลงานที่ส�าคัญในภาพรวม ดังนี้

ไม่ว่าจะเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ที่เป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หรือห้องสมุดมีชีวิต 
(TK park) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และระดับภูมิภาคท่ี
จังหวัดยะลา รวมถึง Museum Siam ที่เป็นต้นแบบ Discovery 
Museum โดยแหล่งบริการเหล่านี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อ
เนื่อง ท�าให้มียอดผู้เข้าใช้บริการในปีที่ผ่านมาประมาณ 8.3 
แสนราย เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึงร้อยละ 19.1 อีกทั้งผลส�ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดยหน่วยงานภายนอกสูงถึง
ร้อยละ 87.4 

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น งานพิพิธอาเซียน เวทีเสวนา
วิชาการ (TK Forum 2011) เรือ่ง “อ่านเพือ่นบ้าน กบัประสบการณ์
ส่งเสริมการอ่าน” และการประชุม Thailand Conference on 
Reading 2011

อาทิ ร่วมมือกับท้องถิ่นจัดท�าโครงการแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน  ร่วม
มือกับ 13 สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศจัดท�าโครงการ mini 
TCDC เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบแก่
ประชาชนในภูมิภาค  โครงการพิพิธภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile) 
เคลือ่นทีส่ญัจรออกไปใน  7 จงัหวดั  น�าต้นแบบการจดัการเรยีนรู้
ทีส่อดคล้องกบัพฒันาการของสมองแต่ละช่วงวยั ( Brain-based 
learning : BBL) ไปขยายผลในโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 934 แห่ง โรงเรยีนเทศบาล
ต้นแบบ 25 แห่ง และยังได้ร่วมมือกับ กศน. ต่อยอดห้องสมุด
ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์ความรู้กินได้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชมุชน จนได้รบัการคัดเลือกเป็น “ห้องสมดุประชาชน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ” ประจ�าปี 2554

โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท�าการศึกษาแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯ และเชียงใหม่สู่เมือง
สร้างสรรค์  จดัสมัมนาชมุนมุทางความคดิประจ�าปี (Creativities 
Unfolds)  บ่มเพาะและสร้างผู้น�าการเปล่ียนแปลงและผูป้ระกอบ
การสร้างสรรค์ จัดท�าเว็บไซต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดเวทีสร้าง
โอกาสและขยายเครอืข่ายทางธรุกจิร่วมกบัหน่วยงานส�าคญั เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัด
ประกวดรางวัลพระราชทานไทยสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู ้ประกอบการไทยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการด้วย 

การสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลาย

การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม

การอ่าน

การสร้างต้นแบบและพัฒนาภาคีเครือข่าย

เพื่อขยายผลออกไปยังภูมิภาค

การสนับสนุนนโยบาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1

3

2

4
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

1) ร่วมมือกบัท้องถิ่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนระดับจังหวัด 13 แห่ง (เทศบาลนครยะลา 
เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครล�าปาง เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลนครระยอง 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลเมืองสงขลา เทศบาลเมือง
อ่างทอง อบจ.ตราด อบจ.ปราจีนบุรี สมุทรสาคร มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี จ.ล�าปาง)

2) ร่วมมือกับ สพฐ. จัดท�าโครงการจุดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน 350 โรงทั่วประเทศ
3) ร่วมมือกับท้องถ่ินจัดท�าแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน 4 จังหวัด (อบต.บ้านเลือก ราชบุรี 

อบต.บางระก�า นครปฐม เทศบาลต�าบลสรรพยา ชัยนาท และ อบต.เกษตรพัฒนา 
สมุทรสาคร)

4) จัดกิจกรรมหนังสือเดินเท้า เรื่องเล่าเดินทาง (TK Mobile Library) ในส่วนกลางและ
ภูมิภาค มีผู้ใช้บริการ 30,275 คน 

5) จดัโครงการแจ้งเกดิ 5 ด้าน (Graphic & Multimedia ดนตร ีการตลาด ภาพยนตร์ และ
การเขียน) มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการในปี 2554 รวม 573 คน 

1) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 13 แห่ง จัดท�าโครงการ mini TCDC 
(มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง / มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ / มหาวทิยาลยัขอนแก่น / มหาวทิยาลยัมหาสารคาม / มหาวทิยาลยันเรศวร 
พิษณุโลก / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี / มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา / มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา / มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช / มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร / มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) 

2) จัดตั้ง TCDC สาขาเชียงใหม่

ขยายผลต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต

และบ่มเพาะเยาวชน

(TK Park)

1

ขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้

ด้านการออกแบบไปยังภูมิภาค 

(TCDC)

2

การด�าเนินงาน ผลงาน
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1) พัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองล�าปางให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้รูปแบบ Discovery 
Museum ประเภทพิพิธภัณฑ์เมือง (City Museum) ในระดับจังหวัด

2) ขยายผลต้นแบบการเรียนรู้แนว Discovery Museum Knowledge Model : DKM 
สู่พิพิธภัณฑ์ในท้องถ่ิน 4 ภูมิภาค รวม 7 จังหวัด (ลพบุรี เชียงใหม่ ล�าปาง ภูเก็ต 
นครราชสีมา ตรัง และพระนครศรีอยุธยา)

3 จัดท�าโครงการพิพิธภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile) สัญจรไปใน  7 จังหวัด (ล�าปาง 
พิษณุโลก น่าน ตรัง พัทลุง สงขลา และหนองคาย)

4) อบรมครูและบุคลากร 306 แห่ง

1) ส่งชุดความรู้ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. 934 โรง และโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ 25 แห่ง
2) ท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) เพือ่เตรยีมขยายผลไปยงัโรงเรยีนเทศบาลอกี  

400 แห่ง

1) จัดท�าต้นแบบแห่งแรกที่ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
2) กศน. ก�าลังขยายผลไปสู่ระดับอ�าเภอ

ต่อยอดความรู้

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

(NDMI)

3

ขยายผลต้นแบบ

Brain-based Learning

(OKMD)

4

พัฒนาศูนย์ความรู้กินได้ 

(OKMD)

5

การด�าเนินงาน ผลงาน
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Office of Knowledge Management and Development
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้  
หรือ สบร. 

ส่งเสริมให้คนไทย
เข้ำถึงแหล่งทุน
ทำงปัญญำเพรำะ
กำรเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่
แต่ในห้องเรียน

หน่วยงานกลางรูปแบบองค์การมหาชน สังกัดส�านักนายก
รัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มโีอกาสแสวงหาความรู ้พฒันาความสามารถ 
ด้านการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ และส่ง
เสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดย สบร. มุ่งเน้นที่จะสร้าง 
“คนไทยรุ่นใหม” ที่รักการเรียนรู้ ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ และรู้จักพัฒนาทักษะตนเอง ซึ่งท้ายสุดจะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้มีการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

“

“
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ผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ 
(Knowledge Center)

ศูนย์ความรู้กินได้
ผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ย / คน

175,930

เป็นโครงการที ่สบร. ร่วมมอืกบักระทรวงศกึษาธกิารด�าเนนิการต่อยอดห้องสมดุ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางความรู้ของชุมชน ให้เป็นต้น
แบบของแหล่งเรียนรู้ด้านการท�ามาหากิน ท�าหน้าที่กระตุ้นและสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการคัดสรรองค์ความรู้ที่
จ�าเป็นต่อการท�ามาหากินในพื้นที่ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาบรรณารักษ์ให้
เป็นนักจัดการความรู้และการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง โดยในช่วงท่ีผ่านมา สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ มีผลงานเป็นท่ียอมรับจาก
ทุกภาคส่วน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
• มีจ�านวนสมาชิกประมาณ 4,500 คน ผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย 175,930 คน
• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท�ามาหากินจ�านวน 44 กิจกรรม จ�านวนคนเข้า

ร่วมประมาณ 1,571 คน 
• มจี�านวนคณะศกึษาดงูาน ณ ศนูย์ความรูก้นิได้จงัหวดัอบุลราชธาน ี20 คณะ
• จัดกิจกรรมจุดประกายการสร้างแหล่งเรียนรู้ กินได้คอนเนอร์ ใน 25 อ�าเภอ

ของจังหวัดอุบลราชธานี

1
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โครงการการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการพัฒนาสมอง
(Brain-based Learning : 
BBL) 

โครงการ

BBL Mini Expo 2010

เป็นโครงการท่ีน�าความรู้ด้านประสาทวิทยาและการเรียนรู้ของสมองเด็กแต่ละ
ช่วงวัยมาศึกษาหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา
สมองเด็กในช่วงชั้นต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและการสร้างขีดความ
สามารถของเด็กและเยาวชนไทยให้มีการพัฒนาด้านการเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ

โดย สบร. ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการศึกษาต่อยอดกระบวนการในการ
พัฒนาเด็กเล็กที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเพื่อลด
ปัญหาการต้ังครรภ์ด้อยคุณภาพและลดภาวะความเส่ียงในการเล้ียงดู โดย
การด�าเนินงานในปี 2554 มีเป้าหมายให้พ่อแม่ ผู้เล้ียงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็กได้
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลอบรมเล้ียงดูส่งเสริม
พัฒนาการและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองที่ถูกต้อง จึงได้ก�าหนดให้มีการ
ด�าเนินการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังสมองวัยเตาะแตะ (อายุ 0-3 ปี)  
โดยน�าองค์ความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนรูต้ามหลกัการ
พัฒนาสมอง (BBL) ของเด็กต้ังแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนถึง 3 ปี เพื่อจัด
ท�ากรอบแนวทางการจัดท�าคู่มือการดูแลเด็กเป็นฐานความรู้ทางวิชาการให้แก่ 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักวิชาการ และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนหน่วย
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการเล้ียงดู และสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กวัย 0 - 3 ปี ได้รับการพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญาอย่างถกูหลกัวชิาการ ซึง่เป็นรากฐาน
ส�าคัญของการเรียนรู้ในอนาคต

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มกีารน�าต้นแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้สอดคล้อง 
กบัพฒันาการของสมองแต่ละช่วงวยั (Brain-based Learning : BBL) ไปด�าเนนิ
การขยายผลในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 934 แห่ง และโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ 25 แห่ง รวมไปถึงกลุ่มพ่อแม่ 
ครอบครวัและผูด้แูลเดก็ในศนูย์เดก็เลก็/สถานรบัเลีย้งเดก็ เพือ่ให้น�าองค์ความรู้
และคูม่อืการดแูลเดก็ไปใช้ในการพฒันาเดก็อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมกีารจดั
ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลในการน�าต้นแบบ BBL ไป
ขยายผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลอีก 400 แห่งทั่วประเทศด้วย

2
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โครงการ
Brain-based Learning : BBL ระดับอนุบาล

กิจกรรมอบรมครูเทศบาล
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2554
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3.1

การสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) 

โครงการ
EXCET-III 18 มีนาคม 2554
มีผู้บริหารเข้ารับการอบรมจ�านวน / คน

37

สบร. ได้ให้ความส�าคญักบัการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดย
มกีารด�าเนินงานท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบ ท้ังการสร้างความรูค้วามเข้าใจถงึ
ความส�าคญัของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การสร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลง บ่มเพาะผู้
ประกอบการสร้างสรรค์ และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 มีโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และทักษะในการประยกุต์ใช้ให้แก่ผู้บรหิารในอตุสาหกรรมเศรษฐกจิ
เชงิสร้างสรรค์ และสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการเผยแพร่แนวคดิให้กระจาย
สู่ภาคธุรกิจและสาธารณชน 

ส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สบร. ได้ด�าเนินการร่วมกับ
มหาวทิยาลัยกรงุเทพ จดัอบรมเป็นรุน่ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม - 25 มนีาคม 
2554 มีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารับการอบรมจ�านวน 37 คน โครงสร้าง
หลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ เพือ่ปพูืน้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์  
2) การเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากกรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ และ 3) 
การศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศที่ประสบความส�าเร็จ ซ่ึง
กระบวนการอบรมของโครงการมีส่วนช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริหารจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ บุคลากรวิชาชีพ นักวิชาการและสื่อมวลชน
เป็นอย่างสูง นอกจากน้ี ภายหลังการอบรม ได้มกีารน�าข้อคิดเห็นต่างๆ ทีไ่ด้จาก
การอบรมจัดท�าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและน�าเสนอต่อรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป 

3

โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3
(EXCET-III)           

รายงานประจ�าปี 2554
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โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3

EXCET-III

โครงการ
รางวัลไทยสร้างสรรค์ 

Thai Creative Awards

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกระดับใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และขยาย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปยังภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมอบรางวัล “ไทย
สร้างสรรค์” ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ธุรกิจสร้างสรรค์ใน 2 สาขาๆ ละ 3 
รางวัล ได้แก่ สาขางานฝีมือและหัตถกรรม และ สาขางานออกแบบ

ส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การคัดเลือกผลงาน ด�าเนินการโดยคณะกรรมการ 2 คณะ คือ สาขางานฝีมือและ
หัตถกรรม (นางสุพัตรา ศรีสุข เป็นประธาน) และสาขางานออกแบบ (นายต่อ  สันติศิริ เป็นประธาน) และมีการตัดสินรางวัลโดยคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ม.ร.ว.จักรรถ  จิตรพงศ์ เป็นประธาน) ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาใน 4 มิติ ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ 
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์/ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ คุณภาพและประโยชน์ใช้สอย ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ ปี 2554 จ�านวน 6 ราย มีดังนี้

โครงการ
รางวัลไทยสร้างสรรค์ ประจ�าปี 2554
(Thai Creative Awards 2011)

3.2

รายงานประจ�าปี 2554
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นอกจากนั้น ธุรกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินทั้ง 2 สาขา จ�านวน 14 ราย ยังได้รับมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นก�าลังใจให้สร้างสรรค์ 
ผลงาน โดยเน้นมีการพัฒนาคุณภาพในระดับสูงขึ้น และมีความพร้อมที่จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในปีถัดไป  

บริษัท ไตรโหมด ดีไซน์ จ�ากัด
ผู้ผลิตเครื่องประดับ

บริษัท ตาล จ�ากัด
ผู้ผลิตชาแต่งกลิ่น

สาขางานฝีมือและหัตถกรรม

สาขางานออกแบบ

บริษัท เบญจเมธา เซรามิก จ�ากัด
ผู้ผลิตเซรามิก

บริษัท นิว อาไรวา จ�ากัด
ผู้ผลิตของขวัญ ของช�าร่วย
และของตกแต่ง

ศรัณย์
ผู้ผลิตจกิซอกระดาษจากเชอืกกล้วย

บริษัท พลัสเซนส์ จ�ากัด
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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พิธีมอบรางวัล
โครงการ รางวัลไทยสร้างสรรค์ ประจ�าปี 2554
(Thai Creative Awards 2011)

สาขางานฝีมือและหัตถกรรม และ สาขางานออกแบบ

รายงานประจ�าปี 2554
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4.1 4.2

การบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ
TCDC ร้อยละ

93.7

ความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ
TK park ร้อยละ

95.5

ความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ
Museum Siam ร้อยละ

90.3

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงาน 
โดยการพัฒนากลไกการบริหารงานให้เป็นระบบ มีเอกภาพและ
ประสทิธภิาพสงูขึน้ อกีทัง้น�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิาร
จดัการองค์กร โดยปรบัปรงุระเบยีบต่างๆ ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผู้
อ�านวยการและผูป้ฏบิตังิาน มกีารจดัท�าระบบควบคมุภายในตาม
หลักเกณฑ์ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การบริหารความ
เสี่ยง และการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อให้เกิดความ
ประหยัด คุ้มค่า โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ทัง้นีใ้นปี 2554 ได้มกีารปรบัโครงสร้างองค์กร โดยศนูย์ความเป็น
เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ได้แยกออกจาก สบร. 
เป็นองค์การมหาชนใหม่ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และศูนย์ส่งเสริม
และพฒันาพลงัแผ่นดนิเชงิคณุธรรม ได้แยกออกไปเป็นองค์การ
มหาชนใหม่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2554

4

การวัดผลการด�าเนินงานของ สบร.
ตามท่ี สบร. ได้ลงนามในข้อตกลงจดัท�าตัวชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน
ร่วมกบัส�านักงาน ก.พ.ร. ได้สะท้อนให้เห็นถงึแนวโน้มการด�าเนนิ
งานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลคะแนนรวมที่ 3.86 ในปี 2550 
เพิ่มขึ้นเป็น 4.14, 4.24, 4.72 และ 4.54 ระหว่างปี 2551-2554 
ตามล�าดับ (จากคะแนนเต็ม 5)

การประเมินผลการให้บริการของแหล่งเรียนรู้ 
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ของ TCDC, TK park และ Museum Siam 
เพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดี
ยิ่งข้ึน ผลจากการประเมินโดยส�านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมิน
ผล บริษัท เอ็กเซลเลนท์ แมแนจเม้นท์ จ�ากัด ในปี 2554 พบว่า 
ประชาชนมคีวามพงึพอใจในแหล่งเรยีนรูข้อง TCDC เป็นร้อยละ 
93.7 ส�าหรับความพึงพอใจในส่วนให้บริการของ TK park ร้อย
ละ 95.5 และความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ Museum Siam 
ที่อยู่ในระดับ 90.3 ในภาพรวมทุกหน่วยงานสามารถสร้างความ
พึงพอใจ รวมร้อยละ 93.2 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4.3

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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Thailand Knowledge Park
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้
(สอร.) 

ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
ที่กระตุ้นจินตนำกำร
และควำมคิดสร้ำงสรรค์
ด้วยกำรอ่ำน

เป็นหน่วยงานในสงักดัส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) จดัตัง้เมือ่วนัที ่18 มถินุายน 2547 ท�าหน้าที่
เป็นกลไกหลักส�าคัญในการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความ
คดิ โดยผา่นกระบวนการสง่เสริมการรักการอา่น การแสวงหา
ความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน คือ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป้นสังคมแห่ง
การเรียนรู้”

“

“

รายงานประจ�าปี 2554
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ผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

หลังจากที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งส�านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ได้เร่งด�าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมและฟื้นฟูอุทยานการเรียนรู้ฯ ให้กลับ
คืนคงสภาพตามเดิม โดยอุทยานการเรียนรู้ฯ ได้กลับมาเปิดให้บริการแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกครั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 
2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในกลุ่ม
ต่างๆ ให้กลับมาใช้บริการเช่นเดิม พร้อมกันนี้ ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ยัง
ได้จัดงาน TK 6th Anniversary Learning Society, Ready to Continue ขึ้น 
เพื่อเผยแพร่ผลงานส�าคัญท่ีผ่านมาของ สอร. ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการอ่าน การเรียนรู้ต่างๆ ควบคู่กัน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีผู้
เข้ามาใช้บรกิารรวมจ�านวนทัง้สิน้ 212,383 ครัง้/คน โดยแบ่งเป็นผูใ้ช้บรกิารราย
วัน (One-Day-Pass) 37,741 ครั้ง/คน และสมาชิก 174,642 ครั้ง/คน รวมทั้งมี
สมาชิกที่คงสถานภาพ (Active Member) จ�านวน 28,918 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการพัฒนา
แหล่งบริการความรู้
และกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ
และบริการ (TK park)
ผู้เข้ามาใช้บริการรวมจ�านวนทั้งสิ้น ครั้ง / คน

212,383

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
(TK park) 

1.1

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ : สอร.
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มีผู้เข้ามาใช้บริการผ่าน
Digital TK / ครั้ง

13,990,082

อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาค ยะลา
ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

อุทยานการเรียนรู้เสมือน (เว็บไซต์ Digital TK)
www.tkpark.or.th

อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาค
ยะลา 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ได้พัฒนาเว็บไซต์ Digital TK 
ภายใต้แนวคิด “อุทยานการเรียนรู้เสมือน” ให้คงมีเน้ือหา
สาระที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ริเริ่ม
โครงการอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) เพื่อเพิ่มความหลาก
หลายในการน�าเสนอเนื้อหาสาระให้มีความน่าสนใจและตอบ
สนองต่อพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้จัดท�านิตยสาร Online ชื่อ “Read 
Me e-gazine” เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Digital TK โดยนิตยสาร 
Online ดังกล่าวจัดท�าขึ้นเป็นราย 2 เดือน โดยฝีมือของเยาวชน
ที่ผ่านการอบรมด้านงานเขียนของ สอร. ภายใต้โครงการ TK 
แจ้งเกิด มาท�างานร่วมกับบรรณาธิการมืออาชีพ นอกจากน้ัน 
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ด�าเนินการจัดท�าและเผยแพร่
เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ภายในเว็บไซด์ Digital TK เช่ือมโยง
ผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ Facebook 
Twitter Youtube เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในภาพรวมมี
ผู้เข้ามาใช้บริการผ่าน Digital TK จ�านวน 13,990,082 ครั้ง มี
สมาชิกของเว็บไซต์ 52,949 คน มีจ�านวน Unique IP ของผู้เข้า
ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 285,484 IP เฉลี่ย 782 IP/ วัน 

เป็นอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ ซึ่งส�านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ได้ร่วมกับเทศบาลนครยะลาจัดต้ังข้ึนภายใต้รูปแบบของ
ห้องสมดุมชีวีติ ซึง่เริม่เปิดให้บรกิารต้ังแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2550 
เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถ
แบ่งปันและกระจายโอกาสในการเข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้
ท่ีทันสมัยภายใต้บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป ตลอดจนเป็นพืน้ทีจ่ดุประกายความคดิและสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สอร. ได้ด�าเนินการสนับสนุนและส่ง
เสริมการด�าเนินงานของอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคยะลาในด้าน
ต่างๆ เช่น การสนบัสนนุสือ่การเรยีนรูส้�าหรบัให้บรกิาร การจดัท�า
และพฒันาเนื้อหาสาระท้องถิ่น การอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่
บุคลากรของอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคยะลา เป็นต้น 

1.2 1.3
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มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวจ�านวน / คน

30,275
โครงการ Mini TK
ผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น ครั้ง/คน

300,000

โครงการหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดินทาง
(TK Mobile Library)

โครงการ Mini TK 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ ได ้พัฒนาต้นแบบห้องสมุด
เคลื่อนที่ โดยได้ด�าเนินการภายใต้ “โครงการหนังสือเดินเท้า
เรื่องเล่าเดินทาง” (TK Mobile Library) เพื่อเป็นต้นแบบของ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้เช่น
เดียวกับอุทยานการเรียนรู้ฯ และเพื่อขยายโอกาสในการเข้า
ถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง
จังหวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ภายใต้โครงการดังกล่าวจ�านวน 
30,275 คน พร้อมกันนี้ ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ถอดบท
เรียนและประสบการณ์จากการด�าเนินการโครงการดังกล่าวมา
เป็นชุดคู่มือ เพื่อน�าไปเผยแพร่ขยายผลให้กับหน่วยงานภาคี 
เครือข่ายของหน่วยงานได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเน่ือง

จากการที่อุทยานการเรียนรู้ฯ ต้องปิดให้บริการเพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
เพลงิไหม้อาคารศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ รวมทัง้ จากการที ่สอร.
ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�านวน
มาก ว่ายังคงมีความประสงค์ท่ีจะมาใช้บริการของหน่วยงาน
อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน สอร. จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ Mini 
TK ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Mini TK…Size doesn’t Matter” เพื่อใช้
เป็นพื้นที่ให้บริการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน 
สมาชิกและประชาชนทั่วไปเป็นการชั่วคราว โดย Mini TK ซึ่งมี
พื้นท่ี 250 ตารางเมตร เป็นการย่อส่วนและจ�าลองพื้นที่ในการ
ใช้งานส่วนต่างๆ ของ TK park ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์มาเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ สอร. ได้เปิดให้บริการ Mini TK อย่าง
เป็นทางการ ณ บรเิวณ ชัน้ G อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั
เวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 
2553 มีเด็ก เยาวชน สมาชิกและประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจ
มาใช้บรกิารไม่น้อยกว่า 300,000 ครัง้/คน และมจี�านวนสถติกิาร
ยืมหนังสือและสื่อไม่น้อยกว่า 100,000 เล่ม/ชุด/ชิ้น

1.4 1.5
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โครงการประชุมทางวิชาการประจ�าปี 2554
(Thailand Conference on Reading 2011) 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ได้จัดประชุมทางวิชาการประจ�าปี 2554 หรือ 
Thailand Conference on Reading 2011 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 
2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยมีวิทยากร
จากประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชียมาบรรยายและน�าเสนองานวิจัยใน
หัวข้อต่างๆ อาทิ Mrs.Kiang-Koh Lai Lin ผู้อ�านวยการโครงการ Reading 
Initiatives, National Library Board (NLB) ประเทศสิงคโปร์ บรรยายภาย
ใต้หัวข้อ “Libraries for Life: The Singapore National Library Board 
Experience”ศาสตราจารย์ Ambigapathy Pandian คณบดี School of 
Language, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysian (USM) 
น�าเสนอรายงานวิจัยเรื่อง “How Malaysia Reads : Individual, School and 
Home Initiates”, Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai, Librarian, Hanoi University 
of Culture น�าเสนอรายงานวจิยั “The development of book reading activity 
for promoting better life of citizen in Vietnam”, ศาสตราจารย์ภชิาน ไกรฤทธิ์ 
บณุยเกยีรต ิบรรยายพเิศษหวัข้อ “ข้อสงัเกตบางประการต่อกระบวนการส่งเสรมิ
การอ่านและการเรยีนรูข้องไทย”, Ms. Sook Hyuen Lee, ผู้อ�านวยการห้องสมดุ
เด็กส�าหรับเด็กและเยาวชน ประเทศเกาหลีใต้ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Bringing 
Books Alive for Children: Korea’s Reading Promotion Efforts” เป็นต้น โดย
มผีูเ้กีย่วข้องทกุภาคส่วนในเรือ่งการส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรูข้องประเทศไทย
เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการดังกล่าว 770 คน 

อนึ่งในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554 มีการจัดสัมมนาวิชาการ TK Forum 2011 
หัวข้อ “อ่านเพื่อนบ้าน จากประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน” โดยวิทยากรจาก
ประเทศสิงคโปร์ ลาวและเวียดนาม ร่วมน�าเสนอผลงานทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการสร้างต้นแบบ
และพัฒนาเครือข่าย

โครงการประชุมทางวิชาการประจ�าปี 2554
มีผู้เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว / คน

770

2.1
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โครงการจัดท�ามาตรฐานและตัวชี้วัดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้

ส�านกังานอทุยานการเรยีนรูไ้ด้จดัท�าคูม่อืการใช้มาตรฐานและตวั
ชีว้ดัห้องสมดุมชีวีติรปูแบบอทุยานการเรยีนรูข้ึน้ เพือ่เป็นแนวทาง
ส�าหรบัผูบ้รหิาร บรรณารกัษ์และผูเ้กีย่วข้องกบัห้องสมดุสามารถ
น�าไปใช้ในการด�าเนนิการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานห้อง
สมุดของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน การประเมินความคิดเห็นหรือ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ต่อการบริหารจัดการและ

การด�าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต ทั้งการประเมินตนเองและการ
ประเมินโดยผู้รับบริการ เพื่อได้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของการ
ด�าเนินงานห้องสมุดและใช้เป็นแนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิตตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการด�าเนินงานห้อง
สมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น โดย สอร. ได้
น�าคู่มือดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง

2.2
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โครงการขยายผลห้องสมุดมีชีวิตระดับจังหวัด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส�านกังานอทุยานการเรยีนรูไ้ด้ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุหน่วยงานระดบัท้องถิน่ทีร่่วมมอืกบั สอร. จ�านวน 
13 หน่วยงาน 12 จังหวัด (รวมเทศบาลนครยะลา) ซึ่งมีสถานะการด�าเนินงานจ�าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เปิดให้บริการแล้ว กลุ่มที่อยู่
ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง/เตรียมเปิดให้บริการ และกลุ่มที่อยู่ในช่วงเริ่มจัดตั้ง โดยมีรายละเอียดตามนี้

ทัง้นี ้สอร. จะเป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรูข้องหน่วยงาน ให้แก่หน่วยงานภาคเีครอืข่าย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการวางแผนผงัและการจดั
วางวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านหนังสือและสื่อ เนื้อหาสาระ(Content) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านสือ่สารสนเทศเพือ่การบรกิาร ด้านกจิกรรม ด้านการประชาสมัพนัธ์และสร้างการมส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนเห็นผลเป็นรูปธรรมของโครงการดังกล่าว คือ การท่ี SK park ซึ่งบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครสามารถเปิดให้บริการได้ และเทศบาลเมืองสตูลมีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการ Satun Knowledge Park ได้ในช่วงต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กลุ่มที่เปิดให้บริการแล้ว

• เทศบาลนครระยอง
• เทศบาลนครหาดใหญ่
• เทศบาลนครล�าปาง  
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
• มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี
• เทศบาลเมืองอ่างทอง
• เทศบาลเมืองพะเยา

กลุ่มที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง/
เตรียมเปิดให้บริการ

• เทศบาลเมืองสตูล                    
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด                             
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี            
• เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

กลุ่มที่อยู่ในช่วงเริ่มจัดตั้ง

• เทศบาลนครสงขลา

2.3
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โครงการแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ได้ด�าเนิน
โครงการแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน เพื่อพัฒนา
ต้นแบบแหล่งเรียนรู ้ที่ เน ้นการมีส ่วน
ร่วมของชุมชน โดยร่วมมือกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
มูลนิธิสัมมาชีพ มูลนิธิสยามกัมมาจล 
และหน่วยงานท้องถ่ินต่างๆ ด�าเนินการ
ในพื้นที่น�าร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ อบต. 
บางระก�า จ.นครปฐม เทศบาลต�าบล
สรรพยา จ.ชัยนาท เทศบาลต�าบลเกษตร
พัฒนา จ.สมุทรสาคร และศูนย์พัฒนา
วัฒนธรรมลาวเวยีง จ.ราชบรุ ีโดยโครงการ
ดังกล่าวมีแนวคิดที่จะร่วมกันสร้างสรรค์
พื้นที่สาธารณะให้เป็นศูนย์กลางการเรียน
รู้ของชุมชน เพื่อขยายโอกาสในการเข้า
ถึงความรู ้ที่เป็นประโยชน์และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในแต่ละชุมชน

โครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
และประสานงานหน่วยงานชุมชน

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ได้น�าแนวคิด
และปรชัญา เรือ่ง “ห้องสมดุมชีวีติ” ตลอด
จนประสบการณ์จากการบริหารจัดการ
อุทยานการเรียนรู้ฯ และผลสัมฤทธิ์จาก
การด�าเนินงานของหน่วยงานไปเผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีทันสมัยและน่าสนใจ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนและ
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการร่วมจัด
งานต่างๆ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
2554 ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาคู ่มือการจัดการเรียนรู ้
ส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มีแววความ
สามารถพิเศษ

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ได ้จัดท�า
ต้นฉบับคู่มือการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะ
และดนตรีส�าหรับเด็กในระดับประถม
ศึกษาปีท่ี 4 - 6 เพื่อน�าไปใช้เป็นคู ่มือ
ส�าหรับครูในโรงเรียนที่มีการเรียน การ
สอนส�าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
น�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร/
กิจกรรมส�าหรับพัฒนาเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย สอร. ได้น�าคู่มือการจัดการเรียนรู้ดัง
กล่าวไปเผยแพร่ขยายผลให้แก่ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.4 2.5 2.6
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โครงการเรียนรู้...สนุกเล่น...
หยั่งลึกสัมผัสไทย 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ได ้หารือ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และ
กระทรวงวฒันธรรมเตรยีมด�าเนนิโครงการ
เรียนรู้...สนุกเล่น...หยั่งลึกสัมผัสไทย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับ
เคลื่อนการเรียนรู้ รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ 
ของไทยให้ปลกูฝังในกลุม่เดก็และเยาวชน
ของประเทศได้กว้างขวางครอบคลมุในทกุ
ภาคส่วนของไทยมากยิ่งข้ึน ด้วยการร่วม
กันแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์
ความรู้ สื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ไปสู่สถานศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู ้ โดยผ่านช่องทางเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทย
ให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทัดเทียม
กับนานาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน

โครงการจุดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนขึ้น โดย
ส�านกังานอทุยานการเรยีนรูไ้ด้น�าแนวคดิ ความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรหิารจดัการ
อทุยานการเรยีนรูฯ้ ท้ังในด้านกายภาพ ด้านการจดัการเน้ือหาสาระ ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร น�าไปถ่ายทอดให้ความรูใ้ห้กบัผูบ้รหิาร ครู
และบรรณารกัษ์เพือ่พฒันาห้องสมดุของตนเองภายใต้แนวคดิและหลกัการของ “ห้องสมดุ
มีชีวิต” ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนเป็นจ�านวน 259 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่
ผา่นการด�าเนนิงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรยีนรุน่ที ่1-3 จ�านวน 77 โรงเรียน และ
กลุ่มโรงเรียนดีประจ�าต�าบล 182 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต”
มีโรงเรียนร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตจ�านวน

259 โรงเรียน 

2.82.7
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โครงการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู ้ในอุทยานการเรียนรู ้ต ้นแบบและ 
บริการ ชั้น 8 

ส�านกังานอทุยานการเรยีนรูไ้ด้ด�าเนนิการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีน
รู้ภายในอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวลิด์ เพือ่ให้อทุยานการเรยีนรูฯ้ มคีวามน่าสนใจและทนัสมยัอย่างต่อเนือ่ง โดย
กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรูท่ี้จดัข้ึนเป็นกจิกรรมต้นแบบท่ีจะน�าไปใช้ใน
การขยายผลให้กบัหน่วยงานภาคเีครอืข่ายอืน่ๆ ทัง้นี ้มกีจิกรรมเด่นทีส่�าคญั อาทิ 
นทิรรศการพพิธิอาเซยีน : รูจ้กัอาเซยีน ... A journey through ASEAN โครงการ
ความร่วมมอืทางวชิาการกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวจิยั (สกว.) ร่วมกบั 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และภาคี
เครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวของประเทศสมาชิกอาเซียน
ท้ังในด้านประวติัศาสตร์ เศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม เพือ่เตรยีมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นิทรรศการ Magic@TK park มหัศจรรย์
การอ่าน...จากใบลาน...สู่ดิจิตอล นิทรรศการและกิจกรรมน�าเสนอเรื่องราว
วิวัฒนาการของสื่อการอ่านจากอดีตสู่ยุคของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

โครงการ TK  แจ้งเกิด

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ด�าเนินการบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความ
สนใจและทกัษะด้าน Graphic และ Multimedia ด้านดนตร ีด้านภาพยนตร์ ด้าน
วรรณกรรม และด้านการตลาดให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดพัฒนา
ทักษะและความถนัดของตนเองภายใต้โครงการ TK แจ้งเกิดมาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการดังกล่าว 573 คน และ สอร. ได้จัดท�า
หนงัสอืรวบรวมผลงานต่างๆ ทีเ่กดิจากฝีมอืของเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการพร้อม
สรปุและถอดบทเรยีนของโครงการดงักล่าว ซึง่หนงัสอืดงักล่าวได้น�าไปเผยแพร่
เพือ่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนผ่านทางหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างต่อ
เนื่อง เยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการแจ้งเกิดในด้านต่างๆ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการบ่มเพาะเยาวชน

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
ได้กลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่

วันที่ 4 มกราคม 2554 เป็นต้นมา

3.1

3.2
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3.2.1
Knowledge No Limit!
บริษัท เรียนรู้ไร้ขีด จ�ากัด 

3.2.2
จากตัวอักษร สู่ภาพเคลื่อนไหว
ใน TK แจ้งเกิดสาขาภาพยนตร์ 

3.2.3
TK Young Writer :
บ่มเพาะเยาวชนนักเขียนให้เติบโต
สู่แวดวงน�้าหมึก

เป็นโครงการแจ้งเกิดผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม เพื่อส่งเสริมผู ้ประกอบการหน้า
ใหม่ไฟแรงอายุ 18-25 ปี ส่งไอเดียแผน
ธุรกิจเพื่อสังคม จากแนวคิด Social 
Enterprise หรอื SE ทัง้นี ้มผีลงานทีส่่งเข้า
ร่วมโครงการกว่า 100 ทีม โดยผู้ผ่านเข้า
รอบจะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และเข้าค่ายผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ กับวิทยากรผู้ประกอบ
การธุรกิจ SE มาเล่าถึง “แรงบันดาลใจ” 
สู่ความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ 

สอร. ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย จัดอบรม
โครงการ TK แจ้งเกดิสาขาภาพยนตร์ ชวน
เยาวชนคนรักหนังมาค้นหาตัวเอง เรียน
รู้ขั้นตอนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ขนาด
สัน้และระบบการท�างานของอตุสาหกรรม
ภาพยนตร์ตลอดท้ังกระบวนการ จาก
วิทยากรมืออาชีพ อาทิ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระ
กุล, รสิกา สวนสม, ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต 
และผู ้ทรงคุณวุฒิในวงการภาพยนตร์ 
โดยเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อ
น�าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ัง
ประสบการณ์การท�างานร่วมกับผู้อื่น รวม
ถึงการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ส้ัน
จ�านวน 10 เรือ่ง เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้า
สูก่ารท�างานในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ต่อ
ไปในอนาคต

ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชน
นัก (อยาก) เขียนได้มีพื้นท่ีในการแสดง
ผลงาน ผ่านการบ่มเพาะจากนักเขียนมือ
อาชพี เพือ่เสรมิทกัษะด้านแนวคดิและการ
เขียน โดยจัดอบรมเยาวชนด้านการเขียน
และการท�านติยสารออนไลน์ จากวทิยากร
ชั้นน�า เช่น บินหลา สันกาลาคีรี นักเขียน
รางวัลซีไรต์ ศุ บุญเล้ียง และ สราวุธ เฮ้ง
สวสัดิ ์(นิว้กลม) ทัง้นี ้มเียาวชนทีไ่ด้รบัการ
อบรมฝึกทักษะการเขียน จ�านวน 30 คน 
และมผีลงานทีเ่กดิจากความคดิสร้างสรรค์
ของเยาวชน เช่น นิตยสารออนไลน์  2 เล่ม 
คือ เหวย และ แจ่ม และได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ www.tkpark.or.th 
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3.2.4
โครงการปฏิบัติการ
สร้างสรรค์คนดนตรี TK Band 

3.2.5
โครงการ
TK Animation Training
ตอน ขบวนการขัดเงา
(Polishing Process)

เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีใจรักดนตรี เพื่อ
อบรมให้ความรู้ทางด้านดนตรี เช่น การ
แต่งเพลง การเล่น การแสดงดนตรี และ
การผลิตดนตรี โดยนักดนตรีและนักแต่ง
เพลงมืออาชีพ โดยคัดเลือกเยาวชนที่มี
ศักยภาพเข้าค่ายดนตรี 2 วัน 1 คืน ณ “วิก
หัวหิน” จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสริมมุม
มอง เทคนิคด้านดนตรี จากวิทยากรและ
ศลิปินมอือาชพี ทัง้นี ้มผีลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้
หลังจากการอบรม คือ ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
ธรุกจิจ�าลอง TK Band เพือ่ด�าเนนิกจิกรรม
ด้านดนตรีต่างๆ และผลิตผลงานเพลง
อัลบั้ม “คิดบวก” ที่เยาวชนในโครงการได้
มีส่วนร่วมในการผลิตผลงานทั้งหมด

จัดขึ้นเพื่อ “จุดประกาย” ให้เยาวชนที่
หลงใหลในภาพเคล่ือนไหวของแอนิเมชั่น
ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ โดยร่วม
มือกับ บริษัท อิมเมจิแมกซ์ แอนิเมชั่น
และดีไซน์ สตูดิโอ จ�ากัด หรือ Bangkok 
Computer Arts Center (BCAC) ในการ
จัดอบรมหลกัสตูรระยะยาวในภาคฤดรู้อน 
ซึง่เป็นการ “ต่อยอด” ความรูจ้ากหลกัสตูร
การเรียนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้มุ ่ง
สอนด้านทฤษฏีเพียงอย่างเดียว แต่ยังมี
กระบวนการสร้างการเรียนรู้การท�างาน
เป็นทีม ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
ถึงวิธีแก้ปัญหาของการท�างานด้านแอนิ
เมช่ันในการปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพ
ควบคู่ไปพร้อมกัน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
บริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ได้น�าองค์
ความรู ้ด้านต่างๆ ที่ได้จากการบริหาร
จัดการอุทยานการเรียนรู ้ฯ มากว่า 6 
ปี ไปถ่ายทอดให้ความรู ้แก ่ผู ้บริหาร 
บรรณารักษ์ และผู ้ ดูแลแหล่งเรียนรู ้
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยมีผู ้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว จ�านวน 1,448 คน ซึ่งผู้
ที่ได้รับความรู้จาก สอร. เหล่านี้ ได้น�าองค์
ความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่และขยายผลให้
กับหน่วยงานในภูมิภาคต่อไป

3.3

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ : สอร.
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National Discoverry Museum Institute
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ 
(สพร.)

