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ในชว่งปทีีผ่า่นมาโลกแหง่การเรยีนรูข้องเราไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมากมาย 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท�าให้การเรียนรู้เป็นเร่ืองใกล้ตัว ง่ายที่จะเข้าถึงองค์
ความรู้ที่หลากหลายในวงกว้าง ง่ายที่จะท�าความเข้าใจในส่ิงที่ยากด้วย
กระบวนการน�าเสนอทีน่า่สนใจและเขา้ใจไดง้า่ย งา่ยทีจ่ะแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
กับผู้เช่ียวชาญและคนที่สนใจในส่ิงเดียวกัน และง่ายที่จะสะท้อนความ
ต้องการเรียนรู้ให้กับสังคมและผู้ก�าหนดนโยบายได้รับทราบ

ด้วยการเรยีนรูผ่้านระบบสือ่สารออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน
และ i-Pad ท่ีท�าให้คนจ�านวนมากและทีอ่ยู่ในพ้ืนทีห่่างไกลได้
มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ (Remote Learning) การพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ (Online Community) 
การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับทุกคน (E-library) 
การสร้างพ้ืนท่ีอิสระออนไลน์เพ่ือรวบรวมและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ให้คนทุกคนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Open Educational 
Resources) และการน�าเสนอองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปของ 
Actual Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) สิ่งที่กล่าวมา
นีท้�าให้พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องคนในปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไป
อย่างไม่เคยมีมาก่อน 

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
หรือ สบร. ในฐานะองค์กรท่ีมีภารกิจในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของคนไทยในทุกช่วงวัย จึงจ�าเป็นต้องปรับแนวคิด
และกระบวนการท�างานเพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมและ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของคน 
รุ่นใหม่ เพ่ือน�าเสนอบริการองค์ความรู้และกิจกรรมที่สร้าง   
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพ่ือให้คนรุ่นใหม่สามารถค้นพบ
ความชอบและความถนัดของตนเอง และพัฒนาต่อยอด 
ความชอบและความถนัดในการยกระดับการเรียนรู้ คุณภาพ
ชวิีต และสร้างสรรค์งานอาชพีเพ่ือช่วยยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในที่สุด 

ในช่วงปีที่ผ่านมา สบร. ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบและ
กระบวนการให้บรกิารความรูเ้พ่ือให้สอดรบักับพฤตกิรรมและ
เทคโนโลยีส่งเสรมิการเรยีนรูส้มยัใหม่ และมกีารขยายเครอืข่าย 
การบริการไปยังภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเด็ก 
เยาวชน และคนไทยในทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงบรกิารความรู้
จาก สบร. อย่างทัว่ถึง ด้วยมาตรฐานท่ีเป็นสากล สามารถตอบ
สนองความต้องการเรยีนรู ้และสอดรบักับไลฟ์สไตล์ในการเรยีนรู้
ของคนในแต่ละช่วงวัย 

ในนามคณะกรรมการบริหารส�านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ ผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายท้ังภาครัฐ 
และเอกชนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และผลักดันงาน
พัฒนาการเรียนรู้ของ สบร. มาโดยตลอด ผู้ใช้บริการการ
เรยีนรูแ้ละประชาชนทัว่ไป ทีใ่ห้ความสนใจในกจิกรรมพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะของ สบร. อย่างต่อเน่ือง รวมถึงผูบ้รหิารและ
เจ้าหน้าที่ของ สบร. ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
ท�างานเพ่ือพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้
แก่ประชาชนและสังคมไทยอย่างไม่ย่อท้อ ผมเชื่อว่างานให้
บริการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนเป็นงานที่มี
คุณค่าและความคุ้มค่าสูงสุด เพราะเป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน และหวังเป็น
อย่างย่ิงว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เราจะ
สามารถเตรยีมความพร้อมและขับเคลือ่นสงัคมไทยสูก่ารเป็น
ประเทศไทย 4.0 ได้ในที่สุด
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ในโลกปัจจุบัน เปน็ที่ยอมรับกันว่าองค์ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ถอืเปน็ปัจจยัส�าคญัในการยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
โดยชว่ยใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้ทา่ทนัและสามารถปรบัตวัใหส้อดรบักับพลวตั
ของโลกได้อย่างเหมาะสม ทั้งในการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

รัฐบาลจงึให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาและเตรยีมความพร้อม
คนไทยต่อการเปลีย่นแปลงของโลก โลกท่ีแข่งขันกันด้วยความรู้ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้
กับสินค้าและบริการ จากการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและ
นวัตกรรมที่แตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการที่
ซับซ้อนมากขึ้นได้ดีกว่าคู่แข่ง

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ สบร. เล็งเห็น
ความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมคนไทย โดยการ
สนบัสนนุการเรยีนรูข้องคนไทยในทกุช่วงวัย ผ่านแหล่งเรยีนรู้ 
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละทักษะทีจ่�าเป็นในโลกยุคใหม่ 
ผ่านแหล่งเรยีนรูส้าธารณะท่ีด�าเนินการโดย สบร. และเครอืข่าย
ความร่วมมือ ท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรยีนรู ้ห้องสมดุทีม่ชีวิีต และศนูย์สร้างสรรค์
งานออกแบบที่เป็นโรงละครแห่งการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็น
พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ของคนไทยทุกคน รวมถึงแนวคิดด้าน
การเรียนรู้เพื่อการค้นพบและพัฒนาตนเอง อาทิ แนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain-based 
Learning ทีช่่วยให้คนในทุกช่วงวัยสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนา
ทกัษะได้อย่างเตม็ศกัยภาพ แนวคดิความรูกิ้นได้ซึง่เน้นการน�า
เอาภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นถิ่น น�ามาผสมผสาน
กับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ

สร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและการอาชีพ และแนวคิดการ
ออกแบบบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ท่ีหลากหลายมากขึน้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานบริการความรู ้ของ สบร. ที่ได ้
ด�าเนินการมาตลอดท้ังปี จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการ
พัฒนาความคิด สร้างเสริมความรู้และพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็น
ส�าหรับคนไทยตลอดจนสามารถสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ 
ในการน�าองค์ความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้เป็นประชาชนแห่งศตวรรษท่ี 21 ทีม่คีวาม
เข้าใจการเปลีย่นแปลงของโลกและสามารถพัฒนาปรบัตวัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผมขอขอบคณุคณะกรรมการบรหิาร สบร. หน่วยงานเครอืข่าย 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ได้ให้การ
สนับสนุนการท�างานของ สบร. มาโดยตลอด และขอให้
ค�ามั่นว่า เราจะยังคงมุ่งมั่นท�างานเพ่ือพัฒนาความรู้ให้แก่
ประชาชนไทยทุกคนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการการเรียนรู้ที่ไม่หยุดน่ิงและเพ่ือก้าวไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ด้วยกัน
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K n o w l e d g e

c u l t i v a t e s  y o u r  s e e d s 

a n d  d o e s  n o t  s o w  i n 

y o u r  s e e d s .
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สบร. คือใคร

วัตถุประสงค์

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Knowledge 
Management and Development (Public Organization) หรือ OKMD สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2547 ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 และ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

การเปน็องคก์รการเรยีนรูข้นาดใหญท่ีส่มบรูณห์ลากหลาย ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน
สาขาตา่งๆ ไดโ้ดยมีแหลง่เรยีนรูห้ลากหลายประเภท เพ่ือส่งเสรมิใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนมนีสัิยรกัการ
อ่านและการเรียนรู้ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพร้อมกับพัฒนาให้ประเทศไทยเปน็
ศูนยก์ลางของวถิชีวีติวฒันธรรม เขตรอ้นและภมูปัิญญาตะวนัออกทีท่นัสมยัเปน็จดุหมายในการเรยีนรูข้อง
คนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก

OBJECTIVE

OKMD
w h o  i s

จดัตัง้ขึ้นเพ่ือเพ่ิมขดีความรูค้วามสามารถในการพัฒนาคว�มคดิสร�้งสรรคแ์ละภมูปัิญญ�
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านระบบ
การเรียนรู้สาธารณะอันเปน็การศึกษาที่ไม่มีที่ส้ินสุด
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

VISION

MISSION

STRATEGIES

เป็นองค์กรน�าในการพัฒนาความคิด เพ่ิมความรู้ และสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของประชาชน และบริหารจัดการความรู้ โดยผ่านกระบวนการ
เรยีนรูส้าธารณะ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

•  จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน
•  พัฒนาแหล่งความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสร้างการใฝ่รู้ และการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง กระตุ้น
 ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
•  ศกึษา วิจยั และพัฒนานวตักรรมการเรยีนรูเ้พ่ือจดัการองค์ความรูท้ีจ่�าเป็นต่อการเพ่ิมศกัยภาพ

ของคนไทยในการแข่งขัน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
•  ประสานความร่วมมอืกับภาคเีครอืข่าย เพ่ือพัฒนาและขับเคลือ่นประเทศไทยสูค่วามเป็นสงัคม

แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

1. การพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาวิจัย
2. การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้
3. การส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้
4. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
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สบร. มีหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน ท�าหน้าที่
เป็นตัวขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านต่างๆ ให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)

สบร. (OKMD)

องค์ประกอบของ สบร. ปี 2559

STRUCTURE
o u r

เป็นองค์กรในรูปแบบ “องค์การมหาชน” ท่ีมี
ความหลากหลายภายใต้บทบาทหน้าท่ี ในการ
บรหิารและพัฒนาองคค์วามรูด้า้นต่างๆ ใหเ้กดิขึ้น
ในสังคมไทย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และ
ขยายองค์ความรู้ไปสู่ภาคประชาชน

/ /
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ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ

ส�านักงานอุทยาน
การเรียนรู้

THAILAND 

CREATIVE AND

DESIGN CENTER

TCDC

NATIONAL  

DISCOVERY MUSEUM 

INSTITUTE

NDMI

THAILAND 

KNOWLEDGE 

PARK

TK Park

สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ

เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลการเรียนรู้ด้านการ

ออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ 

คนไทยปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง

สนิค้าใหม่หรอืผลงานทีเ่ป็นต้นฉบบัของตนเอง

เป ็นแหล ่ ง เรียนรู ้ ท่ีส ่ ง เสริมให ้ เ ด็กและ

เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รู ้จักการแสวงหา

ความรู ้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ใน

บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ทั น ส มั ย ภ า ย ใ ต ้ รู ป แ บ บ  

“ห้องสมุดมีชีวิต” พร้อมท้ังส่งเสริมให้เยาวชน

มีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผลงาน

ที่มีความคิดสร้างสรรค์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท�าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู ้

สาขาต่างๆ ผ่านนิทรรศการสร้างสรรค์โดย

ใช้นวัตกรรมใหม่ในการเล่าเรื่องราวของ

ชนชาติ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจ

ไทยในรูปแบบมีชีวิต ที่สามารถจุดประกาย

ความอยากรู้ การตั้งค�าถามและปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนิทรรศการกับผู ้ชม เพ่ือเกิดทักษะ 

การเรียนรู ้ด้วยตนเอง สร้างประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศโดยรวม

OFFICE OF KNOWLEDGE 

MANAGEMENT AND 

DEVELOPMENT

เป็นหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าท่ีควบคุมการด�าเนินงานให้เป็น
ไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สบร. โดยจัดระบบ
บริหารงานภายใน ประสานแผนและงบประมาณ พัฒนา
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้

ส�านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)
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คณะกรรมการ สบร.