เพลิดเพลินกับกำรเรียนรู้
เรื่องรำวของคนไทยยุคเก่ำก่อน
สนุกไปกับกำรค้นหำภูมิปัญญำ
เพื่อต่อยอดจินตนำกำร

เป ็นหน ่วยงานในสังกัดส�านักงานบริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการน�า
เสนอประวตัศิาสตร์สงัคมไทย โดยถ่ายทอดเรือ่งราวของชมุชน 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต คติความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม ผ่าน
นวัตกรรมใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์

“

“

รายงานประจ�าปี 2554
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1.1

ผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้รูปแบบ Discovery Museum หรือท่ีรู ้จักทั่วไปในชื่อ 
“มิวเซียมสยาม” จัดแสดงนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” เล่าเรื่อง
ราวของผู้คนจากยุคสุวรรณภูมิ ถึงสยามประเทศ สู่ประเทศไทย  ในรูปแบบของ
พพิธิภณัฑ์มชีวีติทีใ่ช้เทคโนโลยแีละสือ่มลัตมิเีดยีในการน�าเสนอเนือ้หา โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้เข้าชม ให้เรียนรู้จากการเล่นได้ สัมผัส
ได้ กระตุ้นให้เกิดการต่อยอดศึกษา หาความรู้ และเข้าใจกระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล 
 

จดัแสดงนิทรรศการชัว่คราวและกจิกรรมสร้างสรรค์เพือ่ต่อยอดองค์ความรู ้โดย
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมสร้างสรรค์ให้มีเนื้อหา
สอดคล้องกบัเนือ้หานทิรรศการถาวรใน “มวิเซยีมสยาม” เพือ่ให้ผูเ้ข้าชมเกดิการ
เรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะน�าไปต่อยอด ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการสร้าง
และพัฒนาแหล่ง
บริการความรู้ กระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์

มิวเซียมสยาม 
ในปี 2554 มีจ�านวนผู้เข้าชม / คน

154,252

1.2
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นิทรรศการชั่วคราวเรื่อง
“Know-How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง”
ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 25 กันยายน 2554

นิทรรศการชั่วคราวเรื่อง
“ปรากฎการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรค”
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 11 ตุลาคม 2554 

โดยร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อน�าเสนอเร่ืองใกล้ตัวของคน
คือ “ข้าว” ซึ่งมีที่มาจากภูมิปัญญาของชาวนาไทยในอดีตท่ีช่าง
คิดประดิษฐ์เครื่องมือเคร่ืองใช้จ�าพวก “ดึงชักผลักโยก” ชนิด
ต่างๆ มาใช้ในทุกๆ กระบวนการของการปลูกข้าว และความรู้ใน
การบ�ารุงรักษาต้นข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่ และการผสมพันธุ์
ข้าวต่างชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยได้จัดให้ผู้เข้าชมได้มี
ประสบการณ์ตรงในการปลูกข้าวตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึง
กระบวนการสุดท้าย โดยปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารมิวเซียม
สยามให้กลายเป็นผืนนาจริงประมาณคร่ึงไร่ ซ่ึงผู้ชมได้ลงมือ
ปฏบิตัติัง้แต่การเพาะกล้า ด�านา ดแูลรกัษาต้นข้าว เกบ็เกีย่ว นวด
ข้าว สีข้าว และแปรรูปเป็นอาหารหรือขนมต่างๆ และได้เรียนรู้
พิธีกรรมต่างๆ มีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาและ
ให้ผู้เข้าชมทดลองใช้ได้จริง และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้
ในการท�านา มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้น 82,482 คน

น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่แพร่หลายใน
สังคมไทยมานาน โดยต้ังค�าถามว่าอาการ “เห่อของนอก” ได้
กลายมาเป็น DNA หรืออัตลักษณ์ของคนไทยไปแล้วหรือ? ไม่ว่า
โลกจะหมุนเวียนเปล่ียนแปลงไปเช่นไร จากสังคมศักดินา ที่เรา
มีรัฐเพื่อนบ้านรอบด้านเป็นผู้น�ากระแส จนถึงสังคมยุคปัจจุบัน
ที่มีระบบทุนนิยมเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีชาติตะวันตกเป็นผู้ชี้น�า
ทิศทาง  คนไทยเราก็ไม่เคยตกเทรนด์ ซ�้าเรายังฉลาดในการเลือก
เกาะกระแสเฉพาะชาติมหาอ�านาจเท่าน้ัน เพื่อแสดงให้โลกรู้ว่า
เราก็ใกล้ชิดกับผู้น�าโลกเช่นกัน โดยนิทรรศการได้น�าเสนอเรื่อง
ราวทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนมาถึงปัจจุบันและอนาคตผ่าน
เนื้อหานิทรรศการและวัตถุจัดแสดงในประเด็นต่างๆ เช่น เทรนด์
เปอร์เซีย และแฟชั่นโกษาปานเทรนด์จีน เครื่องถ้วยและของ
เลียนแบบเทรนด์ฝรั่ง กับ “ของนอก” ในสมัยคิงมงกุฏ เทรนด์ 
มะกนั กบัฟาสต์ฟูด้ปรากฏการณ์เปิดท้ายขายของ ช่วงปี 2530 อนิ
เทรนด์-ตกเทรนด์ สาวกแบรนด์แนม ฯลฯ เพือ่ให้ผู้เข้าชมได้ทราบ
ถงึวฒันธรรมต่างชาตทิีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมการบรโิภคของไทย 
และเพือ่ให้คนไทยตระหนกัในความเป็นไทย รูจ้กัน�ามาผสมผสาน
กบัวฒันธรรมเพือ่ไม่ให้เลือนหาย เกดิความภมูใิจในสินค้าไทย ไม่
กลายเป็นประเทศที่ต้องตามเทรนด์ของนอกอยู่ร�่าไป นิทรรศการ
ดังกล่าวมีผู้เข้าชมจ�านวน 25,935 คน

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

82,482
ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

25,935

รายงานประจ�าปี 2554
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นิทรรศการ
“สืบจากส้วม”
ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ถึง 17 เมษายน 2554  

สพร. ได้หยิบยกเรื่องราววัฒนธรรมการขับถ่ายของเสียของคนไทยในอดีต ที่แสดงถึงการรับเอา
อารยธรรมและความเชื่อท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคติความเชื่อเรื่องเทวราชาของศาสนาฮินดู 
ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนา รวมไปถึงรูปแบบการถ่ายทุกข์ของชาวจีนในกรุงเทพฯ ต่อเนื่อง
มาจนถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขแบบตะวันตก มาสร้างสรรค์เป็นนิทรรศการชั่วคราวเรื่อง 
“สืบจากส้วม” เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยผ่านการตีความที่แปลกใหม่ สนุกสนาน 
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงการรักษาสุขภาวะ และสาธารณสุขในการขับถ่ายของเสียด้วย 
โดยมีผู้เข้าชมทั้งส้ิน 59,811 คน 

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

59,811

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.
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พิพิธพาเพลิน
ตอน เครื่องรางของขลัง

พิพิธพาเพลิน
ตอน “ส้วม”

พิพิธพาเพลิน
ตอน “เทศกาลวันเด็ก 54”

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ
“เครื่องรางของขลัง”

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ
“สืบจากส้วม”

โดยความร่วมมือกับ
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร
• พิพิ ธภัณฑ ์ธนาคารแห ่ ง

ประเทศไทย
• พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
28 ตุลาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
พฤศจกิายน 2553 - กมุภาพนัธ์ 2554

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
8 มกราคม 2554

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / คน

53,677 
จ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม / คน

59,811
จ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม / คน

296

กิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้วันหยุดสุดสัปดาห์ “พิพิธพาเพลิน”
เป็นการจัดกิจกรรมให้เข้ากับเนื้อหาของนิทรรศการในตอนต่างๆ เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

1.3

รายงานประจ�าปี 2554
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พิพิธพาเพลิน
ตอน พัก ภายใต้ชื่อ
“คิมหันต์หรรษา”

พิพิธพาเพลิน
ตอน รบ ภายใต้ชื่อ
“ยุทธ-ศาสตร์”

พิพิธพาเพลิน
ตอน พบ ภายใต้ชื่อ
“Know-How ชาวนา
นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง”

พิพิธพาเพลิน
ตอน รัก “Muse D.I.Y”
เทศกาลรักสร้างสรรค์สยาม

โดยความร่วมมือกับ
• ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)

• สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
เมษายน 2554 

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
พฤษภาคม  2554

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
มิถุนายน  2554

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
17-18 กันยายน 2554

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / คน

804
จ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม / คน

121
จ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม / คน

295
จ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม / คน

4,756 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.
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ร่วมกับเทศบาลจังหวัดน่าน
จัดงาน “เด็กเดินทีวีไทย”

จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีผู้ร่วม
งาน 1,450 คน  

ร่วมมือกับสถานทูตฝรั่งเศส
จัดงานเทศกาล “la fete”

โดยจัดกิจกรรมฉายหนังในเทศกาลวัน
แห่งความรัก ซึ่งจัดนิทรรศการภาพถ่าย
ร่วมสมัย “Le people fluo” โดย Marc 
Lathuillière มีผู้เข้าชม 3,000 คน และ
เทศกาลดนตรี Fete de la Musique โดย
มีศิลปินไทยมากกว่า 20 วง และอีกหนึ่ง
วงจากฝร่ังเศสมาร่วมประชันเสียงดนตรี
หลายหลากสไตล์ ตั้งแต่แนว Jazz, Pop, 
Reggae และแนว Rock

ร่วมมือกับสมาคมแกะสลักนานาชาติ
จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป
“สลักใจใส่สบู่  เลิฟยูมัม”

ในเดือน สิงหาคม 2554 เป็นกิจกรรมที่
ออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ประดิษฐ์สร้างสรรค์จินตนาการท�างาน
ศิลปะและเรียนรู้เทคนิควิธีการแกะสลัก
ท�าให้เกิดสมาธิ  อีกทั้งยังท�าเป็นของขวัญ
เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แม่ เนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ  และกระชับความสัมพันธ์ให้
สมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนได้มี
ปฏสิมัพนัธ์ เพือ่ใช้เวลาร่วมกนัสร้างความ
ทรงจ�าท่ีดีแก่กัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งผู้ใหญ่และเด็กรวมทั้งสิ้น 82 คน   

ผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ครั้ง/คน

1,450

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

3,000

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

82

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรม

1.4

รายงานประจ�าปี 2554
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้พิเศษเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ให้กับกลุ่ม
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในมิวเซียม
สยาม ไดแ้ก่ D.I.Y Scrapbook D.I.Y ปฏทินิ 365 วนัเตมิสีสันกนั
ลืม D.I.Y สมุดโน๊ตท�ามือ กิจกรรม Green Earth Bag ประดิษฐ์
ถุงลดโลกร้อน กิจกรรมเล่นได้ : ของเล่นง่ายๆ ท�าได้เอง กิจกรรม
ของว่างชาววัง รูปสวยรวยรส และกิจกรรมจรุงกลิ่นหอมฟุ้ง น�้า
ปรุงดอกไม้ไทย กิจกรรมสลักใจใส่สบู่ เลิฟยูมัม เป็นต้น มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 829 คน

จัดงาน “Night at the Museum” เป็นกิจกรรมประจ�าปีของ
มวิเซยีมสยาม และเปิดให้เข้าชมพพิธิภณัฑ์ตอนกลางคนืครัง้แรก
ในเมืองไทย  โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อสร้าง
ความเคลือ่นไหว ความมชีวีติชวีา และบรรยากาศการเรยีนรูอ้ย่าง
รื่นรมย์ให้แก่พิพิธภัณฑ์และผู้เข้าชมให้เป็นท่ีรู้จัก จดจ�าได้ และ
เป็นที่กล่าวขวัญถึง โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 
2553 ภายใต้ชื่อ “หิมพานต์” โดยน�าต�านานความเชื่อของชาว
ตะวันออกในเรื่องราวของหิมพานต์ ท่ีเรียกได้ว่าเป็นต�านานเทพ
ปกรณมั หรอื เทพนิยาย อนัเป็นท่ีมาของความคิดความเชือ่ต่างๆ 
ทีป่รากฏในศาสนา วรรณคด ีศลิปะ วฒันธรรม และชวีติประจ�าวนั
ในหลายๆ ด้าน มาสู่ความมีชีวิตเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียน
รู้อย่างรื่นรมย์แก่พิพิธภัณฑ์ การจัดงานครั้งน้ีเพื่อน�าจินตนาการ
ของเรื่องราวในป่าหิมพานต์ มาสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการจัด
กจิกรรมทีส่นกุสนาน  และแปลกใหม่ ซึง่เป็นการกระตุน้การเรยีน
รู้ผ่านความสนุกสนาน และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่เปิดเผยให้
เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อที่ปรากฎในชีวิตประจ�าวันของคนไทย  
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีจ�านวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น 6,356 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

829

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

6,356

1.5 1.7

อบรมการใช้คู่มือการเรียนรู้ส�าหรับครู “Tool Kit : คู่มือพิชิต
องค์ความรู้” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับครูที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคดิและความรูค้วามเข้าใจในด้านประวตัศิาสตร์และ
วฒันธรรมแนวใหม่ส�าหรบัน�าไปใช้เป็นสือ่ประกอบการเรยีนการ
สอนเพื่อปรับทัศนคติให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องท่ีน่า
เบือ่โดยเฉพาะส�าหรบัเดก็และเยาวชน  สพร. จงึได้ด�าเนนิการจดั
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้คู่มือดังกล่าวให้กับครูในสถาบัน
การศึกษาทั่วประเทศทุกปี โดยในปี 2554 ได้จัดอบรมให้กับ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคจ�านวน 4 ครั้ง รวม 306 แห่งในเขต
จังหวัดตรัง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ นครราชสีมา โดย สพร. ได้
ผลักดันให้มีการน�าไปใช้ในการเรียนการสอนควบคู่กับหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับช่วงชั้นที่ 2 

1.6
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55 NDMI • OKMD



ผลิตสื่อการเรียนรู้และออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก 
เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โดยเน้นวิธีการ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมลงมือท�า ได้แก่

จั ด ท� า ชุ ด คู ่ มื อ พิ ชิ ต อ ง ค ์ ค ว า ม รู  ้
(Handbook) ส่งมอบให้เครอืข่ายสถาน
ศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับครู
ที่ช ่วยส ่งเสริมให ้ เกิดกระบวนการ
คิดและความรู ้ความเข ้าใจในด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทวารวดี 
ซึ่งได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมความรู้
เกีย่วกบัการใช้คูม่อืดงักล่าวให้กบัครใูน 
เครือข่ายสถาบันการศึกษา

จัดท�าสื่อเรียนรู ้ประกอบนิทรรศการ
ชั่วคราวเรื่อง “เลขไทย : รู ้จัก-นึกไม่
ถึง-เขียนไม่ได้” และ นิทรรศการเร่ือง 
“KNOW-HOW ชาวนา นักค้นคว้าแห่ง
ท้องทุ่ง”

จัดท�าใบงานเพื่อใช้เป็นส่ือประกอบการ
เรียนรู ้นิทรรศการชั่วคราวตามแนวคิด
พพิธิภณัฑ์การเรยีนรู ้จ�านวน 2 เรือ่ง ได้แก่ 

นิทรรศการ “สืบจากส้วม”
และนิทรรศการ “KNOW-HOW ชาวนา:
นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง”

ผลิตเครื่องมือเรียนรู้ประกอบนิทรรศการ 
เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้และเผย
แพร่สือ่การเรยีนรูต้้นแบบแนว Discovery 
ภายในมิวเซียมสยาม ได้แก่ โบราณวัตถุ
จ�าลองเกมจิ๊กซอว์ 3 มิติ โบราณวัตถุ
จ�าลองเคร่ืองมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
(ขวานหิน ใบหอก ชนัก เคียว) 

จัดท�าคู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยาม เรื่อง 
“ประเทศไทย” เพือ่เป็นแหล่งข้อมลูส�าหรบั
ครูเพื่อใช้ประกอบการวางแผนจัดการ
ศึกษาเรียนรู ้นิทรรศการ “เรียงความ
ประเทศไทย” จ�านวน 1,000 เล่ม อยู ่
ระหว่างส่งมอบให้เครือข่ายสถาบันการ
ศึกษาต่อไป   

จัดท�าสมุดกิจกรรม (Activity Booklet)  
เพิ่มเติม ส�าหรับแจกให้กับนักเรียนที่มา
ทัศนศึกษายังมิวเซียมสยามใช้ประกอบ
การเรียนรู ้ นิทรรศการ  “ เรียงความ
ประเทศไทย” ด้วยตนเอง จ�านวน 3 ช่วง
ชั้น ระดับปฐมวัย 5,000 เล่ม มอบให้
นักเรียน 851 คน ระดับประถมศึกษา 
10,000 เล่ม มอบให้นักเรียน 5,921 คน  
ระดับมัธยมศึกษา 10,000 เล่ม มอบให้
นักเรียน 5,099 คน

จัดท�าโปรแกรมเรียนรู้ส�าหรับโรงเรียนที่
เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษา เพื่อส่ง
เสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้
อย่างรื่นรมย์ และได้ประโยชน์สูงสุดจาก
การทัศนศึกษา ได้แก่ เรื่อง “มโหระทึก: 
กลองศักด์ิสิทธิ์” “เส้นทางสายไหม: การ
ค้าโลกยุคสุวรรณภูมิ” และ “โบราณคดี: 
นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต” เป็นต้น

1.8
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ขยายต้นแบบองค์ความรู้สู่เครือข่ายในแนว Discovery Museum Knowledge  
Model : DKM โดยได้ร่วมมือกับเทศบาลนครล�าปางและเครือข่ายในจังหวัด
ล�าปาง สร้างสรรค์และพัฒนาพื้นท่ี 2,400 ตารางเมตร ของศาลากลางจังหวัด
เดิม ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แนว Discovery Museum ภายใต้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้เมืองล�าปาง” ในแนวความคิดเรื่อง “คน เมือง ล�าปาง” 

โดย สพร. ได้น�าต้นแบบพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูไ้ปขยายแนวความคดิในพืน้ทีก่าร
เรยีนรูภ้ายใต้กรอบการจดัตัง้พพิธิภณัฑ์ในเชงิการเรยีนรู ้เพือ่บ่มเพาะคนรุน่ใหม่
ให้ใฝ่รู ้มจีนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์  โดยเน้นการเรยีนรูอ้ย่างเพลดิเพลนิ 
สนกุสนาน มคีวามทนัสมยั สามารถปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและความ
ต้องการของสังคม ใช้เทคโนโลยี ส่ือสารสนเทศประกอบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
บนเนือ้หาทีเ่รยีบเรยีงในมมุมองทีน่่าสนใจ มกีารหมนุเวยีนและเคลือ่นไหว และมี
ระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีเพือ่ความยัง่ยนืและมชีวีติของพพิธิภณัฑ์  สร้างสรรค์
พพิธิภณัฑ์การเรยีนรูเ้มอืงล�าปางให้เป็นแหล่งเรยีนรูร้ปูแบบพพิธิภณัฑ์การเรยีน
รูร้ะดับจงัหวดั ให้เป็นโครงข่ายของพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูใ้นภมูภิาคท่ีเชือ่มโยงกบั
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ท่ีมีอยู่ในจังหวัดล�าปางและ
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงในอนาคต โดยเป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง 
สพร. เทศบาลนครล�าปาง และเครอืข่ายท้องถิน่ในการร่วมกนัพฒันาแผนแม่บท 
แผนบริหารจัดการ เน้ือหานิทรรศการและจัดท�า Conceptual Design พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยจะเริ่มด�าเนินการ
ออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการให้แล้วเสร็จในปี 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการสร้าง
และพัฒนาต้นแบบ
องค์ความรู้ ขยาย
ผลเพื่อเพิ่มความ
ครอบคลุมในมิติต่างๆ