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

ผู้อ�านวยการ สบร.ส�านักงานผู้อ�านวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน

รอง
ผู้อ�านวยการ
สบร.

รอง
ผู้อ�านวยการ 
สบร.

ส�านัก
นโยบายและแผน

ส�านัก
ทรัพยากรบุคคล

ส�านัก
การเงินและบัญชี

ส�านัก
โครงการและจัดการความรู้

ฝ่ายบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่าย
กฏหมาย

ฝ่าย
อ�านวยการ

รอง
ผู้อ�านวยการ
สบร. และ

ผู้อ�านวยการ
สอร.

รอง
ผู้อ�านวยการ

สบร. และ
ผู้อ�านวยการ

ศสบ.

รอง
ผู้อ�านวยการ

สบร. และ
ผู้อ�านวยการ 

สพร.

โครงสร้างการบริหาร

CHART
o r g a n i z a t i o n
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o p e r a t i o n a l

PERFORMANCE
f i s c a l  y e a r  2 0 1 6

ผลการด�าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559



OKMD

สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงแหล่งทุน
ทางปัญญาเพราะการเรียนรู้

ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน

O f f i c e  o f

k n o w l e d g e

m a n a g e m e n t  a n d

d e v e l o p m e n t
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1.  การพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาวิจัย
2.  การส่งเสริมพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้
3.  การส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการขยายผล

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
4. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559

/ /

การพัฒนาองค์ความรู้

และศึกษาวิจัย

ยุทธศาสตร์

01

ประเทศไทยต้องเผชญิกับความท้าทายหลาย
ประการจากบรบิทการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การ
ขยายตัวของความเป็นเมือง ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ข้อ
จ�ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่ง
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคและ
โอกาสในการแข่งขันของประเทศส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อกระแส
โลกและทิศทางการพัฒนาภายในประเทศ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ให้มีทักษะความรู้ มีการน�านวัตกรรม ความ
คิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา มาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการของไทย
มากย่ิงขึ้น สบร. ได้เล็งเห็นความส�าคัญของ
การท�าให้คนไทยได้รับความรู้และมีทักษะที่

เหมาะสมกับบรบิทสงัคมในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมพูนโอกาสในการประกอบอาชพีและ
สร้างรายได้มากขึน้ จงึด�าเนินการศกึษาวิจยั

เรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดข้ึน 
(Mega Trend) และโอกาสทีต่ามมาเพ่ือสร้าง
รายได้และประกอบอาชพี (Opportunity) ใน 
2 หัวข้อ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงและโอกาส 
ทีม่าพร้อมกับคนรุน่ใหม่ (New Generation)
และแนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา
(World Friendly) โดยน�าเสนองานวิจัยและ
เสวนา 2 ครัง้ ได้แก่ งานส่องโอกาส สร้างอาชพี
“New Generation มองคนรุน่ใหม่เป็นโอกาส
ทางธุรกิจ” และงานส่องโอกาสสร้างอาชีพ 
“Ready Set Green”

โครงการศึกษาองค์ความรู้ สร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพของ 
คนไทย
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ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าและ
บรกิารในกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์มคีวาม
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
จึงจ�าเป ็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ
และน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้
สอดคล้องกับตลาดอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
ข้อมูลท่ีถูกต้องจ�าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ
อย่างมาก สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการ 
ท�างานร่วมกับเครอืข่ายการผลติตลอดห่วงโซ่
อปุทาน แต่เนือ่งจากอตุสาหกรรมสร้างสรรค์
ประกอบ ด้วยผู้ประกอบการรายเล็กและ
วิชาชีพอิสระจ�านวนมาก การเข้าถึงข้อมูลท่ี
เหมาะสมจึงมีต้นทุนสูงและท�าได้ยาก ท�าให้
การวางแผนงานและแผนธุรกิจมคีวามเสีย่งสงู

ด้วยแนวคิด “ประเทศจะพัฒนา...ไม่เพียง 
พ้ืนทีท่ี่เจรญิขึน้ วตัถุสนิค้าท่ีดย่ิีงขึน้เศรษฐกิจ
ที่โตมากขึ้นหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
แต่จะต้องมีทรัพยากรบุคคลในประเทศท่ีมี 
คุณภาพมากขึ้น” ซึ่งหมายความว่าการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญ 
สู ่การพัฒนาประเทศให ้ ย่ัง ยืน จึงต ้อง
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้เท่าทัน 

แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ค ว า ม
เปล่ียนแปลงของโลก สบร. จึงจัดสัมมนา 
OKMD Fas t  Forward  Ta lk  คิดให ้
ไกล ไปให้เร็ว ครั้งที่ 8 และ 9 ตอน The 
Technopreneur: เป็นเทคโนเพอร์เนอร ์
วันนี้ เปล่ียน “อากาศ” ให้เป็น “โอกาส” ซึ่ง
ปัจจุบันผู ้ประกอบการไม่ได้เป็นเพียงแค ่
ผูป้ระกอบการอกีต่อไป แต่เป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneur) ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะส�าคัญ
และหลากหลาย โดยเฉพาะทกัษะด้านดจิทิลั
ที่เทคโนเพอร์เนอร์ยุคใหม่จะขาดไม่ได้ เพ่ือ
รวบรวมแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 
และเผยแพร่องค์ความรู้ที่จ�าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่วัย 15-35 ปี รวมถึงผู้ท่ีสนใจท่ัวไป
เพ่ือชี้ช่องโอกาสในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รวมทั้งจัดท�าหนังสือ OKMD Fast Forward 
Book เป็นรูปเล่มที่รวบรวมองค์ความรู ้ 
จากงานสัมมนาดังกล่าวเพ่ือเป็นแหล่ง 
ข้อมูลความรู้ที่ดีและน่าสนใจ สามารถใช้   
เผยแพร่ต่อไปในอนาคตได้อย่างกว้างขวาง

โครงการศึกษาและเผยแพร่แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกที่มีผลต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

รวมถึงจัดท�าองค์ความรู ้จากงานศึกษา
วิจัยในรูปแบบท่ี เข ้าใจง ่าย น ่าสนใจ 
โดยเผยแพร่ผ่านทาง Booklet ซีรีส์ความรู้  
ส่องโอกาส สร้างอาชีพ เรื่องต่างๆ ไปยัง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ห้องสมุด สถาบันการศึกษา 
ศูนยบ่มเพาะฯ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
เครอืข่ายงานของ สบร. รวมท้ังหมดประมาณ 
300 แห่ง รวมถึงทาง Facebook Page : The 
Opportunity by okmd อย่างต่อเนื่อง

24,952

2,273,550

127,829

ยอดไลค์
จ�านวน

การเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ (Reach)  
จ�านวน

ผู้เห็นประโยชน์/ต่อยอดองค์ความรู้ 
(Engagement)
จ�านวน

คน

คน/ครั้ง

คน/ครั้ง
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ทอล์คพิเศษ เรื่อง “Fast Forward Digital 
Content Trends: The Ookbee Vision” โดย
คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ Forbes Startup 
Icon ผู ้ก ่อตั้ง และ CEO พันล้านแห่ง 
OOKBEE ผู้น�าด้านแอปพลิเคชัน E-book 
เจ้าแรกของประเทศและใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ครั้งที่ 8
วันที่ 15 ธ.ค. 2558

ครั้งที่ 9
วันที่ 5 มี.ค. 2559

ทอล์คพิเศษ เรื่อง “Fast Forward Digital 
Trends: The Kaidee Experience” โดยคุณ
ทวิา ยอร์ค เฮดโค้ชแห่ง “ขายด”ี (Kaidee.com) 
เว็บไซต์ธุรกิจซื้อขายสินค้ามือสองออนไลน์
อันดับหน่ึงของประเทศ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จ�ากัด

พร้อมเสวนาพิเศษ เรื่อง “ทักษะ Digital 
Marketing + ทักษะ Tech Startup ที่เทคโน
เพอร์เนอร์รุ่นใหม่ขาดไม่ได้” โดยคุณจิณณ์ 
เผ่าประไพ Managing Director & Partner 
บริษัท ซีเจ เวิร์ค จ�ากัด ดิจิทัล ครีเอทีฟ 
เอเจนซี่ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากท่ีสุด 
ในประเทศ และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ 
ผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce media ธุรกิจสื่อ 
และ Thumbsup media ธุรกิจสื่อด้านดิจิทัล 
ผูส้นบัสนนุ Tech Startup และผูจ้ดังาน Start 
it Up Conference ที่ใหญ่สุดของคนไทย

พร้อมเสวนาพิเศษเรื่อง “Success Stories: 
สร้างเม็ดเงินจากความเป็นตัวตน…Social 
Media: Me, Myself and I”

โดยคุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หนึ่งใน Time’s 
Next Generation Leaders 2015 ผู้ร่วม
ก่อตั้ง ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง และผู้ด�าเนิน
รายการแห่ง Spokedark TV และคุณทีปกร 
วุฒิพิทยามงคล ผู้ร่วมก่อตั้งบล็อกชื่อดังของ 
ไทย exteen.com นักวาดภาพประกอบ 
นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ และพิธีกร

OKMD Fast Forward Talk ตอน The Technopreneur เปน็เทคโนเพอร์เนอร์
วันนี้ เปลี่ยน “อากาศ” ให้เปน็ “โอกาส”
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พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการท�ามา
หากินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ดา้นการจัดการความรู้

สบร. ขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ไป
ยังภูมิภาค โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการ
ท�ามาหากินในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จ�านวน 2 แห่ง คอื ห้องสมดุประชาชนจงัหวัด
ล�าปาง และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอ�าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในรูปแบบ 
“มุมความรู้กินได้” รวมถึงจัดอบรมบุคลากร
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จาก 13 
หน่วยงาน จ�านวน 52 ราย เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจดัการความรู้เชงิรุกตาม
แนวทางศูนย์ความรู้กินได้เพ่ือน�าไปพัฒนา
องค์ความรู้ไปใช้ท�ามาหากินอย่างเหมาะสม
กับบรบิทของพ้ืนทีแ่ละพัฒนาแหล่งเรยีนรูไ้ด้
อย่างเหมาะสม

เผยแพร่องคค์วามรูเ้พ่ือการท�ามาหากิน

สบร. จัดท�าองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุม่เป้าหมายให้สามารถผลติสนิค้าและ
บริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในรปูแบบกล่องความรูกิ้นได้จ�านวน 50 อาชพี 
และเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล www.okmd.or.th 
และ www.facebook.com/KindaiCommunity

การส่งเสริมเครือข่าย

เพ่ือการขยายผลต้นแบบ

แหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์

03

สบร. โดยศูนย์ความรู้กินได้มุ่งเน้นการน�า
สินทรัพย์ท ้องถ่ินซึ่งเกิดจากภูมิป ัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและศิลปะมาพัฒนาเป็นสินค้า
และบริการท่ีสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถ่ินเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าไทยบนฐานความรู ้
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา โดย
ด�าเนนิการดงันี้

งานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ป ี2559

98,560

70,137

ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ความรู้กินได้ 10 แห่ง
ทั่วประเทศ ในป ี2559
จ�านวน

ผู้เข้าถึงข้อมูล
จ�านวน

ราย

ราย

2,054

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน
จ�านวน

ราย

จัดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้

สบร. ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ
หมนุเวียน workshop สร้างอาชพี และเสวนา 
จ�านวน 6 กิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
พัฒนาทักษะด้านอาชพีใน 5 จงัหวัด คือ น่าน 
เชยีงใหม่ อบุลราชธานี มกุดาหาร และสกลนคร

โดยสามารถสร ้างความตระหนักรู ้  และ
กระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายน�าความรู้ไปพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้
เพ่ือการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบท
ของท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รปูธรรม
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1. การสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้
•  สบร.  ด�า เนินการร ่วมกับสถาบัน 

รามจิตติ เพ่ือให้ผู้มีส่วนในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในทุกสาย
อาชีพ ผู ้มีส ่วนในการดูแลผู ้สูงวัย 
ตลอดจนตัวผู้เรียนเอง ได้เข้าใจวิธีคิด 
วิธีเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสมองของช่วง
วัยน้ัน สามารถจัดสิ่งแวดล้อมและ
วางตนในฐานะผู้เอื้อ ผู้ดูแล และให้
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

•  สบร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒโดยท�าการศึกษาความต้องการ
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

ออกแบบและขับเคลื่อนชุมชน รวมถึง
ศึกษาผลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดย
มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 97 คน

•  สบร. ร่วมกับสถานศกึษาสงักัด ส�านัก งาน 
คณะกรรมการอาชวีศกึษา (สอศ.) และ 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) จ�านวน 4 แห่ง และ
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด�าเนินโครงการวิจัยฯ ระยะที่ 1 เริ่ม
จากการสร้างความเข้าใจร่วมกับสถาน
ศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการให้ความรู ้
แก่คร ูผูป้กครอง และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง
กับการจัดการเรียนรู ้ของวัยรุ ่นและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ตาม 
หลักการพัฒนาสมอง (Brain-based 
Learning หรือ BBL) ส�าหรับวัยรุ่นใน
ระบบการศึกษา เพ่ือน�าไปทดลองใช้
ในภาคการศึกษาที่ 1/60 ในโรงเรียน
ต้นแบบ (ระยะที่ 2)

•  สบร. ร่วมกับสมาคมอนุบาลศกึษาแห่ง
ประเทศไทยด�าเนินการสังเคราะห์และ
จดัท�าต้นแบบเอกสารวชิาการแนะแนว

ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในการเลี้ยงดูและ
จัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามหลักการ
พัฒนาสมอง จ�านวน 4 เรื่องได้แก่

 1. การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็น 
 องค์รวม 

 2. การสร้างวินัยส�าหรับเด็กปฐมวัย
 3. การส่งเสริมความสามารถทาง  

 ภาษาเด็กปฐมวัย
 4. การใช้สื่อเทคโนโลยีส�าหรับเด็ก  

 ปฐมวัย
 
 เพ่ือเผยแพร่แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 

ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารสถานศึกษาตลอด
จนผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเดก็ปฐมวัยอย่างเหมาะสมต่อไป

การเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองคค์วามรู้

ยุทธศาสตร์

04

งานพัฒนาสมองเพ่ือการเรียนรู้
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2. การขยายแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
เป ็นการขยายแนวคิดและขยายผลการ
จัดการเรียนรู ้ตามหลักการพัฒนาสมอง 
ในช่วงปฐมวัย วัยประถมศึกษา วัยรุ่น วัย
ท�างาน และสูงวัย ไปสู ่บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และ
พ่อแม่ผู้ปกครองให้น�าไปปรับใช้ตามบริบท
ของตนเอง โดยด�าเนินโครงการร่วมกับภาคี
เครือข่ายสรุปได้ดังนี้

• โครงการความร่วมมือระหว่างกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ กับ สบร. 
ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวอบอุ่นเลี้ยง
ลูกตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งเป็นการ
ขยายผลต ่อเนื่องจาก “หลักสูตร
โรงเรียนพ่อแม่ BBL” ที่ทาง สบร. ได้
พัฒนาร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 13 ให้มี
ประสิทธิภาพในการน�าไปใช้มากขึ้น
ผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ในการเลี้ยงดูเด็กให้กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยง
ดูเด็กและผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่ในครรภ์มารดา 
ถึง 5 ปี ท้ังนี้ สบร. ได้สนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข ศูนย์
อนามัยทั้ง 12 แห่ง ให้สามารถน�าหลัก
การ แนวคิด ทักษะ และกระบวนการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนา
แผนการเรียนการสอนโรงเรียนพ่อแม่
ในสถานบริการสาธารณสุข ศูนย์เด็ก
เล็ก และโรงเรียนปฐมวัย พร้อมท้ังน�า
ไปสู ่การพัฒนาคู่มือสื่อที่เหมาะสม

และน�าไปใช้ได้ตามความต้องการของ
แต่ละพื้นที่ต่อไป

• โครงการความร่วมมอืระหว่างส�านักงาน
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต 1 (สพป.นว.เขต 1) กับ
 สบร. เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบ 

ประมาณ  2558 ในการพัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนรู ้ ให ้ กับโรงเรียน
ต้นแบบสนามเด็กเล่น BBL “เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท” จ�านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลเมือง
นครสวรรค์ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 
โรงเรียนวัดหนองโรง และโรงเรียน
เขาทอง เพ่ือให้เป็นต้นแบบในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ตามหลัก
การพัฒนาสมองโดยใช้กิจกรรมผ่าน
การเล่นในสนามอย่างเป็นรูปธรรม
สามารถเป็นต้นแบบขยายผลให้กับ
โรงเรยีนในสงักัด สพฐ. ได้

• โครงการความร่วมมอืระหว่าง สพฐ. กับ 
สบร. ผ่านการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท” ในสังกัด สพฐ. ให้เป็นพื้นที่
น�าร่องขยายผลต้นแบบสนามเด็กเล่น 
โดย สพฐ.คดัเลอืกโรงเรยีนในเขตพ้ืนที่
ละ 1 แห่ง รวม 183 แห่ง ท่ัวประเทศ 
และมอบหมายให้ สพป.นว.เขต 1 เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดประชุมให้นโยบายกับ
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารที่เข้าร่วม
โครงการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดู

งานฯ ซึง่ สบร. สนบัสนนุด้านองค์ความ
รูด้้าน BBL และองค์ความรูอ้ืน่ทีจ่�าเป็น 
ซึ่งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อย
อดวิชาการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็ก
เล ่นฯและมีการลงพ้ืนท่ีติดตามผล
ในพ้ืนท่ีโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล

• โครงการความร่วมมือระหว่าง สอศ.
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ สบร. เพ่ือขยายแนวคดิการจดัการ
เรยีนรู ้BBL ไปสูผู่บ้รหิาร และครผููส้อน 
ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้เข้าใจ
กลไกการเรียนรู ้ ของสมองวัยรุ ่น 
สามารถออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับโครงสร้างและการท�างาน
ของสมองวัยรุ ่นโดยมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเ พ่ือให ้ความรู ้ ในเรื่ อง
จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นทุนสังคมกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์

 บทบาทของครอบครวัในการเลีย้งดลูกู 
ทนุชวิีตปัญหาวยัรุน่และการเรยีนรูโ้ดย
ใช้สมองเป็นฐาน
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• โครงการความร่วมมอืระหว่างส�านักงาน
 การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) และ สบร.เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู ้ด้าน BBL ไปสู ่
ผูบ้รหิารและคร ูกศน. ให้มคีวามรูค้วาม
เข้าใจหลักการ BBL น�าไปสู่การปฏิบัติ