Discovery Museum
ภายใต้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล�าปาง”
ด�าเนินการออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ
ให้แล้วเสร็จใน

ปี 2556

2.1
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พัฒนาและขยายผลต้นแบบการเรียนรู้แนว Discovery Museum Knowledge Model : DKM สู่พิพิธภัณฑ์เครือข่ายในท้องถิ่น 
โดยได้น�าต้นแบบการเรียนรูเ้พือ่เครอืข่ายหรอืหลักสตูรอบรมส�าหรบัเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์การเรยีนรู ้ไปเผยแพร่และอบรมให้กบับุคลากร
ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

ภำคเหนือ
30 แห่ง 52 คน ใน 7 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ ล�าปาง
ล�าพูน แพร่ พะเยา เชียงราย
และแม่ฮ่องสอน

ภำคกลำง
50 แห่ง 90 คน ใน 10 จังหวัด
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  
ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ  
สระบุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี
และ กรุงเทพมหานคร   

ภำคใต้
20 แห่ง 40 คน ใน 3 จังหวัด
ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ระนอง

และพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย 3 แห่ง ได้แก่

พิพิธภัณฑ์เมืองโบรำณซับจ�ำปำ จังหวัดลพบุรี

พิพิธภัณฑ์ไทยหัว จังหวัดภูเก็ต 

พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยำม จังหวัดเชียงใหม่

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
46 แห่ง 82 คน ใน 13 จังหวัด
ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด  
อุดรธานี สกลนคร เลย มหาสารคาม 
ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ อุบลราชธานี 
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สร้างและพฒันาองค์ความรูใ้นเรือ่งต่างๆ ทางด้านชวีติ วฒันธรรม 
ธรรมชาต ิการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู ้และด้าน
การอนุรักษ์/การอนุรักษ์เชิงป้องกัน ในแง่มุมและหัวข้อที่เป็นที่
สนใจ และพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้เพื่อการศึกษาต่อยอดจาก
เนือ้หานทิรรศการเรยีงความประเทศไทย ซึง่จดัแสดงในมวิเซียม
สยาม  ได้แก่ ต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้านการศึกษาในพิพิธภัณฑ์
เชงิสร้างสรรค์ชดุ “ทวารวด”ี (พทุธศตวรรษที ่12-16) ซึง่ได้พฒันา
สือ่ทีเ่หมาะสมกบัธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนแต่ละ
ช่วงวยัซึง่ขาดแคลนในสังคมการศึกษาไทย โดยสังเคราะห์เนือ้หา
และสาระความรู้เรื่อง “ทวารวดี” ซึ่งมีเน้ือหาบางส่วนจัดแสดง
ในนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ของมิวเซียมสยาม โดย
น�ามาพัฒนาเป็นต้นแบบองค์ความรู ้ทางประวัติศาสตร์โดย
การออกแบบสื่อการเรียนรู้ให้มีลักษณะน่าสนใจ ประกอบด้วย 
หนังสือคู่มือสรุปองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
สงัคมในช่วงยคุสมยัทวารวด ีแผนทีป่ระวตัศิาสตร์ วฒันธรรม สือ่
เรยีนรูแ้บบมลัติมเีดีย (e-Learning) และเกมความรู ้ซึง่สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 
4 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ  

จัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile) เป็นต้นแบบ
ของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่สัญจรสู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยน�าเนื้อหาส�าคัญจากนิทรรศการถาวร “เรียงความ
ประเทศไทย” ที่น�าเสนอใน “มิวเซียมสยาม” มาน�าเสนอผ่านชุด
นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Hands-on และ 
Interactive เคลื่อนที่สัญจรไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคเพื่อขยาย
โอกาสการเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็ เยาวชน และประชาชน ผ่านการมส่ีวน
ร่วมของท้องถิ่น โดยได้มีการเพิ่มเติมนิทรรศการที่มีเน้ือหาเก่ียว
กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของท้องถ่ินที่ไปจัดแสดง และได้
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด�าเนินงานและ
ส่งมอบนิทรรศการเนื้อหาของท้องถ่ินให้ท้องถ่ินน�าไปจัดแสดง
ต่อ  ซึ่งในปี 2554 สพร. ได้น�านิทรรศการไปจัดแสดงแบ่งเป็น 2 
ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จัดแสดงที่ภาคใต้ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ตรัง ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2553 - 9 มกราคม 2554 มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16,327 คน และจัดกิจกรรมที่ห้างไดอาน่า 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 12 
มิถุนายน 2554 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9,558  คน  จังหวัดพัทลุง 
ระหว่างวนัที ่28 มถินุายน - 31 ตลุาคม 2554 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
12,618 คน และชุดที่ 2 จัดแสดงที่ภาคอีสาน จังหวัดหนองคาย 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
6,304 คน  

เผยแพร่องค์ความรู ้ สู ่ เครือข่ายและประชาชน ผ่านสื่อสิ่ง
พิมพ์ทางวิชาการ และส่ือต่างๆ พร้อมท้ังเผยแพร่ความรู้และ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียมสยามผ่านทางเว็บไซต์  
www.museumsiam.com และ www.ndmi.or.th และผ่านทาง 
www.facebook.com/museumsiamfan ซึ่งขณะนี้มีแฟนเพจ
แล้วกว่า 60,000 คน

จังหวัดตรัง
ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

16,327

จังหวัดสงขลา
ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

9,558

จังหวัดพัทลุง
ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

12,618

2.4

2.5

2.3
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พัฒนาเผยแพร่สินค้าต้นแบบเชิงวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “Museum Takeaway 
Project 2” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตีความทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในวิธีใหม่สู่
การพัฒนาสินค้า/ธุรกิจเชิงวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการประกวดออกแบบสินค้า
ของทีร่ะลกึร่วมสมยัไม่เหมอืนใคร น�าเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยมาถ่ายทอด
และส่ือความหมายพัฒนาเป็นสินค้าท่ีระลึกร่วมสมัยและมีอัตลักษณ์ไทย โดย
ได้น�าเสนอเรือ่งราวของชมุชนท่าเตยีน และผลติแผนทีว่ฒันธรรมชมุชนท่าเตยีน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการบ่มเพาะ

แสดงนิทรรศการภายใต้ชื่อ
“เลขไทย รู้จัก - เขียนไม่ได้ - นึกไม่ถึง”
มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้น / คน

6,250

3.1
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จัดกิจกรรม “Young Muse Project” ปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์
สยาม โดยได้น�าผลงานที่เกิดจากความคิดของกลุ่มเยาวชนผู้ได้
รับรางวัลชนะเลิศจาก “Young Muse Project” โครงการปั้นนัก
พพิธิภณัฑ์สายพนัธุส์ยาม ครัง้ที ่1 มาจัดแสดงนทิรรศการภายใต้
ชื่อ “เลขไทย รู้จัก - เขียนไม่ได้ - นึกไม่ถึง” จัดแสดงระหว่างวัน
ที่ 2 - 30 เมษายน 2554 มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้น 6,250 คน 
และจัดโครงการ  “Young Muse Project-II” หรือ โครงการปั้น
นักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกเยาวชน อายุ
ระหว่าง 18-23 ปี โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นกลุ่ม กลุ่ม
ละ 3 คน น�าเสนอแนวคิดไม่จ�ากัดรูปแบบ อาทิ การเขียนเรียง
ความ วาดภาพประกอบค�าบรรยาย ขึ้นภาพ Perspective คลิป
วิดีโอ เป็นต้น ในหัวข้อ “ในฐานะคนรุ่นใหม่ อยากสร้างสรรค์
อะไรที่มิวเซียมสยาม”  เพื่อเข้าร่วมอบรมในโครงการ “Young 
Muse Project-II” โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้ง
ที่ 2 ณ มิวเซียมสยาม เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านน�าเสนอและ
ล�าดบัประเดน็ความรูท้างวชิาการให้เข้าใจง่าย ทนัสมยั ประยกุต์
เนื้อหาให้สามารถเรียนรู ้ได้อย่างสนุกสนาน เน้นการส่ือสาร
โต้ตอบแบบสองทาง (Participatory Learning) และกระตุ้นให้

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้คิด วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
และสร้างสรรค์ โดยเยาวชนทุกคนได้น�าเสนอความคิดเห็นอย่าง
ทัดเทียมกัน  นอกจากนั้นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พบปะ 
พดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัศลิปิน นกัออกแบบนทิรรศการ 
และครีเอทีฟงานอีเวนต์ที่มากด้วยความสามารถ เพื่อก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจและสร้างแนวทางการท�างานให้กับเยาวชน จาก
นั้นจะให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง เพื่อคิดหาโครงการ หรืออีเวนต์ที่
จะจัดท�าในนามมิวเซียมสยาม โดยโครงการที่คิดขึ้นต้องมีความ
สอดคล้องกับ Identity และภารกิจของมิวเซียมสยาม ภายใต้งบ
ประมาณการผลิต ไม่เกิน 2 แสนบาท เพื่อน�ามาประกวดโดยมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน กลุ่มที่ชนะการประกวด
จะได้เรยีนรูร้ายละเอยีดการท�างานร่วมกบัทางมวิเซยีมสยามและ
รับโอกาสไปเรียนรู้เปิดประสบการณ์ดูงานในพิพิธภัณฑ์หลาย
แห่งทีม่ชีือ่เสยีง ณ ประเทศสงิคโปร์ เพือ่พฒันาแนวความคดิและ
ผลงานให้มีคุณภาพต่อไป โดยกลุ่มท่ีชนะการประกวด เปลี่ยน
ความคิดเป็นผลงานจริงเพื่อจัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม โดยต้อง
ดูแลการผลิตในทุกกระบวนการ

3.2
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Thailand Creative & Design Center
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ
หรือ ศสบ.

ค้นหำกำรออกแบบ
ที่หลำกหลำย
ด้วยสื่อสร้ำงสรรค์
เพื่อจุดประกำยไอเดีย
ที่สดใหม่ ในกำรสร้ำงสรรค์
งำนออกแบบ

เป็นหนึง่ในหน่วยงานภายในของส�านกังานบรหิารและพฒันา
องค์ความรู ้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2547 เพื่อเป็น
ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
ให้กับสังคมไทย โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจ
แบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ไปจนถึงการเป็นแหล่งค้นคว้าที่ให้ทั้งความรู้และ
ความบันเทิง เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ 
อันจะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ

“

“

รายงานประจ�าปี 2554
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1.1

ผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สร้างแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบท่ีมีเน้ือหาหลากหลายทันสมัย และ
ครบวงจร มจี�านวนสมาชกิ 25,009 คน มผีูเ้ข้าใช้บรกิารห้องสมดุเฉพาะด้านการ
ออกแบบ 91,227 ครั้ง เข้าใช้บริการทางเว็บไซต์ห้องสมุด จ�านวน 95,041 ครั้ง 
และมีการใช้หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล จ�านวน  175,738 ครั้ง โดย
มีความถี่ในการใช้บริการของสมาชิก เฉลี่ย 6.89 ครั้งต่อรายต่อปี

นอกจากน้ี มีผู ้ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรสารสนเทศและการบรกิารสารสนเทศของห้องสมดุแก่นกัศกึษาสาขา
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประเภท
ต่างๆ จ�านวน 32 คณะ 487 คน รวมทั้งได้มีการเสริมสร้างประสบการณ์ความ
รู้ด้านวิชาชีพ เกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้
กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกสู่ตลาดแรงงาน โดยในปี 2554 ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสถาบัน
การศึกษา จ�านวน  27 ครั้ง 53 คนได้เข้าฝึกทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานจาก
ประสบการณ์จริงกับห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

กระตุ้นแรงบันดาลใจ และพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้กับนักศึกษา นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้จัดสัมมนา ชุมนุมทางความ
คิดประจ�าปี (Creativities Unfold, Bangkok 2011) ขึ้นเป็นปีที่ 5 ในหัวข้อ 
“Designing Impact : Building Sustainable Creative Business งานออกแบบ
เปลีย่นโลก: หนทางสร้างความยัง่ยนืของธรุกจิสร้างสรรค์” ในระหว่างวนัที่ 
18 กนัยายน - 3 ตลุาคม 2554 เพือ่ให้คนไทยมโีอกาสเรยีนรูถ้งึกระบวนการคดิที่
น�าไปสูต่วัอย่างการสร้างผลงานทีป่ระสบความส�าเรจ็ระดบัโลก จากผูเ้ชีย่วชาญ
และบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดทั้งจากในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนา
แหล่งบริการความรู้
กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ 
มีจ�านวนสมาชิก

25,009 คน

ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
เฉพาะด้านการออกแบบ

91,227 ครั้ง

ใช้บริการทางเว็บไซต์ห้องสมุด

95,041 ครั้ง

มีการใช้หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย
และฐานข้อมูล จ�านวน

175,738 ครั้ง

1.2
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(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Creative 
Space Workshop) โดยร่วมกับ 34 
หวัหอกแห่งแวดวงการออกแบบ และ
ธรุกจิสร้างสรรค์ของไทย พร้อมเรยีนรู้
กลยุทธ์การเปลี่ยนโลก ในระหว่างวัน
ที่ 18 -29 กันยายน 2554 ณ สตูดิโอ/ 
สถาบันการศึกษาภายในกรุงเทพฯ/ 
ห้องออดทิอเรยีม ศนูย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ  มีผู้เข้าร่วม 1,215  ครั้ง/คน

(2) จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร (Workshop 
@TCDC) เพื่อเป็นการเจาะลึกถึง
กระบวนการสร้างสรรค์และขั้นตอน
การท�างานของวิทยากรระดับโลก 
จ�านวน 3 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนา จ�านวน 112 คน

(3)  สัมมนาประจ�าปี (International 
Symposium @ TCDC) ในวันที่  
1 -2 ตลุาคม 2554 ณ ห้องนทิรรศการ 
2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อ
เป ิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้  และ
ประสบการณ์จากนักสร ้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตท่ีตอบโจทย์
โลกยุคใหม่ ทั้งด้านวิถีชีวิต และการ
ท�างาน ในหวัข้อ “คดิแล้วเปลีย่นโลก” 
(Design impacts the world)  และ
หัวข้อ“ลงมือเปลี่ยนโลก” (Change 
the world through Design)  

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2554
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สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเมือง
สร้างสรรค์ (Creative City) โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาวิจัย การจัด
บรรยายและสัมมนาให้ความรู้ และสื่อในรูปแบบต่างๆ อาทิ

1.3.4
จั ด พิ ม พ ์ ห นั ง สื อ  “ นิ เ ว ศ ข อ ง ค ว า ม
สร้างสรรค์: ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงาน” 
จ�านวน 5,000 เล่ม ซ่ึงเป็นผลงานแปล 
มาจากหนังสือ The Creative  Ecologies 
:Where Thinking is a Proper Job โดย
จอห์น ฮาวกิ้นส์ 

1.3.1
การศึกษาแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯ 
และจงัหวดัเชยีงใหม่สูเ่มอืงสร้างสรรค์ โดย
ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เพือ่
ศึกษาศักยภาพด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ รวม
ทัง้แนวทางเพือ่พฒันาไปสูเ่มอืงสร้างสรรค์
ต่อไป นอกจากนี ้ยงัได้จดัสมัมนาเผยแพร่
ผลการศึกษา เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ 
จ�านวน 2 ครั้งที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 
มีผู ้ เ ข ้ าร ่ วมสัมมนาทั้ งสองครั้ ง รวม  
582 คน

1.3.5
จดัท�าดวีดี ีCreativities Unfold, Bangkok 
2010 เพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ของนักออกแบบ นักคิด นัก
สร้างสรรค์ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ัง
ในระดับประเทศและนานาชาติ ให้กับ
ประชาชนที่สนใจ จ�านวน 2,000 ชุด

1.3.2
จัดท�านิตยสาร “คิด” เป็นนิตยสารราย
เดือนภายใต้โครงการ Creative Thailand 
จ�านวน 12 ฉบับๆ ละ 50,000 เล่ม เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้กับผู้สนใจทั่วไป

1.3.6
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ งานออกแบบ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง 

1.3.3
จัดท�าเว็บไซต์ www.creativethailand.
org เพื่อเผยแพร่แนวคิดและองค์ความ
รู ้ เ ก่ียวกับเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์  ในปี 
2554 มีจ�านวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวม 
134,649 ครั้ง ผู้เข้าชม (Unique Visitors) 
รวม 89,809 คน จ�านวนหน้าที่มีผู้เข้าชม 
354,747 หน้า 

1.3
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สร้างและเผยแพร่องค์ความรูด้้านการออกแบบ โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ ทัง้การจดัแสดงนทิรรศการ พร้อมการอบรมและสมัมนาประกอบ
การจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ 

 นิทรรศการถาวรเร่ือง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” ซึ่งใน
ช่วง 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผู้เข้าชม
นิทรรศการ จ�านวน 40,996 ครั้ง/คน 

1.4.1 จัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบ และกิจกรรมสัมมนาประกอบการจัดนิทรรศการ  

 นิทรรศการหมุนเวียน

1.4

1 2

รายงานประจ�าปี 2554

66 TCDC • OKMD



นิทรรศการ ผี
ความกลัว...จัดการได้ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์
(Spirits : Creativities from beyond)

นิทรรศการ
“East meets West” 

นิทรรศการ
ครบรอบ 5 ปี TCDC 
5th TCDC Anniversary

นิทรรศการ
“DigiPlay: เล่นสนุกยุคดิจิทัล”
(DigiPlay: Thai-UK Digital Festival) 

แสดงถงึต้นตอแห่งความกลวั การจดัการความกลวั จนก่อให้เกดิ 
“ผลผลิตทางวัฒนธรรม” และกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้  

เป็นความร่วมมือกับสถานทูตเยอรมนีประจ�าประเทศไทย ซึ่งน�า
เสนอผลงานของ Yang Liu นักออกแบบสาวชาวจีน ซึ่งเปรียบ
เทียบและแสดงความแตกต่างระหว่างสังคมจีน และสังคม
เยอรมัน

เพือ่รวบรวมผลงานของ ศสบ. ต้ังแต่เปิดด�าเนินการจนถงึปัจจบุนั

เกดิจากความร่วมมอืกบับรติชิ เคาน์ซลิ และหน่วยงานภาคเอกชน
ต่างๆ เป็นนิทรรศการท่ีน�าเสนอนวตักรรมผลงานดิจทัิล หวัใจของ
อตุสาหกรรมเกมและแอนิเมชัน่ท่ีเกดิและเติบโตมาต้ังแต่ยคุ 1940 
จนกลายมาเป็นอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิของ
สหราชอาณาจกัร

19 สิงหาคม 2553 - 9 มกราคม 2554
ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

134,066

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

9,270

25 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2553
ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

15,861

24 มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2554
ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

29,676

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : ศสบ.
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นิทรรศการ
”การออกแบบแห่งท้องถิ่น” 

นิทรรศการ
“จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” 

จัดแสดงนิทรรศการ
“วัสดุสุดล�้า ไทยท�าเทศทึ่ง”

เป็นการจดัแสดงผลงานการออกแบบและความคดิสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยในโครงการ mini TCDC จ�านวน 10 แห่ง 

เปิดพื้นที่ให้กับปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย 

ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ภายใต้โครงการ Thai-
US Creative Partnership ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 18 
ตุลาคม 2554 ท่ี Material ConneXion กรุงนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

134,066

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

11,601

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

15,861

รายงานประจ�าปี 2554

68 TCDC • OKMD



นิทรรศการ
“Cover under Cover”

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

6,752

นิทรรศการขนาดย่อม
ภายในห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

โดยคัดสรรผลงานการออกแบบปกหนังสือ
ที่โดดเด่นของ Xari Comas นักออกแบบ
ชาวสเปน มีผู ้เข้าชมนิทรรศการ จ�านวน 
6,752 ครั้ง/คน 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : ศสบ.
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นิทรรศการขนาดย่อม
“Material 101 - ไม้”

นิทรรศการขนาดย่อม
“น�้า... กลั่นจากความคิด”

นิทรรศการขนาดย่อม
“ปั่นแล้วไปไหน (Spin Around)”

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

27,191
ผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง/คน

19,121

เพือ่บอกเล่าเรือ่งราวน่ารูข้องไม้ และล�าดบั
ขั้นตอนของการแปรรูปไม้

เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับการสร้าง
มูลค่าธุรกิจและความรู้เก่ียวกับน�้าและ
ธุรกิจน�้าดื่ม 

เป็นนิทรรศการท่ีน�าเสนอ เรื่องราวเกี่ยว
กับจักรยานในบริบทต่างๆ 

นิทรรศการ
“เดอะฟลอริสท์ - ชีวิตกับดอกไม้”

นทิรรศการผลงานวสัดไุทยในหนงัสอื 
“ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย
(New Directions in Thai Materials)

นิทรรศการ
“ศิลปินลายเส้น
บนถนนแห่งศิลปะ 2 มิติ”

แสดงผลงานตัวอย่างการจัดดอกไม้ที่
น�าความคิดสร้างสรรค์ กับเทคนิควิธี
เฉพาะตัวของแต่ละคนมาเพิ่มมูลค่าให้
กับดอกไม้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกและผู้
ใช้บริการ ได้เห็นตัวอย่างผลงานจริงของ
นักออกแบบไทย 

เป็นนิทรรศการท่ีเจาะลึกการท�างานของ
นักวาดภาพประกอบ (Illustrator) ไทย
ในปัจจุบัน 

รายงานประจ�าปี 2554
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1.4.2 สัมมนาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ในปีงบประมาณปี 2554 มีการจัดเสวนา สัมมนาและการบรรยายรวม 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจ�านวนกว่า 1,000 คน
 โดยมีงานบรรยายที่ส�าคัญ เช่น

บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “กระบวนการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็” 
โดย ทิโมธี จาคอบ เจนเซ่น นักออกแบบ
อุตสาหกรรมชาวเดนมาร์ก มีผู ้เข้าร่วม
จ�านวน 165 คน

เสวนาในหัวข้อ “วัสดุไทย: กล้าคิดต่าง 
เบิกทางสู่ตลาดโลก” งานครบรอบ 5 ปี 
TCDC: Success Stories ผู้พัฒนาวัสดุ 
จาก Material ConneXion®Bangkok  มี
ผู้เข้าร่วม จ�านวน 86 คน

เสวนาเปิดตวัหนงัสอื “ทศิทางใหม่ของวสัดุ
ไทย” (New Directions in Thai Materials) 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราว
ของวัสดุชนิดต่างๆ ที่นักออกแบบและผู้
ผลิตชาวไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีผู้เข้า
ร่วม 108 คน 

สัมมนา “เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: 
แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการ
ใช้ชีวิต Spring / Summer 2012” จ�านวน 
3 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วม จ�านวน 271 คน 

บรรยาย ในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์โดย Thakoon” เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์การท�างานและเบื้องหลัง 
ความส�าเร็จของนักออกแบบไทย ฐากูร 
พานิชกุล มีผู ้สนใจเข้าร ่วม ประมาณ 
100 คน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : ศสบ.
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โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค
(mini TCDC)

เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงความรู ้ด้านการออกแบบไปสู่นักเรียน 
นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคมากข้ึน โดยได้รับ
ความรู้ไม่แตกต่างไปจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่กรุงเทพฯ โดยมีการ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

2.1.1 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเข้าร่วมโครงการ mini 
TCDC กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง 

2.1.2 จัดกิจกรรมความร ่วมมือกับสถาบันการศึกษาในโครงการ  
mini TCDC เพื่อให้นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการใน
ภมูภิาคได้มโีอกาสเข้าถงึความรูด้้านการออกแบบ  จงึได้จดักจิกรรม
ร่วมกบัสถาบนัเครอืข่ายในโครงการ mini TCDC เพือ่เผยแพร่ความ
รูด้้านการออกแบบ และความคดิสร้างสรรค์  โดยหมนุเวยีนหนงัสอื
และตัวอย่างวัสดุไปยังสถาบันเครือข่าย พร้อมท้ัง จัดนิทรรศการ
หมุนเวียนไปยัง mini TCDC จ�านวนทั้งสิ้น 9 ชุด เพื่อเผยแพร่ความ
รู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนิสิต นักศึกษา 
อาจารย์ หรือผู้ท่ีสนใจในสถาบันการศึกษาภายใต้โครงการ mini 
TCDC  จ�านวนทั้งสิ้น 26 ครั้ง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น 

 จัดท�าโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (mini TCDC Showcase) 
น�าเสนอผลงานสร้างสรรค์จากนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 

 จัดกิจกรรมการบรรยายเผยแพร่ให้ความรู้ ร่วมกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้โครงการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นการบรรยาย
ให้ความรู้ในหัวข้อ “วิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูล
วัสดุ” และหัวข้อ “เจาะเทรนด์โลก” ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จ�านวนทั้งสิ้น 141 คน 

 ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นท่ีศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรงุเทพฯ ไปยงัสถาบนัเครอืข่ายในโครงการ mini TCDC ทัง้ 12 แห่ง 
จ�านวน 4 ครั้ง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ช่องทาง คือ ผ่านทาง
เว็บไซต์ ที่ http://live.tcdc.or.th และโปรแกรม Microsoft Media 
Player ที่ mms://live.tcdc.or.th/event2010  

 จัดส่งส่ือมัลติมีเดีย (DVD) ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการบรรยาย 
สมัมนา เสวนา จากศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบทีก่รงุเทพฯ จ�านวน 
26 รายการ ให้กับสถาบันเครือข่าย mini TCDC

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างต้นแบบ
และพัฒนาเครือข่าย 
ขยายผล

ห้องสมุด Material ConneXion
มีวัสดุไทยเพิ่มขึ้นจาก
223 ชิ้น 133 บริษัท เป็น

274 ชิ้น 159 บริษัท

เพิ่มขึ้นร้อยละ

22.87

2.1
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2.1.3 แสวงหาเครือข่าย mini TCDC แห่งใหม่
 โครงการ mini TCDC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ยุติการให้บริการ เน่ืองจาก 
ปรมิาณการใช้หนงัสอื และการก�ากบัดแูลนทิรรศการ
หมุนเวียน และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมลด
ลง ดังนั้น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จึงได้มีการ
ส�ารวจความเป็นไปได้ของสถาบันเครือข่ายอื่นที่
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม จ�านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
ราชภฎัร�าไพพรรณ ีจงัหวดัจนัทบรุ ีและมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการจัดต้ังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ 
โดยได้ขอใช้ประโยชน์จากท่ีราชพัสดุบริเวณสมาคมส่งเสริม
วัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย ของกรมธนารักษ์ จ�านวน 0-2-00 
ไร่ โดยได้ลงนามสญัญาเช่าใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดเุป็นระยะเวลา 
5 ปี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�าเนิน
การก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
Material ConneXion เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูวสัดเุพือ่การออกแบบ 
โดยในช่วงทีผ่่านมา ได้มวีสัดไุทยเพิม่ขึน้จาก 223 ชิน้ 133 บรษิทั 
เป็น 274 ชิ้น 159 บริษัท หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.87 เมื่อเทียบ
กบัปีทีผ่่านมา ได้รบัการคดัเลอืกไปไว้ในฐานข้อมลูของห้องสมดุ 
Material ConneXion ทกุสาขาทัว่โลก ผลจากการทีบ่ริษัทไทย ได้
มีโอกาสเผยแพร่วัสดุไทยออกสู่สายตาตลาดโลกมากขึ้นนั้น ได้
ท�าให้ในช่วงที่ผ่านมา มีบริษัทไทย ได้รับติดต่อจากนักออกแบบ 
และบริษัทจากทั้งในและต่างประเทศ จ�านวน 88 บริษัท 
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สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนชุมชนนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
ผ่านเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้เล็งเห็นความจ�าเป็นในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบ
การ ผู้ผลิต และนักออกแบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
โดยมีแนวคิดที่จะจัดท�าฐานข้อมูลที่จะเป็นเหมือนแหล่งรวมข้อมูลของผู้ประกอบการ 
และโรงงานผลิตสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งข้อมูลของนักออกแบบ เพื่อให้สองส่วน
ได้ค้นหา และใช้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการต่อยอดพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น อันจะน�าไปสู่การสร้างแหล่งชุมนุมของนักออกแบบ เพื่อเป็นแหล่ง
รวมองค์ความรู้นอกระบบ 

2.4
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จัดท�าต้นแบบองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และน�าไปใช้ประโยชน์
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้มีการรวบรวมเนื้อหา และจัดท�าหนังสือเพื่อเผยแพร่ 
ความรู้ให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนี้

 จัดพมิพ์หนงัสือ “ทศิทางใหม่วัสดุไทย” (New Directions in Thai Materials) จ�านวน 
3,000 เล่ม ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ หนงัสือทิศทางใหม่วสัดุไทย ไม่เพยีง
แต่เป็นหนังสือที่น�าเสนอวัสดุชนิดต่างๆ ที่นักออกแบบ และผู้ผลิตคนไทยใช้งานอยู่
ในปัจจุบันเท่านั้น ยังเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างมิติใหม่ให้แก่การ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ของไทย นอกจากนี้ยังมีวางจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ผ่านช่องทางการซื้อขาย ทั้งร้านหนังสือชั้นน�า อาทิ Asia book, Kinokuniya เป็นต้น 
และช่องทาง Online Shopping เช่น www.amazon.com เป็นต้น

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดท�ากิจกรรมร่วมกัน  
รวม 11 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมส�าคัญ เช่น

ร่วมกับ Big Mountain Music Festival 
จัดมหกรรมประชันไอเดียสร ้างสรรค์  
10 สุดยอดไอเดีย เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์
เป็นคู่มือการด�ารงชีวิตกลางแจ้ง ภายใต้
แนวคิด “Better by Design” 

ร่วมกบับรติิช เคาน์ซลิ และบรษิทั 9righter, 
Glamour จัดงานสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ 
“แฟชั่นกับแรงบันดาลใจ” โดยเชิญนัก
ออกแบบระดับโลกจากสหราชอาณาจักร
มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์กับนัก
ออกแบบชาวไทย

ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จัดสัมมนาในหัวข้อ “How to set up an 
Eco - Friendly Concept and Business 
Model” และบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ 
“รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า”

ร ่วมกับ DeMaco Design Co.,Ltd. 
จัดบรรยายในหัวข ้อ “การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ในโครงสร้างวัฒนธรรมตะวัน
ออกสู ่ตลาดสากล” โดยนักออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ชาวออสเตรเลียมาให้ความ
รู้เก่ียวกับกระบวนการคิด การใช้เทคนิค
ใหม่ๆ ให้สอดรบักบัการออกแบบร่วมสมยั

ร่วมกับสถาบันการศึกษา 7 แห่ง จัดท�า
โครงการ “Academic Sponsorship 
Program” เพื่อสนับสนุนฐานข ้อมูล
ออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง 

จัดพิมพ์หนังสือ
ทิศทางใหม่วัสดุไทย
(New Directions in Thai Materials)
จ�านวน / เล่ม

3,000

2.5
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 จัดท�า eBook บทสรุป เจาะเทรนด์โลก แฟช่ัน วัสดุ 
เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012 
โดยน�าเสนอเนือ้หาประกอบกบักรณศีกึษาทีเ่ข้าใจง่าย และ
บทความพเิศษทีเ่จาะลกึถงึแนวคดิหลกั เพือ่ให้ประชาชนที่
สนใจ นักศึกษาและนักออกแบบ น�าไปประยุกต์ใช้ 

 
 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของ eBook ได้

ถึง 2 ช่องทาง คือที่ www.tcdc.or.th/trend2012 และที่ 
www.asiabooks.com โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่วันที่  
20 กันยายน 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้มีผู้สนใจดาวน์โหลด
ที่ www.tcdc.or.th/trend2012 จ�านวน 1,015 ครั้งและท่ี 
www.asiabooks.com จ�านวน 2,350 คลกิ (ข้อมลูตัง้แต่วนั
ที่ 20 - 27 กันยายน 2554) ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม 2554 จะ
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Ipad เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เผยแพร่ความรู้มากขึ้น

 จัดท�ารายงานการวิจัย “โครงการศึกษาภาษาภาพแบบพื้น
ถิ่นของไทยในงานออกแบบกราฟฟิก” 1 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจัดเตรียมท�านิทรรศการในปีต่อไป

 จัดท�ารายงานข้อมูลวิจัยเก่ียวกับวัสดุไทยจากภาคเหนือ
ตอนบน 1 ฉบับ และอยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานข้อมูล
วิจัยเกี่ยวกับวัสดุไทยจากภาคกลาง และวัสดุไทยจากภาค
เหนอืตอนล่าง ฉบบัสมบรูณ์  เพือ่จดัท�าเล่มเผยแพร่ และใช้
เป็นข้อมูลวัสดุในเว็บไซต์ TCDC Material Database

พัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุด และจัดหาหนังสือเพื่อให้บริการ
หน่วยงานภายนอก

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบได้มีการน�าต้นแบบความรู้ดัง
กล่าวไปขยายผลและเผยแพร่ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ง
ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั น�าไปใช้ประโยชน์ เพือ่พฒันาระบบ
ห้องสมุด โดยการพัฒนาโปรแกรมป้ายติดสันหนังสือที่ใช้บอก
หมวดหมูเ่น้ือหา (TCDC Spine Label Program)  และการบรกิาร
จัดหาหนังสือให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

2

3

4
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 จัดกิจกรรม Visit TCDC ในรูปแบบการประสานงานกับ
สถาบนัการศกึษา องค์กร หน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาเยีย่มชม 
และร่วมกจิกรรมกบั TCDC ให้เสรมิสร้างประสบการณ์ และ
องค์ความรู้ด้านการออกแบบ โดยมีสถาบันที่ร่วมกิจกรรม 
40 ครั้ง/คณะ 1,533 คน  

 จดักจิกรรมสมัพนัธ์ เพือ่เป็นการต่อยอดและขยายผลความรู้
ด้านการออกแบบและความคดิสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ดงันี้

• กิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการผี จ�านวน 3 ครั้ง มีผู้
เข้าร่วม 2,250 คน

• กิจกรรมประกอบเทศกาลปล่อยแสง 100 ในหัวข้อ “คิด
เกินร้อย” ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 
2554 และมกีารคดัเลอืกผลงานทีโ่ดดเด่น เพือ่น�ามาจดั
แสดงเป็นผลงาน 101 ของเทศกาลปล่อยแสง

• กิจกรรมประกอบเทศกาลปล่อยแสง 8 ตอน “ปล่อย
เด็ก เปล่งแสง” โดยเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ณ บริเวณโถงทางเข้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ / ใน
หัวข้อ “กระจกหุง ปรุงประดับ” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2554 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 24 คน / ในหัวข้อ 
“เล่น...แสง...ผสม...สี” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 มี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 30 คน / ในหัวข้อ “จับ...นับ...
พับ...หลับ นอนไม่หลับ..พับกระดาษ” เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 20 คน  
และกจิกรรมเชงิปฏบิตักิาร ในหวัข้อ “ POP UP กระดาษ
มชีวีติ” ในวนัที ่3 กนัยายน 2554 ทัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วม 20 คน

 จัดกิจกรรมแนะน�าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
 จ�านวน 11 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วม 497 คน 

 จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ระบบการใช้ห้องสมุด ให้กับนิสิต นักศึกษา ท่ีเข้ามาเยี่ยม
ชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จ�านวนทั้งสิ้น 27 ครั้ง 

 นอกจากนี้ ศสบ. ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร TCDC จ�านวน 
28 ครั้ง เพื่อเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้มาร่วมท�ากจิกรรมกบัศนูย์ฯ ในส่วนงานบรกิารลกูค้า ใน
การเสริมสร้างประสบการณ์ในการท�างานให้กับนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั จดักจิกรรมเสรมิสร้างความรูด้้านการออกแบบ 
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

ขยายผลให้ ศสบ. เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการเข้าใช้บริการในวงกว้างมากขึ้น

 จัดท�าแผนการตลาด และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ ทางโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และวิทยุ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ศสบ. สามารถสร้างมลูค่าประชาสมัพนัธ์ โดยคดิเป็นมลูค่า 
ประมาณ 119,422,241 บาท

จัดกิจกรรม
ประกอบการจัดนิทรรศการผี
จ�านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม / คน

2,250

 เผยแพร่บทบาทของ ศสบ. ให้เป็นที่รู้จัก โดยได้จัดกิจกรรม
สมัพนัธ์ ออกบธูโรดโชว์ในงานแสดงสนิค้า ร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ไปแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง  

 
 ท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ร่วมกบัสมาคมต่างๆ 

จ�านวน 5 แห่ง เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก และเข้าใช้บริการของศูนย์ฯ 
เพิ่มข้ึน ซึ่งส่งผลให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มีผู้สมัคร
เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น จ�านวนทั้งสิ้น 290 คน 

2.8

2.9
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ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้จดักจิกรรมบรรยาย และสมัมนาเชงิปฏบัิติการ 
เพือ่บ่มเพาะนกัออกแบบ และผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ โดยได้มกีารสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมอืกบัส�านกัพฒันาผูป้ระกอบการ กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม  จดัท�าโครงการ “การสร้างคุณค่าและมลูค่าเพิม่ของผลิตภณัฑ์ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ปี 2554” ขึ้นเป็นปีที่ 2 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้ที่มีความคิดอยากท�าธุรกิจของตนเอง ตลอดจนการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการให้มีความรู้ เพิ่มพูนทักษะการตลาดผสานแนวคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Entrepreneurs) โดยใช้สนิทรพัย์ทางวฒันธรรมเป็นตวัแปรสูก่ารเพิม่
มูลค่าและสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้ร่วมกบั ธนาคารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) จัดท�าโครงการพัฒนาขีดความสามารถเอส
เอ็มอีไทย...สู่เส้นชัยในตลาดธุรกิจ

ภายใต้โครงการส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์  จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่

จดัสมัมนา ภายใต้“โครงการตดิอาวธุ
ทางปัญญา SMEs ในเวทีเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” โดยมีการคัดเลือกผู้
ประกอบการสร้างสรรค์ จาก SME 
Bank เข ้ารับการอบรมหลักสูตร 
จ�านวน 100 ราย/รุน่ จ�านวน 3 รุน่ ใน 
15 กลุม่อตุสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบ่มเพาะคนรุ่นใหม่

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้
โครงการก้าวเดินสู่วันใหม่บนถนน
ธุรกิจสร้างสรรค์ โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้กับผู ้ประกอบการ 
4 กลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554  

1 2

โครงการติดอาวุธทางปัญญา
SMEs ในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์

จ�านวน 100 ราย/รุ่น
จ�านวน 3 รุ่น
ใน 15 กลุ่มอุตสาหกรรม 

3.1

3.2
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จัดเทศกาลสร้างโอกาส
และขยายเครือข่ายทางธุรกิจ
“จับต้นสำย ชนปลำยธุรกิจ”

(Business Check-up Festival) ในระหว่าง
วันที่  27- 28 พฤษภาคม 2554 โดยผู ้
ประกอบการ SMEs กว่า 100 ราย จาก
โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์และความคิดสร้างสรรค์ ภาย
ใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กบักรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และโครงการก้าว
เดินสู่วันใหม่บนถนนธุรกิจสร้างสรรค์ ภาย
ใต้ความร่วมมอืระหว่างศนูย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ กับธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
Bank) มารวมตัวกันออกร้านอย่างเต็มรูป
แบบ จัดมหกรรมแสดงสินค้าที่เต็มไปด้วย
ผลงานที่เกิดจากแรงบันดาลใจ และความ
คิดสร้างสรรค์

จัดงาน
“เทศกำลปล่อยแสง 100 : 

ร้อยต้นคิด 100 ผลผลิตสร้ำงสรรค์”

กิจกรรมการจัดแสดงผลงานครั้งย่ิงใหญ่
ที่รวบรวม 100 สุดยอดผลงานฝีมือไทย
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนต้นคิดใน
ทุกแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้มาก
ทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ พร้อมน�าเสนอวธิคีดิ 
(Inspiration) กระบวนการผลิต (Practical 
process) และจดุขาย (Attraction) ของผล
งานแต่ละชิ้น

โดยในงานดงักล่าว จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่2 
กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2554 (จ�านวนวัน
จัดแสดง 35 วัน) ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 21,668 ครั้ง/คน และจัดเสวนา
ประกอบงาน ในหวัข้อ “เมือ่คนต้นคดิ พบผู้
ผลติสร้างสรรค์” เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2554 
โดยมีผู้เข้าร่วมฟังเสวนา 88 คน

นอกจากนี้ยังได้จัดงานเทศกาลปล่อยแสง 
100ฯ สัญจร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ระหว่างวนัท่ี 9 - 20 เมษายน 2554 (จ�านวน
วนัจดัแสดง 12 วนั) ทัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วม 19,898 
ครัง้/คน

จัดเทศกาลปล่อยแสง 8 ตอน
“ปล่อยเด็ก เปล่งแสง”

ในระหว ่างวันที่  22 มิถุนายน -  31 
กรกฎาคม 2554 (จ�านวนวันจัดแสดง 35 
วัน) ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวช. 
ปวส. ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท ทีก่�าลงั
จะจบการศึกษาในปี 2554 จ�านวน 100 
ราย ได้แสดงผลงานความคดิสร้างสรรค์สู่
สาธารณชน และที่ส�าคัญต้องมีโอกาสใน
การต่อยอดทางธรุกจิ ทัง้นีใ้นงานกจิกรรม
ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 20,044 ครั้ง/
คน

3.43.3 3.5
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กิจกรรมประกอบ
เทศกาลปล่อยแสง 100

“ร้อยต้นคิด 100 ผลผลิตสร้างสรรค์”

กิจกรรมประกอบ
เทศกาลปล่อยแสง 8

“ปล่อยเด็ก เปล่งแสง”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : ศสบ.
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Thailand Center of Excellence for Life Sciences
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ของประเทศไทย 
(ศลชท.) 