 พัฒนาทักษะการออกแบบการจัด
กระบวนการเรยีนรูใ้ห้กับกลุม่นกัศกึษา 
กศน. ได้อย่างถูกต้อง โดยน�าร่องใน 
6 จังหวัด ประกอบด้วย กศน. จังหวัด
สมุทรปราการ ล�าปาง อุบลราชธานี 
เพชรบรุ ีนครศรธีรรมราช และนครสวรรค์

 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
BBL ของวัยรุ ่นและวัยท�างาน” เพ่ือ
น�าไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้
รายวิชาและทดลองใช้ตามบริบทของ
พื้นที่

• การขยายแนวคิด BBL ไปสู่บุคลากร
สังกัดสถาบันอุดมศึกษา โดย สบร. 
ด�าเนินการร่วมกับ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือ
ขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู ้ตาม
หลักการพัฒนาสมองให้แก่บุคลากร
สาขาครุศาสตร์ ได้แก่ ผู้บริหาร และ
บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ 
ทั้ง 8 แห่ง เพ่ือให้สามารถออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู ้ที่บูรณาการ
แนวคิด BBL ในรายวิชาความเป็นครู
และการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน ผลจากการศึกษาได้แผนการ

จัดการเรียนรู ้ที่บูรณาการ BBL ไป
ทดลองใช้ระยะต่อไป

• การขยายแนวคิด BBL ส�าหรับการ
พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานภาคการผลติ

 โดย สบร. ร่วมมอืกับสถาบนัเพ่ิมผลผลติ 
แห่งชาติพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
ภาคการผลิตในสถานประกอบการ 
22 บริษัท โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “วิธีการสอนงานตามหลักการ
พัฒนาสมอง” โดยหลังจากการน�าองค์
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กับการท�างาน 
พบว่า 78% ของพนักงานที่ได้รับการ
สอนงานตามหลักการพัฒนาสมอง
สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ทักษะตามที่หัวหน้างานก�าหนดไว้ได้
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในขณะที่ 
ผลิตภาพของพนักงานโดยเฉล่ียเพ่ิม
ขึ้น 83%

• การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัย 
ผู ้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับ
การท�างานของสมองเป็นฐาน และ 
7 อุปนิสัยโดยการมีส ่วนร ่วมของ 
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัยสู ่ผู ้ปกครองนักเรียน 
ระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 - 6 จ�านวน 3,320 คน ซึ่ง
ผลจากการศึกษาระยะท่ี 1 ได้คู ่มือ
พัฒนากระบวนการสร้างอปุนิสยัผูเ้รยีน
ด้วยแนวทางทีส่อดคล้องกับการท�างาน
ของสมองเป็นฐานและแจกจ่ายให้

กับผู้ปกครองนักเรียนน�าไปใช้พัฒนา
อุปนิสัยของนักเรียน

3. การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
สบร. ได้ท�าการเผยแพร่องค์ความรู้ BBL ไป 
สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น การจัดนิทรรศการเรื่อง เล่นตามรอย
พระยุคลบาท การออกแบบหนังสือแนวทาง
การจัดการเรียนรู ้  BBL ส�าหรับเด็กวัย  
7 - 12 ปี การจัดท�าโปสเตอร์ความรู้ด้าน 
BBL ส�าหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง อาหารกายและ
อาหารใจ และการเล่นกับการพัฒนาสมอง 
แจกจ่ายให้แก่โรงเรียน และสาธารณสุข 
เครือข่ายทั่วประเทศ และการจัดท�าอินโฟ 
กราฟิกให้ความรู้ BBLเผยแพร่ผ่าน www.
okmd.or.th และ www.facebook.com/
Brainbasedlearning.BBL

25

annual report



เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เคล็ดลับ  
และทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดย
เน้นให้กลุ ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู ้อย่าง
สร้างสรรค์และน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
และน�าเสนอสถานการณ์ แนวโน้มการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลกระทบต ่อ    
ความคิดและพฤติกรรมของคน ภายใน
แนวคิดความรู้คือโอกาส : ปฏิรูปการเรียนรู้
สู่โอกาสในอนาคต (Learning Revolution 
for Future Opportunities) โดยโครงการ
ประกอบด้วยกจิกรรมหลกั 2 ส่วน คอื การจัด
สัมมนา (Symposium) และการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

การจัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร

การถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่ ในวันท่ี 12 
มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
สริกิิติ ์เพ่ือให้ผูร่้วมกิจกรรมเข้าถึงองค์ความรู้
อย่างสนุกสนาน เกิดมุมมองใหม่ ผ่านการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรชั้นน�า 
ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

โครงการมหกรรมความรู้ครั้งท่ี 5 
ตอน “มันส์สมอง พ้ืนทีแ่หง่ความรูใ้น
ศตวรรษที ่21” (OKMD Knowledge 
Festival 2016) • ความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม สมัมนา

และ workshop โดย Eyedropper Fill 

• ความคิดเชิงวิพากษ์  สัมมนาโดย ศ.ดร.
ไชยันต์ ไชยพร และ workshop โดย 
คุณพฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มมหาลัยเถื่อน

• คดิให้ทนัโลก โดยคณุทนง โชตสิรยทุธ์และ 
workshop โดยคุณเมย์ ศรีพัฒนากุล และ
ทีม Asian Leadership Academy (ALA)

• 

• การสือ่สารและร่วมมอืท�างาน สมัมนาโดย
คณุนวพล ธ�ารงรตันฤทธ์ิ และ workshop 
โดยคณุศ ุบญุเลีย้ง

• Workshop กลยุทธ ์การท�าธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ โดย K-Expert

1,072
ผู้เข้าร่วมงานทั้งส้ิน

คน
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• New Learning Skills in the Dynamic 
World : เปิดสมองไปกับวิธีการเรียนรู้ใน
โลกใหม่ โดย Dr. Pasi Sahlberg นกัการ
ศึกษาระดับเวิลด์คลาส ผู้เขียนหนังสือ 
“Finnish Lessons 2.0 : What can the 
world learn from educational change in 
Finland” และได้รบัรางวัล Grawemeyer 
Award ปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษาด้านการ
ศึกษาของรัฐบาลฟินแลนด์ และเป็น 
นกัวจิยัรบัเชญิแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด

• ICT Literacy to Hold the World in Your 
Hand : รูทั้นโลกเทคโนโลยี พลกิธุรกิจรบั
โอกาสใหม่ โดยคุณไผท ผดุงถ่ิน อดีต
นายกสมาคม Tech Startup ผู้ก่อตั้ง 
Builk.com เว็บไซต์ซอฟต์แวร์บริหาร
จดัการธุรกิจก่อสร้างออนไลน์แห่งแรกใน
เอเชียสตาร์ทอัพรุ่นบุกเบิกของไทยที่ไป
ไกลถึงซิลิคอนวัลเล่ย ์ และเป็นผู ้อยู ่ 
เบือ้งหลงัเจ๊จวัูสดกุ่อสร้างอนัฮอืฮาในโลก
ออนไลน์

• Marketing and Communication Skills 
to Reach the World Market : ทักษะการ
สือ่สารและการตลาดท่ีจะพาเราไปตลาด
โ ล ก  โ ด ย คุ ณ สุ ร ชั ย  พุ ฒิ กุ ล า ง กู ร  
นกัสร้างสรรค์โฆษณาภาพน่ิง (Illustrator) 
อันดับ 1 ของโลกต้ังแต่ปี 2013 จนถึง
ปัจจุบันจากนิตยสาร Lurzer’s Archive

 กรรมการผู้จัดการบริษัท อิลลูชั่น จ�ากัด 
สตูดิโอสัญชาติไทยที่กวาดรางวัลระดับ
โลกมาแล้วกว่า 1,000 รางวัล

• Cross-Cultural Skills for Business 
Success in the Connected World : 
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่
ไร้ขอบเขต โดยคณุพงษ์ธวัช เฉลมิกิตตชิยั 
(เชฟเอียน) คนไทยคนแรกที่ได ้เป ็น  
Executive Chef ประจ�าโรงแรม 5 ดาว
เจ้าของร้านอาหารไทยติดอันดับร้านที่ดี
ทีส่ดุในโลก และมธุีรกิจร้านอาหารชัน้น�า 
14 แห่งทั่วโลก

1,176

140,000

ผู้เข้าร่วมงานจ�านวน

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านส่ือ
Facebook Live /www.okmd.tv 
มากกว่า

คน

คน

การจัดสัมมนา

การจดัสมัมนา ในวันที ่10 ธันวาคม 2559 ณ 
โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ เพ่ือให้กลุ่ม
เป้าหมายเข้าถึงความรูอ้ย่างสร้างสรรค์ และ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ ผ่านนิทรรศการ และ
วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิระดับโลกและผู ้มี
ประสบการณ์ท�างานจริง โดยผู้เข้าร่วมงาน
ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ สถาบันการ
ศึกษา ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป และ
สือ่มวลชน โดยบรรยายภายใต้หวัข้อดงันี้
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โครงการ ส่ือสารและถ่ ายทอด 
องคค์วามรู้ (Web TV) 

ด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนไทยที่
เปลีย่นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าด้านไอทแีละการสือ่สาร น�าไป
สู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 3Cs (Change) 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การด�ารงชีวิตและการ
แข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นจากอิทธิพลเทคโนโลย ี
ไร้พรมแดน ซึ่งผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
และมีอิสระในการตัดสินใจ ส่งผลให้การ
จัดการเรียนรู ้ ยุคใหม ่ต ้องยึดหลักตาม
พฤติกรรมผู ้บริโภค คือ การเรียนรู ้อย่าง
ยืดหยุ่น เพ่ือเอ้ือต่อวิธีการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกัน
ของกลุม่เป้าหมาย และมโีอกาสได้เลอืกเรยีนรู้
ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  
ตอบสนองตามความสนใจท่ีหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 
ในปี 2559 ท่ีผ่านมา สบร. ได้ด�าเนินการ
สร ้างสรรค์องค์ความรู ้ในรูปแบบดิจิทัล 
คอนเทนส์ และพัฒนาระบบเว็บทีวีบลอ็กเพ่ือ
เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ความรู ้ของคนรุ ่นใหม่ให้มีช่องทางในการ   
เข้าถึงท่ีหลากหลาย เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์
ความรู ้กระตกุต่อมคดิ สร้างแรงบนัดาลใจใน
การพัฒนาตนเอง การประกอบอาชพีและการ
แข่งขันในระดับโลกได้ โดยมีผลงานการ
ด�าเนินงาน ได้แก่