ค้นคิดสิ่งใหม่ๆ
เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ
ส�าหรับอนาคต

หนึ่งในหน่วยงานในสังกัดส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู ้มุง่เน้นการส่งเสรมิการลงทนุและพฒันาธรุกจิชวีวทิยา
ศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย โดยผลักดันให้เกิดความร่วม
มือกับหน่วยงานและบริษัทต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการ
ลงทนุและการสร้างความสามารถในงานวจิยัและพฒันาด้าน
ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าและ
เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพของโลก 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลอย่างสูง ต่อการสร้างความเข้ม
แข็งในด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“

“

รายงานประจ�าปี 2554
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ผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาต่อยอด
ผลงานวิจัยให้เกิดเป็น
เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการ
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม และท�าให้
เกิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ประเทศ  

มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมและสามารถแสดงถึง
ศักยภาพและความสามารถของประเทศไทย

1.1

โครงการเภสัชพันธุศาสตร์
(Pharmacogenomics)

ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันราชานุกูล 
กระทรวงสาธารณสุข ในการด�าเนินโครงการเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการตรวจวิเคราะห์
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของประเทศและพฒันาต่อยอดให้เกดิฐานความรูใ้นด้าน
ต่างๆ ได้แก่

(1)  ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและการตอบสนองต่อ
ยาของคนไทย โดยมีการด�าเนินงานในกลุ่มโรคท่ีส�าคัญและมีค่าใช้
จ่ายด้านยาสูง ได้แก่ โรคติดเชื้อเอดส์ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือด 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์
กับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ในการช่วยลดโอกาส
เสี่ยงของผู้ป่วยจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น ภาวะแพ้
ยาหรือภาวะไวเกินต่อยา และน�ามาสู่การป้องกันการแพ้ยาและการ
ปรับยาให้เหมาะกับยีนของแต่ละบุคคล

(2) ความรู้ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคระดับยีน น�ามาสู่การป้องกัน
ควบคมุและการส่งเสรมิสขุภาพ เช่น โรคทีม่กีารถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์  
โรคที่เกิดจากความบกพร่องของดีเอ็นเอ เป็นต้น

(3) พัฒนาไปสู่บริการตรวจวิเคราะห์ยีนเฉพาะโรคท่ีได้มาตรฐานสากลใน
ประเทศไทยและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการต้องน�าส่งตรวจไปยังต่าง
ประเทศ หรือบริษัทต่างชาติที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทย 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย : ศลชท.
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การค้นพบยีนบ่งชี้การแพ้ยา
ในผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นครั้งแรกของโลก

ความรู้ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค
ระดับยีน น�ามาสู่การป้องกันควบคุม
และการส่งเสริมสุขภาพ

พัฒนาไปสู่บริการตรวจวิเคราะห์ยีน
เฉพาะโรคที่ได้มาตรฐานสากล

และได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว ผลงานดัง
กล่าวช่วยลดความสูญเสียอันเนื่องมา
จากการแพ้ยารักษาโรคเอดส์ได้ถึงกว่า 
85 ล้านบาทต่อปี และพฒันาเป็นชดุตรวจ
ยีนแพ้ยา (DNA Chip) ในผู้ป่วยโรคเอดส์  
ซึ่งจะสามารถขยายผลในการน�าไปใช้
ประโยชน์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อ
ไป เพื่อ

• ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
ที่เกิดจากการแพ้ยาในผู้ป่วยโรคเอดส์   

• ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที่เกิด
จากการแพ้ยาพืน้ฐานทีใ่ช้ในผูป่้วยโรค
เอดส์

• สามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ ชดุตรวจ
ยนีแพ้ยาในผู้ปว่ยโรคเอดส์  ทีส่ามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ 

เช่น โรคที่มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ 
โรคที่เกิดจากความบกพร่องของดีเอ็นเอ 
เป็นต้น

ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการต้องน�าส่งตรวจ
ไปยงัต่างประเทศ หรอืบรษิทัต่างชาตทิีเ่ข้า
มาให้บริการในประเทศไทย

ผลงานส�าคัญและการน�าไปใช้ประโยชน์ 
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ผลงานส�าคัญและการน�าไปใช้ประโยชน์ 

2

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตสารชีวเคมี
ที่มีมูลค่าสูงจากน�้ายางพารา  

ศลชท.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อต่อยอดงาน
วจิยัสูผ่ลติภณัฑ์ทีม่ศีกัยภาพเชงิพาณชิย์ สามารถสกดัสารชวีเคมี
ที่มีมูลค่าสูงจากน�้ายางดิบที่เหลือทิ้ง มาสร้างให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สามารถน�าสารดังกล่าวมาใช้ในการผลิตยา
รักษาโรคและเวชส�าอาง ซึ่งเป็นสารที่เป็นที่ต้องการของตลาด

สามารถสกัดสารชีวเคมีที่มีมูลค่าสูงจากน�้ายางพารา เพื่อน�าไป
ใช้ในการผลิตยารักษาโรคและเวชส�าอาง  จ�านวน 4 ชนิด  ได้แก่

• HB Extract เป็นสารที่ท�าให้ผิวขาวเนียน มีความพร้อมท่ีจะ
พฒันาสูผ่ลติภณัฑ์เชงิพาณชิย์ และมกีารยืน่จดสทิธบิตัรแล้ว
ใน 9 ประเทศ

• SSBG (Small Soluble Beta Glucan) เป็นสารช่วยชะลอริ้ว
รอยของผิวพรรณ

• MTA (Methylthioadenosine)  เป็นสารทีช่่วยให้ผวิเป็นสแีทน
เป็นทีต่อ้งการของประเทศในแถบยุโรป อเมรกิาและบางส่วน
ของเอเชีย

• Quebrachitol เป็นสารช่วยในการรกัษาโรคมะเรง็ โรคทีม่กีาร
ติดเชื้อราทางช่องปาก     

                      
สารสกัดจากน�้ายางพาราดังกล่าว สามารถสร้างตลาดได้ทั้งใน
ทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถน�า
สารเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
อุตสาหกรรมยางพารานอกเหนือจากการจ�าหน่ายยางแผ่นเพียง
อย่างเดียว และสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย : ศลชท.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการทดสอบความปลอดภยั
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ      

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา เครื่องมือแพทย์ ก่อนที่จะน�ามาใช้กับ
มนุษย์จ�าเป็นต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง (การวิจัย
ก่อนคลินิก) และการทดสอบในคน (การวิจัยทางคลินิก) และการทดสอบความ
ปลอดภัย และกระบวนการผลิตต้องได้มาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์สุขภาพดัง
กล่าวจึงจะสามารถน�ามาใช้กับมนุษย์โดยการจ�าหน่ายหรือส่งออกได้ ศลชท.
จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างต้นแบบหน่วย
ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี 2015 ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการส่งออกจ�าหน่ายไปยังประเทศ
ในเอเชียต้องได้มาตรฐานสากล ผลงานส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาให้เกิดต้นแบบหน่วยทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในระดับก่อนคลินิก (การทดสอบในสัตว์ทดลอง) ท่ีได้มาตรฐานสากล ร่วม
กับมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   
เพื่อให้เป็นหน่วยเรียนรู้และให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในขณะนี้  
มี 4 โครงการ ได้แก่      
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โครงการศูนย์สัตว์ทดลอง
เพื่อการผลิตและบริการมาตรฐานสากล (AAALAC) 

โครงการศูนย์สัตว์ทดลอง
เพื่อการผลิตและบริการมาตรฐานสากล (AAALAC) 

โครงการหน่วยตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 (Laboratory Animals Monitoring) 

โครงการจัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์มาตรฐาน OECD GLP

เป็นศูนย์ต้นแบบที่สามารถผลิตสัตว์ทดลองที่เลี้ยงในระบบ 
Barrier Maintained และ Isolator Maintained มุ่งสู่การผลิต
และบริการสัตว์ทดลองให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อตอบ
สนองความต้องการใช้สัตว์ทดลองมาตรฐาน ทั้งในประเทศและ
ภูมิภาค สามารถผลิต และจ�าหน่ายสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน
ได้ ปีละ 40,000 ตัว (จากความต้องการ 250,000 ตัว) สร้าง
รายได้ ปีละ 24 ล้านบาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการน�าเข้าสัตว์
ทดลองและลดต้นทุนการวิจัย โดยมีการด�าเนินงานร่วมกับศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ  

เป็นการพัฒนาให้เกิดมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล และเป็น
ห้องปฏบิตักิารอ้างองิกลางยนืยนัผลทดสอบของประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการทดสอบมีคุณภาพเช่ือถือได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีการด�าเนินการร่วมกับกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยต้นแบบเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพสัตว์ทดลอง 
เพื่อให้ประเทศไทยมีหน่วยปฏิบัติการท่ีสามารถท�างานวิจัย
พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองได้ดียิ่งขึ้น  ช่วยลดค่า
ใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองของประเทศลงได้
ปีละ 18 ล้านบาท รวมทั้งให้เป็นหน่วยข้อมูลให้ค�าปรึกษาทาง
วิชาการด้านคุณภาพสัตว์ทดลอง ส่ิงแวดล้อมในการเลี้ยงและ
เทคนคิวธิกีารตรวจสอบของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดย
มีการด�าเนินงานร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ด�าเนินการร ่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสขุ เพือ่พฒันาหน่วยรบัรองห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้มาตรฐาน 
OECD GLP ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองระบบนี้จาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก (ประมาณ 1-1.5 ล้านบาท/
ครั้ง) ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในประเทศประมาณ 4 แสนบาท/ครั้ง  
ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า 10 ล้านบาท/ปี และ
ช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานในการ
ขอรับรอง  รวมท้ังช่วยสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานด้านนี้
ในประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติ
การในประเทศมากขึ้น  อันมีผลในการยกระดับงานวิจัยก่อน
คลินิกและการทดสอบผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ให้ได้รับการ
ยอมรับในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยจากภายในประเทศ
และนานาประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย : ศลชท.
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Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนย์คุณธรรม) 

ปลูกฝังคุณธรรม
ให้สังคมเพื่อสร้างพื้นฐานทาง
สังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข

เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเฉพาะด้านของส�านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เพื่อ
ท�าหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการและพฒันาองค์ความรูด้้านการ
พฒันาคณุธรรมจรยิธรรม ตลอดจนประสานงานและสนบัสนนุ
ให้เกิดเครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

“

“
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ผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร “ร่วมสร้างสังคมสันติสุข ด้วยฐานคุณธรรม

ความดี” ศูนย์คุณธรรมจึงได้ด�าเนินการส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม

ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ส่งเสริมการด�าเนินชีวิตตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน ซึ่ง

ผลงานส�าคัญตามยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของ สบร. นับตั้งแต่เดือนกันยายน 

2553 - พฤษภาคม 2554 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาแหล่ง
บริการความรู้กระตุ้นความคิด
และทัศนคติการเรียนรู้
ของประชาชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี
การด�าเนินโครงการน้ี ส่งผลให้เครือข่ายมีการขับเคล่ือนคุณธรรมในการท�า
กจิกรรมสร้างคณุธรรมพืน้ฐานของสงัคมไทยด้านความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและสงัคม และการใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการด�าเนนิชีวติ
ทัง้ระดบัพืน้ที ่(ต�าบล อ�าเภอ จงัหวดั) เกดิประเดน็งานพฒันาสงัคม สิง่แวดล้อม 
ธุรกิจคุณธรรม (CSR ธรรมาภิบาล) เกิดกลไกการพัฒนาคุณธรรมความดีที่
ประชาชนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในองค์กรพืน้ท่ีเป็นผู้มบีทบาทส�าคัญในการจดัการ
ประสานเครือข่ายภาคี ซึ่งได้ผลการด�าเนินงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ส�าคัญ ได้แก่ มีผู้ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ด�าเนินการ 16 จังหวัด จ�านวน 11,030 
คน 102 องค์กร 48 ชุมชน 58 เครือข่าย 35 ภาคี 32 ชุดความรู้ 30 ต้นแบบ

ศูนย์คุณธรรมได้ให้การเสริมหนุนเครือข่ายคุณธรรม 32 โครงการ
มีการด�าเนินกิจกรรม และเกิดผลการด�าเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี้

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย (บ-ว-ร)
สู่การขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วดัพระบรมธาตุดอยผาส้ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ด�าเนินกจิกรรมพฒันาฐานการเรยีน
รู้ของแกนน�าอาสาเศรษฐกิจพอเพียง 9 ชุมชน จัดประชุมสัญจร เครือข่ายอาสา 
บวร. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 9 ชุมชน

โครงการมือน้อยๆ สร้างสรรค์ รวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรยีนดอนแก้วเนรมติปัญญา จงัหวดัเชยีงใหม่ ศกึษาดงูานเรือ่งคณุธรรมด้าน
การจดัการสิง่แวดล้อม ด�าเนนิกจิกรรมสร้างจติส�านกึและความตระหนกัในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม : ศูนย์คุณธรรม
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการจัดการชุมชนที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
สั งคมแผนกชาติ พันธุ ์  สั งฆมณฑล
เชียงใหม่ ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์เรียน
รูท้ีม่ศีกัยภาพ เกดิการสบืทอดความคดิวถิี
ภูมิปัญญา ส�าหรับเด็ก เยาวชนและชาว
บ้าน และวางแผนการปฏิบัติการชุมชน
ด้านต่างๆ

โครงการสายใยแห่งคุณธรรมน�าปัญญา

โรงเรยีนบ้านกลางวทิยานกุลู จงัหวดัล�าพนู 
ด�าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บคุลากร จดักจิกรรมหมูบ้่านคณุธรรมของ
โรงเรียน โดยแบ่งครูและนักเรียนออกเป็น
หมูบ้่าน ท�ากจิกรรม คณุธรรมความดต่ีางๆ 
แล้วบันทึกไว้เป็นแต้มสะสม จัดกิจกรรม
ห้องเรียนคุณธรรม จากกิจวัตรใกล้ตัว

โครงการ 3 ห้องสร้างนิสัย
น�าสู่คุณธรรม พื้นฐาน 9 ประการ 

โรงเรยีนบ้านกลางวทิยานกุลู จงัหวดัล�าพนู 
ด�าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บคุลากร จดักจิกรรมหมูบ้่านคณุธรรมของ
โรงเรียน โดยแบ่งครูและนักเรียนออกเป็น
หมูบ้่าน ท�ากจิกรรม คณุธรรมความดต่ีางๆ 
แล้วบันทึกไว้เป็นแต้มสะสม จัดกิจกรรม
ห้องเรียนคุณธรรม จากกิจวัตรใกล้ตัว

โครงการชาวศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ตอบแทนคุณแผ่นดิน 

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ด�าเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
ศกึษาสงเคราะห์เชยีงใหม่ ส่งเสรมิกจิกรรม
ในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ CSR โดยสร้างการ
มีส่วนร่วมคิดร่วมท�าจากครูและนักเรียน 

โครงการธรรมทายาท

ศูนย์ศิลปธรรมปัญญาประทีป จังหวัด
จันทบุรี จัดท�าหลักสูตรการสอนธรรม
ทายาท อบรมให้ความรู้กับธรรมทายาท 
สรุป ประเมินผล และทบทวนหลักสูตร
พฒันาศนูย์ศลิปธรรมให้เป็นศนูย์ถ่ายทอด
ธรรมโดยสื่อสารผ่านศิลปะปลูกฝังธรรมะ
ด้วยศิลปธรรม และ Moral English with 
Uncle Taw 

โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
คุณธรรมด้านความรับผิดชอบในโรงเรียน 
เยี่ยมยิ้มหอนอน และห้องเรียนคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 

โครงการแหล่งเรียนรู้การบ่มเพาะ
คุณธรรมด้านความพอเพียง 

โรงเรยีนพายพัเทคโนโลยแีละบรหิารธรุกจิ 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งชมรมชุมชนพอ
เพียง : พึ่งพาตนเอง ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน จัดต้ังชมรมจัดท�าบัญชี
ครัวเรือน อบรมให้กับสมาชิกในชมรมทุก
คนจัดท�าสมุดบัญชีครัวเรือน 

โครงการเสริมสร้างความรู้ควบคู่
คุณธรรมกับศูนย์การเรียนรู้ครอบครัว
อบอุ่นด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

โรงเรียนบ ้านหินฮาวคุรุประชาสรรค ์ 
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมกรณีศึกษา
ตามศูนย์การเรียนรู้ฐานการปลูกผักสวน
ครัว การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การ
เล้ียงกบในบ่อซีเมนต์ และศึกษาการท�า
บัญชีครัวเรือนสมุดบัญชีครัวเรือน 

โครงการเสริมสร้างพลังความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัด
ศรีสะเกษ พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดย
อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนน�า 150 
คน เรื่องสุขภาพ การพัฒนาการในช่วง
วัยและจิตวิทยาเด็ก เพื่อน�าไปใช้ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จัดกิจกรรม
จิตอาสา พัฒนาส่ิงแวดล้อม เป ิดให้
นักเรียนน�าเสนอโครงงานเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

รายงานประจ�าปี 2554
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โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม 

โรงเรียนบ้านจับไม้ จังหวัดหนองคาย 
ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่ง
เรยีนรู ้พฒันาศกัยภาพบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง
ของศูนย์การเรียนรู้และเครือข่าย และจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพฐานการเรียนรู้
ของศูนย์

โครงการ ย.ป. แข็งขันร่วมกันรับผิดชอบ

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัด
ตรัง ด�าเนินกิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ จัด
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเครือข่ายในการ
ท�ากจิกรรม ใช้สมดุบนัทกึความรบัผดิชอบ 
กิจกรรมร่วมแรงแข็งขันร่วมกันรับผิดชอบ 
จัดรายการโทรทัศน์ในโรงเรียนเพื่อเผย
แพร่ให้เกิดแนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

โครงการท�าดีไม่ได้ยากอย่างที่คิด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัด
สตูล โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู ้น�าทาง
ศาสนาพทุธและอสิลาม มาให้ความรู ้เรือ่ง
คุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ และ
ความรับผิดชอบในชีวิตประจ�าวัน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
“ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการ
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” 

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง จังหวัดตรัง 
ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างการมีวินัยใน
โรงเรียน สื่อสานสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ พัฒนา
ศกัยภาพ แหล่งเรยีนรู ้ฐานการเรยีนรู ้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ
ศูนย์การเรียนรู้

โครงการเยาวชนเรียนรู้ผักพื้นบ้าน
สูตรอาหาร จากหม้อแกงสู่ปิ่นโต 

ศูนย์เรียนรู้สวนป่าห้วยพูด จังหวัดพัทลุง  
หิว้ป่ินโตไปวดั เรยีนรูผ้กัพืน้บ้านสตูรอาหาร
ท้องถ่ิน ลงส�ารวจ/สัมภาษณ์/บันทึกภาพ 
รวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู
แบบมส่ีวนร่วม โดยการจดัท�าแผนทีผ่กัพืน้
บ้าน/สตูรอาหารท้องถิน่ และการจดัรายการ
วทิยเุดก็ (รายการหนทู�าด)ี ท�าหนงัสอืพมิพ์
ก�าแพงข่าวความรู ้ผกัพืน้บ้าน/สตูรอาหาร
พื้นบ้านกับเยาวชน ขยายผลงานทางส่ือ
วทิยชุมุชนคลืน่ 105.75MHZ 

โครงการห้องเรียนคุณธรรม

โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต 
ด�าเนนิกจิกรรมห้องเรยีนคณุธรรม ก�าหนด
คุณธรรมประจ�าห้องเรียนและรูปแบบ
ความด ีออกแบบ “สมดุความดทีีห่นทู�าได้” 
ให้นักเรียนบันทึกความดีท่ีท�าในแต่ละวัน
ลงในสมุดบันทึกความดี มอบเกียรติบัตร 
และให้รางวัลความดีเพื่อยกย่องเชิดชู

โครงการครอบครัวคุณธรรม
น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างเด็กดีมีความรับผิดชอบ  

โรงเรยีนบ้านหนองมวง จงัหวดัตรงั ด�าเนนิ
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมวง โดยใช้
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

โครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้การอ่าน
พูด เขียน เพื่อส่งเสริมวินัยกับ
ความรับผิดชอบของเยาวชน ปีที่ 2 

ศนูย์เรยีนรูช้มุชนสวนสร้างสขุ บ้านเกาะทงั 
จังหวัดพัทลุง ในโรงเรียนเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 4 โรงเรียนด้านการ
อ่าน พูด เขียน เพื่อส่งเสริมวินัยและความ
รับผิดชอบของเยาวชนกับโรงเรียน ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ พัฒนา “ห้องสมุด
ในฝันของฉัน” ตามท่ีเด็กได้น�าเสนอใน
กิจกรรมหนังสือท�ามือ 

โครงการเรือนเพาะช�าคุณธรรม
เมืองท่าข้าม

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ฝึกอบรมผู้ปกครอง หลกัสตูร
การมส่ีวนร่วมในการเสรมิวนิยันกัเรยีน จดั
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองกลุ่มจิต
อาสา (พัฒนาผู้น�าจิตอาสา) ให้สมาชิก
ในครอบครัวได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน (ลาน
บ้าน-ลานธรรม) 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม : ศูนย์คุณธรรม
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โครงการวิถีความดีในโรงเรียน 

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีย
เขต จังหวัดกาญจนบุรี ด�าเนินกิจกรรม
ขยะธรรมทาน ตั้งจุดรองรับขยะที่เรียกว่า
ธนาคารขยะ คัดแยกขยะ แล้วน�ามาส่งที่
ธนาคารขยะ กจิกรรมบอกเล่าเก้าสบิวถิคีน
ดีท�าแผนทีค่นด ีค้นหาคนดใีนโรงเรยีนและ
ในชมุชนของตนเอง กจิกรรมหนึง่ครดู ีหนึง่
นักเรียนดี หนึ่งส�านึกดีมีจิตอาสา 

โครงการศรีสังวาลย์ สร้างคนดีสู่สังคม

โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี จัด
กิจกรรมเด็กดี มีสัมมาคารวะ “นิทาน
สนามหญ้า” ฝึกนักเรียนต้นแบบเพื่อเป็น
ตัวอย่างการแสดงความมีสัมมาคารวะ
ต่อผู ้ใหญ่ กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมธนาคารจิตประภัสสร จัดท�า
ธนาคารเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักการ
ออมและรู้จักให้ผู้อื่น

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แหล่งเรียนวิถีพอเพียงนฤมลทิน ธนบุรี  

โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรครู 
เรื่อง“สอนให้เด็กรู ้จักคิด สู ่วิถีชีวิตพอ
เพียง” กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ ่นกิจกรรมการบ้านสุด
สัปดาห์ กิจกรรมสานสายใย

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนจิตอาสาบ้านหนองตาบ่ง 

โ ร ง เ รี ย น บ ้ า น ห น อ ง ต า บ ่ ง  จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี ด�าเนินกิจกรรมโรงเรียนจิต
อาสา ให้อาสาสมัครสอนน้องอ่านหนังสือ 
และแสดงละคร และพฒันาศกัยภาพศนูย์
การเรียนรู้โดยการจัดอบรมบุคลากรเกี่ยว
กับศูนย์เรียนรู้ 

โครงการเสริมคุณธรรมน�าความดีสู่ชีวิต

โรงเรียนวัดบ�าเพ็ญเหนือ จังหวัดกรุงเทพฯ 
จัดประชุมสร้างความรู ้ความเข้าใจเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู ้ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากกิจกรรมบันทึกความดี (Moral) 

โครงการเสริมคุณธรรมน�าชีวีสู่วิถีไทย

โรงเรยีนวดับณุยประดษิฐ์ จงัหวดักรงุเทพฯ 
ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้โดยใช้กจิกรรม
เส้นทางสู่ความรับผิดชอบ กิจกรรมของ
หายได้คืนและกิจกรรมออมสินของหนู 
พร้อมทั้งขยายองค์ความรู ้กิจกรรมลาน
คุณธรรม

โครงการคนดีศรีศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท จังหวัด
ชยันาท ด�าเนนิกจิกรรมพีร่บั-ส่งน้องแต่ละ
เรือนนอน เพื่อฝึกดูแลกันและกัน จัดท�า
มุมห้องสมุดในเรือนนอน 14 หลัง เพื่อให้
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรม
ในโรงเรียน 

โรงเรยีนวดัยานนาวา จงัหวดักรงุเทพฯ เข้า
ค่ายคุณธรรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรม
นิทานคุณธรรมน�าใจ ท�าหนังสือชัก (pop 
up) จัดกิจกรรม “จิตอาสา หนูท�าได้” และ
จัดท�าโครงงานด้านจิตอาสา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัย
และความพอเพียงโดยการด�าเนินชีวิต
ด้วยการประหยัดและออมทรัพย์
ส�าหรับนักเรียนอาชีวะ 

โรงเรยีนเทคโนโลยสียาม จงัหวดักรงุเทพฯ 
ด�าเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โดยวิทยากรภายนอก ให ้ความรู ้แก ่
นกัเรยีน นกัศกึษา เรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม 
และการออมทรัพย์ 
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โครงการสนับสนุนคณะท�างานกลาง
ขับเคลื่อนเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะ
เพื่อสังคม 

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพฯ จัด
ประชมุคณะท�างานสญัจรร่วมกบัเครอืข่าย 
4 ภูมิภาค เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงาน 
ผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์เครอืข่ายพทุธชยนัตี
สังฆะเพือ่สงัคม เพือ่เผยแพร่ให้กบัสมาชิก
เครือข่าย และจัดท�าหนังสือองค์ความรู้
เกี่ยวกับปีพุทธชยันตี

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“พุทธชยันตีเฉลิมราช” 

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ จังหวัดกรุงเทพฯ 
ด�าเนนิกจิกรรมโดยจดัประชมุคณะท�างาน
และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะท�างานและผู้ทรง
คุณวุฒิลงพื้นท่ีออกเย่ียมเยียนโครงการ
ต่างๆ จากน้ันจดัท�าเอกสารถอดองค์ความ
รู้จากการลงพื้นที่

โครงการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยน
และระดมความคิดเพื่อการจัดการ
“แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ” 

สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสาร
ชุมชน จังหวัดกรุงเทพฯ จัดรายการ “ชวน
คิดชวนคุย” ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 11.00-13.00 น. จดัรายการถ่ายทอด
สดจากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม : ศูนย์คุณธรรม
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โครงการ
เครือข่ายห้องสมุด
ศูนย์คุณธรรม

ผลจากโครงการก ่อให ้ เกิด
การเผยแพร่ความรู ้ด ้านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไป
สู่ห้องสมุดสาธารณะ ช่วยให้
ผู ้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดมากยิ่งขึ้น เกิดแหล่ง
ค ้นหาข ้อมูลด ้านคุณธรรม 
จริยธรรมของชุมชน เป็นแหล่ง
เรียนรู ้ที่ส ่ ง เสริมทักษะการ
ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมการอ่านของ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป และสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ในการท�างาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การผลิตและเผยแพร่วารสาร
คุณธรรม “Moral Magazine”  
ท�าให้เกิดสื่อในการเผยแพร่
องค์ความรู้ บทความ เรื่องราว
สาระน่ารู ้ กรณีตัวอย่าง รวม
ถึงแนวคิดด ้านการส ่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในบริบท
ต่างๆ ของสงัคมเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่การด�าเนินงาน 
กิจกรรม ตลอดจนข่าวสารของ
ศูนย์คุณธรรมและเครือข่าย 
เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกและสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่สังคม ส่งผลให้
กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย
งานภาครัฐ เอกชน สถาบัน
การศกึษา และเครอืข่ายองค์กร
ภาคีที่ได ้รับสื่อการเผยแพร่
วารสารคุณธรรม สามารถน�า
ความรู้ เนื้อหาสาระ แนวคิด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อมูล 
ข ่ าวสารกิจกรรมของศูนย ์
คุณธรรม และเครือข่ายองค์กร
ภาคี ไปประยุกต์ใช้ได้

เ ป ็ น โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรม การด�าเนินงานของ
ศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือ
ข่ายสู่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อ
สาธารณะทุกรูปแบบอย่างต่อ
เน่ือง เพื่อสร้างกระแสสังคม 
และกระตุน้ให้เกดิพฤตกิรรมใน
การท�าความดี ตลอดจนสร้าง
จิตส�านึกให้ประชาชนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน ไป
พร้อมๆ กับการสร้างการรับรู ้ 
ความเข้าใจ และความตระหนกั
ถึงความส�าคัญในการด�าเนิน
งานด้านการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
ทุกภาคส่วนของสังคม

ศูนย์คุณธรรมด�าเนินการผลิต
สารคดสีัน้ “ดอกไม้บาน สือ่สาร
ความดี” และได้รับความร่วม
มือจากสถานีโทรทัศน์ TNN2 
(ทรูวิชั่น) และสถานีโทรทัศน์
ทีวีไทย Thai PBS ออกอากาศ
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เรื่องราว 
แนวคิดของบุคคล หน่วยงาน
องค์กร แหล่งข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมท่ีเป็นกรณีตัวอย่าง
ในการผลิตสารคดี ได้รับการ
เผยแพร่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้  เกิดแรงกระตุ ้น และ
แพร่ขยายเครือข่ายการด�าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใน
สงัคมไทยมากยิง่ขึน้ และบคุคล 
กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กรที่ท�า
เรื่องคุณธรรมความดีได้รับการ
ยกย่อง

โครงการ
ผลิตและเผยแพร่
วารสารคุณธรรม

โครงการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผ่านสื่อสาธารณะ

โครงการ
ผลิตสารคดีส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างต้นแบบ
และพัฒนาภาคีเครือข่าย
เพื่อการขยายผล

การบ่มเพาะธุรกิจ
และก�าลังคนที่จะเป็นฐาน
ในการสร้างเศรษฐกิจ
ความคิดสร้างสรรค์
ให้เติบโตต่อไป

โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประเทศไทยเกดิวาระเรือ่งความซือ่ตรงแห่งชาต ิส่งเสรมิการแลกเปลีย่นองค์
ความรูแ้ละประสบการณ์การท�างาน ตลอดจนสร้างและจดัการองค์ความรูเ้รือ่ง
ความซือ่ตรง พฒันาและขยายเครอืข่ายองค์กรภาคด้ีานคณุธรรม และสือ่สารสู่
สาธารณะ เพื่อให้สังคมตระหนัก และมีส่วนร่วมในการก�าหนดและน�านโยบาย
เรื่องความซื่อตรงแห่งชาติ ไปขยายผลสู่การปฏิบัติต่อไป

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2554 เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
เป็นปีท่ี 5 ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” โดยขยาย
ผลสู่การปฏิบัติในรูปของกิจกรรมและหาข้อสรุปเป็นปฏิญญา/ข้อตกลงร่วม
ระหว่างเครือข่าย ที่แต่ละกลุ่มประเด็นจะน�าไปขับเคลื่อนในแต่ละระดับต่อไป 
โดยประเด็นการขับเคล่ือนมีท้ังส้ิน 6 กลุ่มประเด็น ได้แก่ ประเด็นข้าราชการ
และการเมือง ประเด็นการศึกษา ประเด็นศาสนา ประเด็นส่ือมวลชน ประเด็น
ชมุชน และประเดน็ธรุกจิ มผีูม้าลงทะเบยีนเข้าร่วมงานครัง้นีร้วมทัง้สิน้ 4,032 คน 

โครงการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมความดี
เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมความดี ส่ง
เสริมด้านคุณธรรมให้หลากหลาย น�าไปใช้ประโยชน์ได้ และจัดการฝึกอบรม
หลกัสตูรต่างๆ ทีศ่นูย์คณุธรรมสร้างขึน้ตามความสนใจ ความต้องการของหน่วย
งานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายภาคี เพื่อภาย
หลังการฝึกอบรม หน่วยงานต่างๆ สามารถน�าองค์ความรู้ท่ีได้ไปวางแผนการ
สร้างเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับหน่วยงานองค์กรและ
ปฏบิติัอย่างเป็นรปูธรรมได้ ขณะเดียวกนัเป็นการศึกษาวจิยัและพฒันาหลกัสตูร
ให้สมบรณ์ู สามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบให้เกดิประโยชน์ต่อหน่วยงาน / องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5
มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น / คน

4,032

2.1

3.1

2.2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม : ศูนย์คุณธรรม
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

 หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4  663,949,993.73  533,275,476.74 

  ลูกหนี้ระยะสั้น  5,516,602.97  4,370,967.70 

  รายได้ค้างรับ  1,689,332.58  1,361,856.17 

  เงินลงทุนระยะสั้น 5  722,498,873.01  1,304,084,377.76 

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ  2,420,976.71  3,065,519.79 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,850,530.67  2,577,212.39 

  รวม สินทรัพย์หมุนเวียน  1,397,926,309.67  1,848,735,410.55 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

  ลูกหนี้ระยะยาว  23,978,832.81  23,003,631.01 

  อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 6  314,796,438.94  349,994,256.30 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 7  14,096,638.45  15,440,100.67 

  รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  352,871,910.20  388,437,987.98 

รวมสินทรัพย์   1,750,798,219.87  2,237,173,398.53 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

 หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ระยะสั้น  14,898,709.83  34,430,420.63 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  20,153,348.93  12,051,759.09 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  23,685,217.93  22,665,516.75 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  58,737,276.69  69,171,902.97 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว - 11,840.94

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  30,000.00  7,539,970.00

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  30,000.00  7,551,810.94 

  รวมหนี้สิน  58,767,276.69  76,723,713.91 

สินทรัพย์สุทธิ   1,692,030,943.18  2,160,449,684.62 

สินทรัพย์สุทธิ  

  ทุน  596,492,011.82  134,283,294.23 

  รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  1,564,652,645.08  2,780,560,883.84 

  รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายประจ�าปี  (469,113,713.72)  (754,394,493.45)

รวมสินทรัพย์สุทธิ   1,692,030,943.18  2,160,449,684.62 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 

 หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553

รายได้จากการด�าเนินงาน

 รายได้จากรัฐบาล 

  รายได้จากงบประมาณ  225,000,000.00  -   

  รายได้อื่น (เงินอุดหนุนรับจาก SIPA)

  รวมรายได้จากรัฐบาล  225,000,000.00  -   

 รายได้จากแหล่งอื่น

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  36,193,669.87  26,425,754.21 

  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค  754,991.30  1,352,851.50 

  รายได้อื่น  25,860,678.55  13,684,429.77 

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น  62,809,339.72  41,463,035.48 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  287,809,339.72  41,463,035.48 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน :

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8  157,915,592.99  166,286,589.44 

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  16,315,209.59  19,317,914.87 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  16,796,113.03  13,690,814.40 

  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 9  401,544,153.10  366,115,877.91 

  ค่าสาธารณูปโภค 10  23,555,565.46  23,907,480.02 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 11  103,745,562.01  150,777,337.10 

  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  37,052,253.39  55,763,972.37 

  ค่าใช้จ่ายอื่น  3,552.00  859.88 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  756,928,001.57  795,860,845.99 

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  (469,118,661.85)  (754,397,810.51)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

  ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  -   

  รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน  (4,948.13)  3,317.06 

  รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน  (4,948.13)  3,317.06 

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  (469,113,713.72)  (754,394,493.45)

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (469,113,713.72)  (754,394,493.45)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

1. ความเป็นมา          

 1.1 ส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) หรอื สบร. ได้รบัการจดัต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎกีาการจดัต้ังส�านกังาน 
  บรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2547 โดยมวีตัถปุระสงค์   
  ดังต่อไปนี้          
  
  1.1.1 เป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์หลากหลายและเป็นองค์กรน�าทางด้านฐานความรู้   
  1.1.2 สนบัสนนุและส่งเสรมิให้ประชาชนมโีอกาสเข้าถงึความรูใ้นสาขาต่าง ๆ เพือ่สะสมความรูแ้ละพฒันาภมูปัิญญาของตน
  1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการวิทยาการความรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่าประวัติศาสตร์  
   วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยม หรือวิถีชีวิตของคน     
  1.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ และอนาคต   
  1.1.5 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
  1.1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดความสร้างสรรค์ท่ีสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิต หรืองานจากการ 
   ผสมผสานภูมิปัญญาของตนเข้ากับความรู้สมัยใหม่       
  1.1.7 สนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบของบุคคลทั่วไป 
   จากทุกแหล่งอารยธรรม
  1.1.8 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมเขตร้อนที่ ทันสมัยเป็นจุดหมายใน การเดินทางของ 
   นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตะวันออก รวมทั้งความรู้เก่ียวกับ 
   วิถีชีวิตที่หลากหลาย
  1.1.9 ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกดิกลไกในการเสาะหาการพฒันา และการใช้ความเชีย่วชาญของผูม้คีวามสามารถพเิศษสาขา 
   ต่างๆ อย่างเป็นระบบ          

 1.2 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. มีหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงานประกอบด้วย  
      
  1.2.1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ. หรือ TCDC)
  1.2.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศสชท. หรือ TCELS)
  1.2.3 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร. หรือ TK  Park)
  1.2.4 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร. หรือ NDMI)
  1.2.5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม หรือ Moral Center)  
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2. การน�าเสนองบการเงิน

 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 สบร. น�าเสนอรายงาน ของ สบร. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง และหน่วยงาน 
 ภายในอีก 5 หน่วยงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2       
 
3. สรุปนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ
         
 3.1 หลักการบัญชี สบร. บันทึกการรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์คงค้างตามหลักการและนโยบาย การบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
  ฉบับที่ 2 วันที่ 6 มกราคม 2546 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่  30 กันยายน 
  ของปีถัดไป
 3.2 วัสดุ แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน      
 3.3 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า โดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน   
 3.4 ส่วนปรับปรุงอาคาร และ อุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ณ วันท่ีซื้อหรือได้มา เฉพาะท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป หักด้วย 
  ค่าเสือ่มราคาสะสม ค่าเสือ่มราคาของอปุกรณ์ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรง (Straight Line Method) ตามอายกุารใช้งาน ทีป่ระมาณไว้ 
  ดังนี้         

   ส่วนปรับปรุงอาคารจากสิทธิการใช้งาน 10 ปี
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี
   ครุภัณฑ์ตกแต่งส�านักงาน 3 ปี
   ยานพาหนะและขนส่ง 5 ปี
   ครุภัณฑ์อื่น 5 ปี      
   