รายการนับหนึ่งให้ถึงฝัน ตอนพิเศษ (ออกอากาศทางช่อง One)

รายการวาไรตี้ท่ีสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ค้นหาและพัฒนา
ความฝันให้กลายเป็นความจริง จากโครงการประกวดต่อยอดความฝันผ่านการคัดเลือกจาก
เยาวชนทั่วประเทศ สู่การบ่มเพาะ และสร้างฝันให้เป็นจริง

พัฒนาระบบเว็บทีวีบล็อก

okmdtv blog พื้นที่ใหม่ในการเข้าองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับความนิยมในการเข้าถึงสาระความรู้ที่หลากหลาย 
ผ่านบทความจากนักเขียนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทรนด์ส่องโอกาส การตลาด ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

รายการ Suck Jobs “เพราะความฝันมันไม่ง่าย”

คลปิวดิโีอให้ความรูด้้านอาชพีและทักษะในการประกอบอาชพีเพ่ือน�าเสนอความคดิเก่ียวกบั
อาชีพที่เยาวชนสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านกลวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน สะท้อน
อุปสรรค ความส�าเร็จ ความล้มเหลว เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางใน
การพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายทางอาชีพได้ในอนาคต
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การพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

05

การส�ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู ้
ของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ประจ�าปี 2559 ในภาพรวมของ 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้  (TK 
Park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(มิวเซียมสยาม) พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในคุณภาพและการให้บริการในแหล่ง
เรียนรู้ของ สบร. ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก
ที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ท่ี 
4.41 หรือคิดเป็น ร้อยละ 88.24

หมายเหต ุ: ค�านวณจากข้อค�าถามความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละด้านการให้บรกิารของ
ผู้ใช้บริการทั้ง 3 หน่วยงาน

งานประเมินผลการด�าเนินงานของ 
สบร. ประจ�าปงีบประมาณ
พ.ศ.2559 ประกอบด้วย

ภาพรวมความพึงพอใจในบริการของ OKMD ป ี2559

29

annual report



งานตามนโยบายรัฐบาลและ

รองนายกรัฐมนตรีที่ก�ากับดูแล

รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติและ
พัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างย่ังยืน จงึ
ก�าหนดนโยบายส�าคญัทางด้านการศึกษา การท่องเท่ียว และการใช้ประโยชน์จากพิพิธภณัฑ์
และแหล่งเรียนรู้ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในเชิงนโยบายดังกล่าว จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบรูณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรู ้เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานงานบรูณาการ
แนวทางการด�าเนนิงานและกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูใ้ห้มเีอกภาพและเกิด
ประสทิธิผลสงูสดุ จงึได้จดัท�าโครงการน�าร่อง 4 โครงการในปี 2559 ดงัน้ี

การด�าเนินกิจกรรมในปงีบประมาณ 2559
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

1. โครงการ “ปิดเทอมนี.้..สนกุคดิ...สนุกเรยีน
รู้...สู่อนาคต”
หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ 
ได้จัดกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนในช่วง
ปิดเทอมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้  จ�านวน 
24 กิจกรรม ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม - 31 
พฤษภาคม 2559

393,263

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน

คน

30

ผู้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้
จากส่ือออนไลน์และออฟไลน์
ไม่น้อยกว่า

ล้านคน
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2. โครงการจัดท�ากิจกรรมการเรียนรู ้นอก
ห้องเรียน : ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน 
โดยหน่วยงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการ 
บูรณาการฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชนในช่วงเปิดเทอม โดยใช้
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ STEM ควบคู่ไป
กับการพัฒนาความรู้ และทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษท่ี 21 ตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 
-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนน�าร่องใน
โครงการลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู ้14 โรงเรยีน 
และโรงเรียนทั่วไป 40 โรงเรียน โดยผล
การประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของ
กลุ่มเป้าหมายต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
ร้อยละ 86.78

3. โครงการรวบรวมข้อมูลการให้บริการ
และกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้และ
พิพิธภัณฑ์
คณะกรรมการบูรณาการฯ ได้พัฒนาระบบ 
ข ้อมูลพิพิธภัณฑ ์และแหล ่ง เรียนรู ้บน 
เว็บไซต์ “มิวเซียมไทยแลนด์” ผ่าน www.
museumthailand.com และแอปพลิเคชัน 
Museum Thailand ให้เป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกและครบวงจรเก่ียว
กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จ�านวน 378 
แห่ง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู ้ในสังกัดหน่วยงานของคณะกรรม
การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู ้  39 แห่ง และในสังกัดหน่วยงาน 
อื่นๆ 339 แห่ง และได้น�าข้อมูลพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้มาแสดงบนแอปพลิเคชัน 
Museum Thailand จ�านวน 100 แห่ง

4. โครงการอ�านวยความสะดวกในการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้
คณะกรรมการบรูณาการฯ ได้จดัท�าโครงการ
บัตรมิวสพาส (Muse Pass) เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู ้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวนรวมทั้งสิ้น 54 แห่ง

33,591

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน

คน

26,906

ยอดการใช้บริการในเว็ปไซต์
จ�านวน

ครัง้

11,634

ยอดผู้ใช้บัตรมิวสพาส
จ�านวน

ใบ/คน/ครั้ง
8,100

ยอดไลค์
จ�านวน

คน

1,168,757

ยอดการรับรู้ผ่านเฟซบุ๊ค
จ�านวน

ครั้ง/วิว
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TCDC

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ค้นหาการออกแบบที่หลากหลาย
ด้วยส่ือสร้างสรรค์ เพ่ือจุดประกายไอเดียที่สดใหม่

ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ

T h a i l a n d

c r e a t i v e  a n d

d e s i g n  c e n t e r
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1.  การพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษาวิจัย
2.  การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
3.  การส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการขยายผล

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
4.  การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

การพัฒนาองค์ความรู้ 

และศึกษาวิจัย

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์

การพัฒนางานศึกษาวิจัยองคค์วามรู ้
ใหม่ๆ ที่จ�าเป็น และศึกษาข้อมูล
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทีส่�าคญั 
มผีลตอ่การพัฒนาในอนาคต  ควบคู่
ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในหลากหลายรปูแบบ เพ่ือเผยแพร่
องคค์วามรู้ไปสู่กลุม่เปา้หมายตา่งๆ 
อาท ิการสัมมนาวิชาการ การประชมุ
เชิงปฏิบัติการ การอบรมในสาขา 
ทีน่า่สนใจ เปน็ตน้ โดยมงีานส�าคญั 
ไดแ้ก่ 

/ /

01
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบด�าเนนิการศกึษา
วิจยั 2 เรือ่ง ประกอบด้วย 

1. (ร่าง) แผนพัฒนาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์
เฉพาะทาง ภายใต้ชือ่ “โครงการศกึษาและ
วิจัยแนวทางการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ 
เจริญกรุง” โดยคณะที่ปรึกษาจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเผยแพร่ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับ
ประเทศ ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดท�าแผน
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” โดยร่วม
กับคณะที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะด�าเนิน 
การแล้วเสร็จและน�าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ปีงบประมาณ 2560

การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ

33

annual report



การพัฒนาต้นแบบ

แหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์

02

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบท่ีใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงในเอเชีย เป็นแหล่งรวบรวม
ข ้อมูลด ้านการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์จากทุกมุมโลก ทั้งหนังสือ สื่อ
มัลติมี เดีย และฐานข้อมูลออนไลน์ ท่ีมี
เนื้อหาหลากหลาย ทันสมัย ทันสถานการณ์ 
เพ่ือให้นักออกแบบ นักธุรกิจ นักศึกษา
และประชาชนที่สนใจได้ค้นคว้าหาข้อมูล
และน�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตน

ห้องสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบ เป็นแหล่ง
รวบรวมวัสดุ เ พ่ือให ้คนไทยเท ่าทันต ่อ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุที่ใช้ใน
การออกแบบ เอื้ออ�านวยให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สดใหม่อยู่เสมอ และยังเป็นการ
เปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาส
เผยแพร่ผลงานวัสดสุูต่ลาดโลก เพ่ือต่อยอด
โอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
โดยห้องสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบถือเป็น 
แห่งแรกของเอเชีย และแห่งท่ี 4 ของโลก  
(ปัจจบุนัม ี11 สาขาทัว่โลก) ซึง่ยังไม่มหีน่วยงาน 
หรือสถาบันการศึกษาใดที่มีรูปแบบของ
ห้องสมุดฯ เช่นเดียวกับศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ 

เชียงใหม่ 3,945 เชียงใหม่ 
38,750 

กรุงเทพฯ
41,284

กรุงเทพฯ
150,119

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ 
และห้องสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบ
กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 

45,229

79,617 236,222 

6,547

4,379 

399

188,869 
รวมยอดสมาชิก (สะสม)

การเข้าใช้บริการทาง
เว็บไซต์ห้องสมุดฯ 

ครั้ง

จ�านวน

จ�านวน

จ�านวน จ�านวน

จ�านวน

การใช้หนังสือ 
ส่ือมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูล 
ตัวอย่างวัสดุ 

ข้อมูลวัสดุของ
ผู้ประกอบการไทย

ผู้สืบค้นข้อมูลวัสดุ
ผา่นทางฐานขอ้มลูวสัดอุอนไลน์ 

ครั้ง

ครั้ง

ชิ้น

จาก 216 บริษัท 

รวมทั้งส้ิน 

ยอดสมาชิกศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (สะสม)

(คน)

ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด (เฉพาะ Walk-in)
เฉพาะด้านการออกแบบ ป ี2559 (คน/ครั้ง)
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ศสบ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
ขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ให้เป็นแหล่งความรูด้้านความคดิสร้างสรรค์และการออกแบบทีค่รบวงจรในภูมภิาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ บนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 600 ตารางวา และจัดท�ารายงานการ
วิเคราะห์ศกัยภาพขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ�านวน 1 ฉบบั เป็นรายงานวิเคราะห์
แนวคดิและบทบาทของศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบในการจดัตัง้ฯ ผลการระดมความเห็นเชงิ
ลึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการศึกษาความเป็นไปได้ของท�าเลที่ตั้ง 

การจัดตั้ ง ศูนย์สร้ างสรรค์งาน
ออกแบบ สาขาขอนแก่น
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การส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการ

ขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์

03

ศสบ. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในส่วน
ภูมิภาคผ่าน โครงการ miniTCDC Center และ miniTCDC ใน
การเชื่อมโยงภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และองค์กรภาครัฐ 
ส่วนท้องถ่ิน และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมลูความรูด้้านการ
ออกแบบและผลักดันธุรกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนย่ิงขึ้น โดยมีการ
สร้างเครือข่ายและขยายบริการ จัดตั้ง miniTCDC Center จ�านวน 
2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สงขลา 

สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จัดตั้ง miniTCDC จ�านวน 8 
แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี มหาวิทยาลยัพะเยา มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก�าแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  ท้ังน้ี miniTCDC Center อกี 3 แห่ง คอื มหาวิทยาลยั
นเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน รวมทั้ง miniTCDC อีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสรุนิทร์ และมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
จะเปิดให้บริการในปีถัดไป

ศสบ. ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดท�าโครงการสร้างศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์
และความเป็นผู ้น�าแก่เยาวชน เพ่ือให้เกิดเยาวชนต้นแบบท่ี
สามารถคิดและพัฒนา พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู ้ เรื่องการ
ออกแบบบริการ (Service Design) เพ่ือสามารถประยุกต์ในมิติ
ที่หลากหลายให้แก่เยาวชนและชุมชนในเครือข่ายสถาบันการ
ศึกษาโครงการ miniTCDC โดยมีการจัดการอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการให้แก่สถาบันการศึกษา 15 ทีม และจัดกิจกรรม 
คัดเลือกโครงการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ดีเด่น และกิจกรรม 
ทดสอบผลโครงการพัฒนาพ้ืนทีช่มุชนทีผ่่านการคัดเลอืก 3 ทีม เพ่ือ
สร้างประสบการณ์จริงในการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์และเห็นผล 
อย่างเป็นรูปธรรม

การกระจายโอกาสสรา้งแหลง่เรยีนรู้ 
ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค

การต่อยอดการสร้างพ้ืนที่ชุมชน
สร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน 
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ศสบ. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการ
ออกแบบระหว่างสมาชิกศูนย์สร้างสรรค ์
งานออกแบบ (TCDC Social Club) เพ่ือสร้าง
เครอืข่ายการสนทนา แบ่งปันความคดิอนัเป็น 
ประโยชน์ อีกท้ังยังเป็นพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงาน 
ทีแ่สดงออกถึงความคดิสร้างสรรค์ของสมาชกิ 
โดยจดักิจกรรมขึน้จ�านวน 4 ครัง้ ภายใต้หัวข้อ

การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ 
(Business Networking) ด้านการ
ออกแบบ 

Tough Life of Entrepreneur
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

Young Architech and Interior 
Designer
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 

โมเดิร์นไม้
วันที่ 19 มีนาคม 2559

User Experience (UX)
วันที่ 17 กันยายน 2559
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ศสบ. ร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจดัท�ากิจกรรมร่วมกัน  อาทิ

 ร่วมกับ Japan Foundation Bangkok  
จัดท�านิทรรศการ โครงการ “Earth Manual 
Poject 2015” ระหว่างวันท่ี 15 ธันวาคม 
2558 - 3 เมษายน 2559  ณ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ เชียงใหม่

 ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) งานเสวนาประกอบนิทรรศการ
งานวิจัยก่ึงส�าเร็จรูป Talent Mobility: 
Matching Lab with Design Business  
ภายใต้หวัข้อ “ต่อยอดธุรกิจด้วยงานวิจยัไทย”  
โดย ดร.ภราดร สรุย์ีพงษ์ รศ.อาซซีนั แกสมาน  
และ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2558  

 ร่วมกับสมาคม Tech Start-Up จัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรม START X 5.0 
เมื่อวันที่ 14 15 22 28 และ 29 พฤศจิกายน 
2558  

 ร่วมกับสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Service Design - 
Bangkok Airways เมือ่วันที ่17 - 18 ธันวาคม 
2558

 ร่วมกับ Creative District Foundation 
ในนามของ ATTA Gallery จัดบรรยาย 
“Around and Around” เมือ่วันที ่16 สงิหาคม 
2559 โดยคุณจิโร่ คามาตะ นักออกแบบ 
ชาวญ่ีปุน่  ซึง่มผีลงานจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์
ระดับโลกหลายแห่ง

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นอกจากน้ียังมีการจัดนิทรรศการ The Asia 
Student Package Design Competition 
2014 (ASPaC 2014) ณ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 
พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2558 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 5,608 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 78 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 50 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 42 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 51 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 12,281 คน
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ศสบ. เลง็เห็นความจ�าเป็นในการเชือ่มโยงระหว่างนักออกแบบ ผูผ้ลติ และผูป้ระกอบการ เพ่ือสร้าง 
ความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดท�าเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com  
โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการ โรงงานผลิตสินค้า บริการต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลของนักออกแบบ เพ่ือเชื่อมโยงทุกฝ่ายให้สามารถค้นหาและใช้เป็นฐานข้อมูล ต่อยอด 
พัฒนาธุรกิจ สร้างสรรค์ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนข้ึน น�าไปสู่การสร้าง “แหล่งชุมชน
ของนักออกแบบ” และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้นอกระบบส�าหรับนักศึกษา ผู้สนใจงาน
ด้านออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือใช้พัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 Bangkok Sustainability Jam 2015 
และ Chaing Mai Sustainability Jam 
2015
กิจกรรมน้ีเป ็นส ่วนหนึ่งของ Global 
Sustainability Jam 2015 โดยจัดข้ึน
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
2558 ที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 

 Public Service Jam
กิจกรรมท่ีเน้นสร้างสรรค์การบริการรูปแบบ
ใหม่ๆ และได้รู้จัก “Service Design” จากการ
ลงมือท�าจริง จัดขึ้นพร้อมกันใน 3 จังหวัด คอื 
กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ และขอนแก่น จ�านวน 2 ครัง้

ครั้งที่ 1 
Bangkok Service 
Jam 2016  
วันที่ 26 - 28 
กุมภาพันธ์ 2559 

ครั้งที่ 2 
The Global GovJam 2016 Public Service Jam
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559  

การสรา้งเครอืขา่ยเพ่ือเชือ่มโยงและสนบัสนนุชมุชนนกัออกแบบ ผูผ้ลติ และ
ผู้ประกอบการ ผ่านเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 57 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 60 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 83 คน

 ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) โดย
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยสถาบนัค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรม
เกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้ 
“โครงการพัฒนาอาหารสุขภาพเพ่ือสังคม 
ผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 50 คน

กิจกรรม Global GovJam
 
งานแจมความคิดที่จัดข้ึนพร้อมกันในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละเมืองทั่วโลก มุ่งเน้นการ
ประยุกต์แนวคิดและวิธีปฏิบัติด้าน Service Design เข้ากับความย่ังยืน โดยแบ่งผู้เข้าร่วม
ออกเป็นทีมเล็กๆ และท�างานภายใต้หัวข้อเดียวกันภายในเวลา 48 ชั่วโมง เพ่ือ “สร้างสรรค์
หรือปรับปรุงต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบ (Product/Service/System Innovation or 
Improvement)” จากน้ันมกีารอพัโหลดและน�าเสนอผลงานต้นแบบ (Prototypes) อนัเป็นการ
สิ้นสุดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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กิจกรรมชั่วโมงปรึกษาพัฒนาธุรกิจกับ 
3 นักวิจัยชั้นน�าของประเทศ ในหัวข้อ 
“นวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ” 
กิจกรรมการพูดคุยและรับค� าแนะน� า
แบบตัวต่อตัวจาก 3 นักวิจัยชั้นน�าของ
ประเทศไทย ในสาขาวิศวกรรมโพลเิมอร์และ
พลาสตกิ วิศวกรรมเกษตร และเทคโนโลยีสิง่ทอ  
เพ่ือผู้ประกอบการสามารถน�าองค์ความรู ้
ไปใช ้ต ่อยอดธุรกิจ จัดขึ้นเมื่อ วันที่  17 
พฤศจิกายน 2558 

กจิกรรม TCDC Business Networking: 
The Cooperation Returns
 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท�างานใหม่ๆ 
ระหว่างผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ  จัด
ต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 3 โดยในปี 2559 จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

กจิกรรม “DEBUT by TCDCCONNECT” 
 
พ้ืนที่แสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต และ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
บนเว็บไซต์ www.tcdeconnect.com โดย
จะมีการคัดเลือกและผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้น
แสดงทุก 3 เดือน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะจ้างงาน
ได้เห็นผลงานจริง ท�าความรู้จัก และเกิดการ
จ้างงานจริง โดยจัดไปแล้ว 4 ครั้ง 

ผู้เข้ารับค�าปรึกษา จ�านวน 11 ราย

ผู้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายรวมทั้งส้ิน
จ�านวน 13 คู่ 26 องค์กร รวม 84 ราย

ผู้เข้าร่วมแสดงผลงานแล้วรวมทั้งส้ิน 
จ�านวน 53 ธุรกิจ และงาน DEBUT TALK 
ผู้เข้าร่วมรวมทั้งส้ิน จ�านวน 284 คน  