 3.5 เจ้าหนี้ รับรู้เม่ือมีการตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว แต่ยังมิได้ช�าระเงินและสามารถระบุมูลค่าสินค้า 
  และบริการได้ชัดเจน         
 3.6 รายได้จากเงินงบประมาณ สบร.จะรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณทั้งจ�านวน แล้วโอนให้หน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน  
  ตามที่ได้ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ         
 3.7 เงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
  ณ วันนั้น สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินไทย ณ วันท่ีเกิดรายการด้วยอัตราซื้อขายที่ธนาคาร 
  ก�าหนดขึ้น และ ณ วันที่ในงบดุลจะแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค�านวณไว้  
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 

 หน่วย : บาท

2554 2553

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดในมือ  88,242.00  82,110.50 

 เงินฝากสถาบันการเงิน  663,861,751.73  533,193,366.24 

  รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  663,949,993.73  533,275,476.74 

หมายเหตุ 5 เงินลงทุนระยะสั้น

 เงินฝากประจ�า  -    -   

 เงินลงทุนในตราสารทุน  722,498,873.01  1,304,084,377.76 

  รวมเงินลงทุนในตราสารทุน  722,498,873.01  1,304,084,377.76 

หมายเหตุ 6 อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

 อาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง  332,921,609.89  332,921,609.89 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  (141,843,829.05)  (112,220,889.32)

 อาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)  191,077,780.84  220,700,720.57 

 อุปกรณ์  988,267,652.22  931,946,551.83 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  (900,694,092.64)  (833,336,829.02)

 อุปกรณ์ (สุทธิ)  87,573,559.58  98,609,722.81 

 งานระหว่างก่อสร้าง  36,145,098.52  30,683,812.92 

  รวม อาคาร และ อุปกรณ์ (สุทธิ)  314,796,438.94  349,994,256.30 

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  137,285,158.35  130,887,537.90 

 หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม  (125,775,991.97)  (118,747,020.54)

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)  11,509,166.38  12,140,517.36 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   5,538,137.00  5,538,137.00 

 หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม  (2,950,664.93)  (2,238,553.69)

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)  2,587,472.07  3,299,583.31 

  รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  14,096,638.45  15,440,100.67 
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 

 หน่วย : บาท

2554 2553

หมายเหตุ 8 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

 เงินเดือน  136,054,474.17  147,233,835.45 

 เงินประจ�าต�าแหน่ง  275,000.00  -   

 ค่ารักษาพยาบาล 6,959,492.76  5,891,550.27 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  14,626,626.06  13,161,203.72 

       รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร  157,915,592.99  166,286,589.44 

หมายเหตุ 9 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

 ค่าวัสดุ  38,167,174.66  27,672,821.18 

 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา  11,298,292.65  11,393,266.78 

 ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง  435,751.19  543,866.30 

 ค่าจ้างเหมาบริการ  144,094,756.64  110,207,863.48 

 ค่าใช้จ่ายอื่น  207,548,177.96  216,298,060.17 

  รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย  401,544,153.10  366,115,877.91 

หมายเหตุ 10 ค่าสาธารณูปโภค

 ค่าไฟฟ้า  10,435,678.76  10,146,507.67 

 ค่าน�้าประปา  366,112.86  382,060.04 

 ค่าสาธารณูปโภค  12,753,773.84  13,378,912.31 

  รวม ค่าสาธารณูปโภค  23,555,565.46  23,907,480.02 

หมายเหตุ 11 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  29,622,939.73  38,435,793.74 

 อุปกรณ์  66,381,539.62  93,028,425.10 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  7,741,082.66  19,313,118.26 

  รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  103,745,562.01  150,777,337.10 
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Office of Knowledge
Management and Development
(Public Organization)

OKMD

ในการก�าหนดนโยบาย/แผนงานที่จะด�าเนินการต่อไป

สบร. และหน่วยงานภายในทั้งสามแห่งยังคงมุ่งเน้น

ที่จะด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักอย่างต่อเนื่องภายใต้

ภารกิจหลักของหน่วยงาน และปรับเพิ่มเติมตามแนวทางการ

ด�าเนินงานในระยะสั้น และระยะปานกลาง

ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โดยมีสาระส�าคัญของแผน

การด�าเนินงาน ดังนี้

นโยบาย/
แผนงานที่จะด�าเนินการต่อไป
ในปี 2555

1

แผนงานเพื่อสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โดยจะให้ความส�าคัญกับการบ่มเพาะธุรกิจและก�าลังคนด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีจะช่วยเสริมนโยบายจัดต้ังกองทุนต้ังตัว การพัฒนาศักยภาพของ
โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาเนื้อหา
สาระทีม่ปีระโยชน์และเหมาะสมกบัช่วงวยัในรปูแบบ Digital Content ทีส่ามารถ
เรยีนรูผ่้าน Tablet ซึง่จะช่วยให้การด�าเนนินโยบายจดัหาคอมพวิเตอร์พกพาเพือ่
การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น

โดยมโีครงการส�าคญั เช่น โครงการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ OTOP โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต 
และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โครงการจดัหาและพฒันา
สือ่สร้างสรรค์เพือ่ส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้และโครงการสร้างนักสร้างสรรค์ 
(เทศกาลปล่อยแสง) ทีเ่น้นส่งเสรมิให้คนรุน่ใหม่ นกัออกแบบ นกัศกึษาทีจ่บใหม่
และผู้ท่ีคิดจะเริม่ต้นประกอบธรุกจิ มโีอกาสแสดงผลงานให้เป็นท่ีรูจ้กั และเป็นเวที
พบปะแลกเปลีย่นขยายโอกาสทางธรุกจิระหว่างกนั เป็นต้น
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การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดยมีโครงการที่ส�าคัญๆ เช่น

โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

โครงการบ่มเพาะความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส�าหรับสถาบันการเงินและภาคธุรกิจ

โครงการอบรมความรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ประสานความร่วมมืออย่างเป็นเครือข่ายในการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

โครงการรางวัลไทยสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้
ประกอบการทุกระดับมีความริเริ่มสร้างสรรค์

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่นโยบายการ
ออกแบบเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐ
(National Design Policy)

โครงการขยายผลเรื่อง Creative City เพื่อต่อยอด
และเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางปรับปรุงเมืองกรุงเทพฯ
สู่เมืองสร้างสรรค์ 

โครงการสัมมนาชุมนุมนักคิดนักสร้างสรรค์ประจ�าปี :
Creativities Unfold 2012 เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการระดมความคิด ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TK แจ้งเกิด เพื่อพัฒนาต่อยอดเยาวชนที่เคยได้รับการ
บ่มเพาะในด้านต่างๆ ให้เป็นบุคคลต้นแบบในการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนอื่นๆ ต่อไป

โครงการเผยแพร่สินค้าต้นแบบเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้
คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยเพื่อ
ขยายผลสู่ภาคธุรกิจ เป็นต้น

ให้ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในการก�าหนดยุทธศาสตร์และขับเคล่ือน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบ่ม
เพาะธุรกิจและก�าลังคน การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

109

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

OKMD



3

การพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ 

ให้ความส�าคญักบัการต่อยอดและขยายผลองค์ความรูต้้นแบบไปยงักลุม่เป้าหมาย และภมูภิาคต่างๆ อย่างทัว่ถงึ การเพิม่คณุภาพและ
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการแหล่งเรยีนรูท้ีม่อียู ่ การพฒันาต้นแบบกระบวนการเรยีนรูใ้หม่ๆ ทีจ่�าเป็นอย่างต่อเนือ่ง การสงัเคราะห์
องค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวมท้ังการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

โดยมีโครงการที่ส�าคัญๆ เช่น

โครงการขยายผลการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองในแต่ละ
ช่วงวัย (Brain - based Learning : BBL) เพื่อให้เด็กนักเรียน
วัย 3-6 ปี จ�านวนประมาณ 20,000 คน ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ ในโรงเรียนน�าร่องสังกัดเทศบาล 100 แห่ง งานพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาสมองส�าหรับพนักงานในภาคการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งานถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงดู
เด็กตามหลักการพัฒนาสมองให้แก่ พ่อแม่ ครอบครัว ศูนย์เด็ก
เล็กในภาคส่วนต่างๆ และงานพฒันาต้นแบบสือ่เสรมิทกัษะตาม
หลักการพฒันาสมองของเดก็ปฐมวยั และโครงการขยายผลศนูย์
ความรู้กินได้ไปยังระดับท้องถิ่น 5 แห่ง

โครงการพฒันาห้องสมดุระดบัอ�าเภอให้เป็นแหล่งเรยีนรูร้ปูแบบ
ใหม่ โครงการกระจายโอกาส สร้างแหล่งเรยีนรูด้้านการออกแบบ
สูภ่มูภิาค (mini TCDC) ในสถาบนัการศกึษา 13 แห่งทัว่ประเทศ

โครงการสร้างความพร้อมเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สาขาเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะและบริการความรู้ด้าน
การออกแบบ ยกระดับคุณภาพภาคหัตถกรรมของจังหวัดภาค
เหนือตอนบน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจังหวัด โดย
ใช้แนวคิดเรื่องห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ไปพัฒนาต่อ 
ยอดให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ งานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต ทั้งในระดับส่วน
กลางและภูมิภาค

โครงการหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดินทาง (TK Mobile Library) 
เพือ่เป็นต้นแบบของห้องสมดุเคลือ่นทีใ่นการขยายโอกาสการเข้า
ถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ

โครงการแหล่งเรยีนรูใ้กล้บ้าน ซึง่มกีารพฒันาห้องสมดุหรอืแหล่ง
เรียนรู้ให้น่าสนใจและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองล�าปางให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ระดับท้องถิ่นที่เสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชน

โครงการมิวเซียมสยามสัญจร (Muse Mobile) ซึ่งร่วมมือกับ
พิพิธภัณฑ์เครือข่ายหรือสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี ในการเปิด
เวทีและพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยไปสู่ภูมิภาค 
เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ห่างไกล  
เป็นต้น
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4

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

โดยจะให้ความส�าคัญกับการบ่มเพาะเยาวชน ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

โดยมโีครงการทีส่�าคญัๆ เช่น โครงการศกึษาวจิยัเรือ่งการพฒันาองค์ความรูแ้ละแหล่งเรยีนรูข้องประเทศไทยเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซยีน โครงการสร้างความร่วมมอืด้านการออกแบบทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบ โครงการสมัมนาอภปิรายทางวชิาการ TK Forum เพือ่แสวงหาความร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงานหรอืผูเ้ชีย่วชาญจาก
ประเทศในกลุม่สมาชกิอาเซยีนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการปลกูฝังนสิยัรกัการอ่าน การเรยีนรู ้และเป็นการวางพืน้ฐานและสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกนัทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกจิและวฒันธรรม โครงการพฒันาและเผยแพร่องค์ความรูด้้านประวติัศาสตร์ วถิชีวีติและ
วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน เป็นต้น

111

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

OKMD



ภาคผนวก

ประธานกรรมการบริหาร

นำยณรงค์ชัย  อัครเศรณี

กรรมการ

นำงสำววลัยรัตน์  ศรีอรุณ

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยำ

กรรมการ

นำยพงศ์ศกัตฐ์ิ เสมสนัต์ ณ อยธุยำ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ�า

ผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

นำยอภิชำติ จีระวุฒิ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

นำงสุวรรณี  ค�ำมั่น
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศำสตรำจำรย์ นนัทวัฒน์  บรมำนนัท์

กรรมการและเลขานุการ

นำยปรำโมทย์ วิทยำสุข

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยทรงศักดิ์  เปรมสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยต่อ  สันติศิริ

รายนามคณะกรรมการบริหาร
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก

นำยปรำโมทย์  วิทยำสุข

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(1 มกราคม 2554 - ปัจจุบัน)

นำยรำเมศ  พรหมเย็น

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อ�านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ

นำยอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อ�านวยการศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ 

นำงทัศนัย  วงศ์พิเศษกุล

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อ�านวยการส�านักงานอุทยาน
การเรียนรู้ 

นำงสำวนรำทิพย์  พุ่มทรัพย์

ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

นำยสุริยัน  ปำนเพ็ง

รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย

นำยอำรยะ  มำอินทร์

ผู้อ�านวยการส�านัก
โครงการและจัดการความรู้
รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักนโยบายและแผน

นำงสำวพัชรำภร  ทองประไพ

ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ 
รักษาการผูอ้�านวยการส�านักทรพัยากรบคุคล
รักษาการหัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ

นำงศศิธร  ศิริรัตนำกูล

รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักการเงินและบัญชี

นำยนันทิศักดิ์  สุเมธยำจำรย์

รักษาการหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน

รายนามผู้บริหาร
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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คณะอนุกรรมกำร

ตรวจสอบและประเมินผล สบร.  

คณะอนุกรรมกำร

พัฒนำยุทธศำสตร์

และกำรจัดกำร สบร.  

ศาสตราจารย์นันทวัฒน์  บรมานันท์  
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวนันทวัน  ราษฎร์นิยม           
อนุกรรมการ

นายณรงค์รัชต์  ธเนศวร                 
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์นวลน้อย  ตรีรัตน์  
อนุกรรมการ

นายสุนทร  พจน์ธนมาศ                 
อนุกรรมการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน        
เลขานุการ

นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ 
รองประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์กมเลศน์
สันติเวชชกุล
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์สุนทร
มณีสวัสดิ์
อนุกรรมการ

นายพงษ์สุรีย์  บุนนาค
อนุกรรมการ

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ
อนุกรรมการ

นายปรเมธี  วิมลศิริ
อนุกรรมการ

นายวุฒิพงศ์  โสมนัส
อนุกรรมการ

นายราเมศ  พรหมเย็น
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบาย
และแผน
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำร

กฎหมำย สบร.  

ศาสตราจารย์วีระพงษ์
บุญโญภาส    
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 

นายจิระ  พรรณราย
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์นันทวัฒน์
บรมานันท์
ประธานอนุกรรมการ

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 
อนุกรรมการ

นายจักริน  บันทัดทอง
อนุกรรมการ  

นายสุทธิ  สุขยิ่ง
อนุกรรมการ

นายราเมศ  พรหมเย็น
อนุกรรมการ

นายนรชัย  ศุภศฤงคาร
เลขานุการ

นายศุภกร  ปุญญฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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คณะอนุกรรมกำร

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

คณะอนุกรรมกำร

บริหำรงำนบุคคล สบร.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
รองประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์วีระพงษ์
บุญโญภาส
อนุกรรมการ

นางมฤทุ  บุนนาค มอริ
อนุกรรมการ

นายปฏิญญา  เหลืองทองค�า
อนุกรรมการ

นายราเมศ  พรหมเย็น
อนุกรรมการ

นางทัศนัย  วงศ์พิเศษกุล
อนุกรรมการ

นางสุภาพร  สมจิตต์
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ
ส�านักทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายทรงศักดิ์  เปรมสุข
ประธานอนุกรรมการ

นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง
(1 ต.ค. 2553 - 5 ส.ค. 2554)
อนุกรรมการ 

นายชินภัทร  ภูมิรัตน
อนุกรรมการ 

นางสุธาทิพ  ธัชยพงษ์
อนุกรรมการ

นางสุวิภา  วรรณสาธพ
อนุกรรมการ

นางสุวดี  จงสถิตย์วัฒนา
อนุกรรมการ

นางพรอนงค์  นิยมค้า โฮริคาวา
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ สอร.
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำร

สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

นายดุสิต  นนทะนาคร
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

นายต่อ  สันติศิริ
ประธานอนุกรรมการ 

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร
อนุกรรมการ

นายไชยวัฒน์  บุนนาค
อนุกรรมการ

นายวิษณุ  เอมประณีตร์
อนุกรรมการ

นายสารัชถ์  รัตนาวะดี
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์สุรพล
นาถะพินธุ
อนุกรรมการ

นายอัชชพล  ดุสินานนท์ 
อนุกรรมการ

นายทศไชย  อัศวินวิจิตร
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ สพร.
อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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คณะอนุกรรมกำร

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำน

ชีววิทยำศำสตร์ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์พรชัย 
มาตังคสมบัติ
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมการ

นายปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์
อนุกรรมการ

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล
อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์อมเรศ  ภูมิรัตน
อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน
อนุกรรมการ

นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์
อนุกรรมการ

นายเชิญพร  เต็งอ�านวย
อนุกรรมการ

นายระเฑียร  ศรีมงคล
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์วิเชียร  กีรตินิจกาล
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ ศลชท.
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ

พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมการ  

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน
อมรวิวัฒน์
อนุกรรมการ

นายมังกร  กุลวานิช
อนุกรรมการ

นายศิริชัย  สาครรัตนกุล
อนุกรรมการ

ทันตแพทย์กฤษดา
เรืองอารีย์รัชต์
อนุกรรมการ

นายทวีศักดิ์  สุขรัตน์
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม     
อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะอนุกรรมกำร

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ

นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี
ประธานอนุกรรมการ

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
อนุกรรมการ

หม่อมหลวงภาวินี  สันติศิริ
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์บุญสนอง
รัตนสุนทรากุล
อนุกรรมการ

นายนนทรีย์  นิมิบุตร
อนุกรรมการ

นายชัยประนิน  สุทธิผล
อนุกรรมการ

นายวุฒิชัย  หาญพานิช
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ ศสบ.
อนุกรรมการและเลขานุการ
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)
Office of Knowledge Management and 
Development (OKMD)
  
อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 -19
69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2105 6500
โทรสาร : 0 2105 6556
เวลาท�าการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

www.okmd.or.th

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.)
Thailand Knowledge Park (TK Park)
  
ส�านักงาน :
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ชั้น 17  999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264 5963-5 
โทรสาร : 0 2264 5966
เวลาท�าการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

ส่วนบริการ :
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
(TK park)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 
แดซเซิลโซน ถนนพระราม 1 ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2257 4300 
โทรสาร : 0 2257 4332,
  0 2257 4300 ต่อ 125
เวลาท�าการ : อังคาร - อาทติย์ 10.00 - 20.00 น.

อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาค ยะลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา ถนนสุขยางค์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073 223 622-3 
โทรสาร : 073 223 624

www.tkpark.or.th

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (ศสบ.)
Thailand Creative & Design Center 
(TCDC)
  
ส�านักงาน :
ดิ เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 24
622 ถนนสุขุมวิท 24 
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2664 7667 
โทรสาร : 0 2664 7670
เวลาท�าการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 17.30 น.

ส่วนบริการ :
ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC)
ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ชั้น 6
622 ถนนสุขุมวิท 24
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2664 8448 
โทรสาร : 0 2664 8458
เวลาท�าการ : องัคาร - อาทติย์ 10.30 - 21.00 น.

www.tcdc.or.th

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์
ของประเทศไทย (ศลชท.)
Thailand Center of Excellence
for Life Sciences (TCELS)
  
อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 21-22
69 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์ : 0 2644 9524-6 
โทรสาร : 0 2644 9538
เวลาท�าการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

www.tcels.or.th

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Center for the Promotion of National 
Strength on Moral Ethics and Values 
(Moral Center) 
  
อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 16 - 17
69 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์ : 0 2644 9900 
โทรสาร : 0 2644 4901-2
เวลาท�าการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

www.moralcenter.or.th

สถำบนัพพิธิภณัฑ์กำรเรยีนรูแ้ห่งชำต ิ(สพร.)
National Discovery Museum Institute 
(NDMI)
  
4  ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0 2225 2777
โทรสาร : 0 2225 2775
เวลาท�าการ :
ส�านักงาน : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
มวิเซยีมสยาม : อังคาร - อาทติย์ 10.00 - 18.00 น.

www.ndmi.or.th

Office of Knowledge
Management and Development
(Public Organization)

OKMD
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ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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จัดท�าโดย

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Office of Knowledge Management and Development (OKMD)
อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 -19
69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :  0 2105 6500
โทรสาร :  0 2105 6556

จ�านวนพิมพ์ : 3,000 เล่ม

ออกแบบโดย

บริษัท บรีโอ ซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
111 เจริญนคร 32/1 แขวงบางล�าภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 02 862 7721

พิมพ์ที่