ครั้งที่ 1  
DEBUT WALL ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 
2558 - กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้แสดงผลงาน
จ�านวน 12 ธุรกิจ  และ DEBUT TALK เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  มีผู ้เข้าร่วม 
จ�านวน 57 คน

ครั้งที่ 3  
DEBUT WALL ประจ�าเดือนพฤษภาคม -
กรกฎาคม 2559 มีผู ้แสดงผลงานจ�านวน 
14 ธุรกิจ และ DEBUT TALK เมื่อวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2559  มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 66 คน    

ครั้งที่ 2  
DEBUT WALL ประจ�าเดือนมีนาคม -
พฤษภาคม 2559  โดยได้รบัความร่วมมอืจาก 
HKTDC (Hong Kong Trade Development 
Council) คัดเลือกผลงานของผู ้ชนะและ 
ผู ้เข ้ารอบโครงการประกวด “Thai Aim” 
มาจัดแสดงผลงาน ทั้งหมด 15 (ธุรกิจ) และ 
DEBUT TALK เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มี
ผู้เข้าร่วม จ�านวน 92 คน 

ครั้งที่ 4  
DEBUT WALL ประจ�าเดือนสิงหาคม -
ตุลาคม 2559 มีผู้แสดงผลงานจ�านวน 12 
ธุรกิจ และ DEBUT TALK เมื่อวันท่ี 25 
สิงหาคม 2559  มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 69 คน  
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 นิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการ
ขนาดย่อม ทัง้ท่ีศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรงุเทพฯ และเชยีงใหม่ จ�านวน 12 นทิรรศการ  
ประกอบด้วย 

• นิทรรศการ “The Coopetation III:              
คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 3” จัดที่กรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่

• งานวิจัยก่ึงส�าเร็จรูป Talent Mobillity: 
Matching Lab with Design Business

• ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และ
ความท้าทายใหม่

• การประกวดการออกแบบบรรจภุณัฑ์ของ
เยาวชนเอเชีย (ASPaC) ปี  2557 - 2558

• เก็บไม้ใช้: Found Wood Project
• สร ้ างสรรค ์ เจริญกรุ ง  (Co-Create 

Charoenkrung)
• อุตสา ฮา กรรม: ผลิตข�า ท�าเงิน
• The New Experience: TCDC เจริญกรุง
• TCDC Charoenkrung: A Path to New 

Experience
• Earth Manual Project อยู่รอดก็ปลอดภยั
• ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่ 

(Decoding New Food Packaging)

ผู้เข้าร่วมชม จ�านวน 192,748 คน 

ผู้เข้าร่วมชม จ�านวน 22,087 คน 

การเผยแพร่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์

04

 นิทรรศการถาวร จ�านวน 1 นิทรรศการ 
คือ นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้: 
What is Design?” สะท้อนความโดดเด่น
ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติผ่านแนวคิดท่ี 
เรียกว่า “อัจฉริยภาพแห่งท้องถ่ิน” อันเกิด
จากการหล่อหลอมของพลังต่างๆ ตั้งแต่ทาง
กายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณ 

การจัดนทิรรศการผลงานการออกแบบ 

ศสบ. ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานการ
ออกแบบ เพ่ือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 
และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ๆ ท้ังในรปูแบบของนิทรรศการหมนุเวียน
และนิทรรศการถาวร จ�านวน 13 ครั้ง ได้แก่
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กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบ
นิทรรศการ “เก็บไม้ใช้” 
 
วันที่ 12 มกราคม 2559  

กิจกรรมเวิร์กช็อปประกอบนิทรรศการ
ขนาดย่อม Repaper 3 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน 88 คน  

การจดักจิกรรมสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร/ เวิรก์ชอ็ป

กจิกรรมสัมมนาเชงิปฏบิตักิารโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
ด้วย Talent Mobility: Matching Lab 
with Design Business ภายใต้หัวข้อ

 
“ต่อยอดธุรกิจด้วย
งานวิจัยไทย” 
วันที่ 6 ตุลาคม 
2558  

 
Talent Mobility: 
Workshop ครั้งที่ 6   
วันที่ 21 ตุลาคม 
2558  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน 78 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 40 คน   

 ครั้งที่ 1 
หัวข้อ “Recycle Papermaking”   
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 

 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ “Bending and Curling Paper”   
วันที่ 22  พฤษภาคม 2559

 ครั้งที่ 3 
หัวข้อ “Recycle Paper Casting”   
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 10 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 5 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 11 คน 

ศสบ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/เวิร์กช็อป
ประกอบนิทรรศการ 6 ครั้ง ภายใต้ 3 กิจกรรมหลัก  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 232 คน
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ศสบ. ได้จดักิจกรรมอบรม/สมัมนาเชงิปฏบิตัิ
การให้ค�าปรึกษา รวมถึงการผลิตและเผย
แพร่ชุดความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ขยายโอกาสเข้าถึงองค์ความรูข้องผูป้ระกอบ
การ SMEs และเยาวชนคนรุน่ใหม่ให้เกิดแรง
บันดาลใจ สามารถน�าความคิดสร้างสรรค์
และทักษะความรู้ใหม่ไปใช้ในการพัฒนา
สินค้าและบริการ เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งเกิดการเชื่อม
โยงเครอืข่ายนกัออกแบบและผูป้ระกอบการ  
ดังนี้

การพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1,782 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 285 คน  

กิจกรรม “ฟังแล้วรวย”  
 
การสมัมนาท่ีมเีจ้าของธุรกิจ SMEs ทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็ระดบัแนวหน้ามาถ่ายทอดความรู้ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs อาทิ สาขาธุรกิจการเกษตร ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ดีไซน์สตูดิโอ ธุรกิจ
โรงแรมและทีพั่ก ธุรกิจเฟอร์นเิจอร์ ธุรกิจการ
บรกิารรถแท็กซีโ่ดยสาร รวมท้ังธุรกิจสตาร์ทอพั 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2559

กิจกรรม “ถามแล้วรวย”   
 
การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
5 ด้าน คือ แบรนด์ดิ้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โมเดลธุรกิจ และ
การหาทุน ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2559
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กิจกรรม “ท�าแล้วรวย”    
 
หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Brand 
Design” ให้แก่ 10 องค์กร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 33 คน

กิจกรรม “เรียนแล้วรวย”   
 
ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ีเข้มข้นในทฤษฎีด้านกลยุทธ์การออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs จ�านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

• Branding  วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2559 
• Introduction to Service Design  วันที ่27 พฤษภาคม 2559 
• สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการท�าสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างท�าของ และสัญญา 

อิเลก็ทรอนิกซ์ส�าหรบัฟรแีลนซ์ วันที ่20 สงิหาคม 2559   
• กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบ วันที ่24 กันยายน 2559
• Service Design: Train the Design Service Providers  ระหว่างวันท่ี 24 - 26 กันยายน 2559

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 302  คน
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การจัดท�าชุดความรู้ “ดูแล้วรวย”   
 
ภายใต้ชื่อ “Change SMEs - เปลี่ยนแล้วรวย” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ
ผ่านช่องทางออนไลน์ (YouTube) โดยได้จัดท�าชุดความรู้และเผยแพร่แล้ว จ�านวน 9 ชุด และ
มีผู้เข้าชมออนไลน์แล้ว จ�านวน 811,198 ราย (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559)

1. CHANGE SMEs “เปลี่ยนแล้วรวย”: 
คนทรงเจ้าเงินล้าน! 

2. CHANGE SMEs “เปลี่ยนแล้วรวย”:     
หยั่งรู้เทรนด์ เห็นอินไซด์ลูกค้า 

3. CHANGE SMEs “เปลี่ยนแล้วรวย”: 
สร้างแบรนด์ง่ายๆ สไตล์ลุงสมาน   

 4. CHANGE SMEs “เปลี่ยนแล้วรวย”:     
“ลุงสมานไดเร็ค ฤทธิ์แบนด์ 24/7” 

5. CHANGE SMEs “เปลี่ยนแล้วรวย”:  
“สินค้าดี แพ็คเกจโดน ลุงสมานท�าได ้
ยังไง ?“ 

6. CHANGE SMEs “เปลี่ยนแล้วรวย”:  
“ระวัง! อย่าให้ใครละเมิดลิขสิทธิ์คุณ”  

7. CHANGE SMEs “เปลี่ยนแล้วรวย” 
EP.7: สร้างประสบการณ์ท่ีดใีห้ลกูค้าด้วย 
Service Design 

8. CHANGE SMEs “เปลี่ยนแล้วรวย” 
EP.8: อย่าตกม้าตายตอนจบ! กางผ้าใบ
ธุรกิจกับลุงสมาน 

9. ชุดคลิปวิดี Change SMEs Talk (10 
Speakers)  
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นิตยสารรายเดือนที่น�าเสนอความรู ้เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ให้กับนักเรยีน นกัศกึษา นกัออกแบบ ผูป้ระกอบการ หน่วยงานทัง้ภาครฐั - เอกชน 
และประชาชนท่ีสนใจ โดยสามารถหาอ่านได้ที่ร้านหนังสือ ห้องสมุด อาคารส�านักงาน 
ร้านกาแฟใกล้บ้านสถาบันการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดนิตยสารผ่านทางออนไลน์
ได้หลายหลายช่องทาง

การจัดท�านิตยสารคิด

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
จ�านวน 399 จุด 

จังหวัดเชียงใหม่ 
จ�านวน 41 จุด

โครงการ 
mini TCDC

จ�านวน 35 จุด

www.creativethailand.org
จ�านวน 300,585 คน/ครั้ง

Facebook fan page 
“Creative Thailand” 
จ�านวน 9,082,198 คน/ครั้ง  

Twitter @Creative_TH 
จ�านวน 3,869,741 คน/ครั้ง

13,252,524   
475

ป ี2559 มีผู้อ่าน 
ทางออนไลน์รวมทั้งส้ิน 
จ�านวน

คน/ครั้ง

รวมทั้งส้ินจ�านวน 

จุด

พิมพ์นติยสารคดิ ฉบบัรายเดือน
รวมท้ังส้ิิน จ�านวน 360,000 เลม่
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มีผู้เข้าถึงองค์ความรู้สร้างสรรค์ ผ่าน Digital Platform รวมทั้งสิ้น จ�านวน 33,360,176  View 
ประกอบด้วย Website  Facebook  YouTube  และ Twitter มีเน้ือหาความรู้ใหม่ถึง 676 
รายการ อาท ิE-Exhibition The Cooperation ปีท่ี 3 หลกัสตูรอบรมออนไลน์ด้านการออกแบบ
บริการ เนื้อหา Service Design VDO Series และ CU2014 ถ้าอนาคตก�าหนดได้ Defining 
the Future พร้อมยกตัวอย่างความส�าเร็จที่เกิดจากการออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ให้นักศกึษา นกัออกแบบ ผูป้ระกอบการและประชาชนท่ีสนใจเข้ามารบัชม/ดาวน์โหลด เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่องค์วามรู้ผ่านทางช่องทางอื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตร  ดังนี้

การจัดท�าและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านส่ือดิจิตอลออนไลน์

 พัฒนา Application “TCDC Digital 
Resource” บน iPad  iPhone และ Android 
เพ่ือขยายช่องทางในการเผยแพร่หนังสือ
เน้ือหาความรูด้้านการออกแบบและความคิด 
สร้างสรรค์  ท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นใน 
รูปแบบของ Digital Content (eBook)  

 ผลิตและเผยแพร่ เน้ือหาองค์ความรู้ใน
รปูแบบ eBook 13 รายการ อาท ิ“เจาะเทรนด์
โลก 2016, Digital Economy, Stay Fresh 
คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างคนตัวเล็ก, หนี ห่าว 
มา : ไกด์บุก๊ธุรกิจท่องเท่ียวจากจนีสูเ่ชยีงใหม่ 
Free eBook “คูม่อืการออกแบบบรกิาร” และ 
eMagazine นติยสาร “คดิ” 84 ฉบบั เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครือข่าย 
ร้านค้า eBook ชัน้น�า ได้แก่ Se-ed, Amarin-
Nai-in, Ebook.in.th, Chula eBook, 
TrueBook, AIS Bookstore, B2S eBook 
Store, AsiaBooks eBookstore, OOKBEE 
และ BookDose

ยอดขายหนังสือ eBook (สะสม) จ�านวน 
37,202 ดาวน์โหลด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน
จ�านวน 58 คน

น�าหลักสูตรการออกแบบบริการปี 2558 
(TCDC SERVICE DESIGN CURRICUlUM) 
มาเป็นแนวทางการเรียนการสอน หรือการ
อบรมด้าน Service Design อย่างเป็นระบบ  
อาทิ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Service 
Design - Bangkok Airways งานสมัมนาเชงิ
ปฏิบัติการ Service Design for Business : 
Train-the-Trainers

การพัฒนาผู้ประกอบการด้วย
หลักสูตรการออกแบบบริการ 
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TK PARK

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้

ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
ที่กระตุ้นจินตนาการ และ

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการอ่าน

T h a i l a n d

k n o w l e d g e

p a r k
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การพัฒนาองค์ความรู้

และศึกษาวิจัย

สรุปผลการดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์

/ /

01

สอร. ได้จัดประชุมวิชาการ (TK Forum) มา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ 
การแลกเปลีย่นประสบการณ์และองค์ความรู ้
ทางวิชาการด้านการอ่าน ระหว่างหน่วยงาน
ของไทยและต่างประเทศ เพ่ือให้ผู ้ก�าหนด
นโยบาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจน 
นักกิจกรรมทางสังคม สามารถน�าความรู ้ 
แนวคิด และข้อเสนอแนะจากการประชุม
สัมมนาไปเผยแพร่ต ่อยอดขยายผลและ 
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น 
รปูธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมดงัน้ี

การประชุมวิชาการประจ�าปี 2559 
(TK Forum 2016) 

1.  การพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาวิจัย
2.  การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
3.  การส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการขยายผล

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
4.  การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559

งานสัมมนา “นวตักรรมหอ้งสมดุกบัการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 
 
เพ่ือกระตุน้ให้เหน็ความส�าคญัของนวตักรรม
และความคดิสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรบัปรงุ 
ห้องสมดุทีส่อดคล้องกับการสร้างเสรมิทักษะ
การเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมการแสวงหาความรู้
ของคนยุคปัจจุบัน วันที่ 31 มนีาคม 2559 ณ 
ศูนย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิติ์

แถลงผลส�ารวจการอ่านกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการอ่านของคนไทย
 
สอร. ได ้ร ่วมมือกับส�านักงานสถิติแห่ง
ชาติแถลงผลส�ารวจสถิติการอ่านหนังสือ
ของประชากร พ.ศ. 2558 วันท่ี 30 มนีาคม  
2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
และแสดงนทิรรศการเพ่ือสร้างความรู ้ความ
เข้าใจให้กับประชาชนท่ัวไป ณ ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัเวิลด์ ชัน้ 3 โซน Eden ระหว่างวันที่ 
1 - 4 เมษายน 2559  

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
จ�านวน 478 คน 
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การพัฒนาต้นแบบ

แหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์

02

สอร. ได้ให้บริการหนังสือ และสื่อการเรียนรู้
เพ่ิมเติมกว่า 10,000 รายการ พัฒนาด้าน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบ 
สมาชิกและอื่นๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ต ่อเ น่ือง ท้ัง น้ี  ได ้มีการขยายพ้ืนที่น�า
หนังสือออกไปอ่านเพ่ิมเติม ณ บริเวณ
ลานสานฝัน และโซนอื่นๆ ตลอดจนจัด
ระบบหมุนเวียนหนังสือ และส่ือการเรียนรู้ 
ของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยภาคีเครือข่าย 
น�าไปใช้ให้บรกิารส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรู ้
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาและปรบัปรงุคุณภาพการ
ให้บริการของอุทยานการเรียนรู้

การพัฒนาแหล่งบริการความรู้
ต้นแบบของ สอร. ให้มีคุณภาพ
และสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการของผู้ใชบ้รกิารไดม้ากขึ้น  
รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งใน
ช่วงเวลาของปงีบประมาณมีผู้ใช้
บริการดังนี้

329,039
329,039

500,051 

35,152 

ผู้ใช้บริการ
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
ส�านักงานอุทยาน
การเรียนรู้
จ�านวน

ผู้เข้ามาใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู้
จ�านวน

การยืมหนังสือและ
ส่ือการเรียนรู้
จ�านวน 

สมาชิก 
(Active Member) 
จ�านวน 

คน/ครั้ง
คน/ครั้ง

ครั้ง

คน
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เพ่ือให้อุทยานการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ต้นแบบท่ีมีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง 
สอร. จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจ�าเดือน กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา กิจกรรมการ 
เรียนรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสริม
ทักษะด ้าน IT  และกิจกรรมเ พ่ือเสริม 
ทกัษะชวิีต โดยกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูใ้น
แต่ละด้านจะเป็นกิจกรรมต้นแบบท่ีสามารถ
น�าไปขยายผลให้กับหน่วยงานภาคเีครอืข่าย 
อื่นๆ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การเรียนรู้ภายในอุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม จ�านวน 47,418 คน

นิทรรศการ 14 - 18 และการเข้าร่วม
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 ของราชอาณาจกัร
สยาม 
 
สอร. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ�าประเทศไทยจัดนิทรรศการดิจิทัล
และอินเตอร ์แอคทีฟ ที่รวบรวมเนื้อหา
ของสงครามโลกครั้ งที่  1  โดยแต ่ละ
ภาพมีสัญลักษณ์  QR Codes ท�าให ้
ผู ้ชมสามารถใช้มือถือและแท็บเล็ตอ่าน 
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้มากมาย ทั้งภาพถ่าย ภาพ
วัตถุท่ีสามารถชมได้ 3 มิติ เสียงต่างๆ และ
ภาพยนตร์ เรียงตามล�าดับเวลาท่ีเหตุการณ์
เกิดขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้ชมเข้าใจถึงผลที่
เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
ภูมิศาสตร์การเมือง หรือภูมิรัฐศาสตร์ ใน
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย ยุโรป และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 สนุก
เล่นเห็นโลกกว้าง ตอน ตะลุยเมือง
อาเซียน 
 
ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับประเทศอาเซียน
ในรูปแบบกิจกรรม อาทิ ธงไหน...ของใคร
นะ What’s your flag? เรียนรู้ธงชาติและ
สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน อาเซียน
แลนด์มาร์ค (ASEAN Landmark) สถานท่ี 
ส�าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียน
ชวนชิม ASEAN…Yummy อาหารยอดนิยม
ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ธนาคาร
อาเซียน ASEAN Bank เรียนรู้สกุลเงินของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

กจิกรรม 11 ป ีTK park: Dream Maker 
 
นิทรรศการสานฝันห้องสมุดมีชีวิต และ
เวทีเสวนาเส้นทางสานฝันจาก Dream 
Maker หลากหลายวงการท่ีมาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์เส้นทางสานฝัน เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ อาทิ Startup 
อย่างไรให้ไปถึงฝัน โดยทีมงาน Techsauce 
จากฝันออนไลน์ สู่นักเขียนมืออาชีพ โดย 
คุณกัลยาณี สุขษาสุณี (กัลฐิดา) และ 
คุณพิไลมาศ ค�้าชู (แสตมป์เบอรี่)

51

annual report



กิจกรรมแนะให้แนว ปี 3 ทะยานแตะ
ขอบฟา้  
 
เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้
ค้นหาตวัตน เกิดแรงบนัดาลใจ พบค�าตอบของ 
ชวีติก่อนเข้ารัว้มหาวิทยาลยั ร่วมเปิดมมุมอง 
ไปกับวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ อาทิ “เพราะ
การศึกษาเริ่มต้นที่ค�าว่า ‘แนว’” โดย Teach 
for Thailand, Dek-D.com และ Eduzone.
com “เปิดต�ารา วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอน” 
โดย ครูลูกกอล ์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ ์  
และอาจารย์เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา  “ทาง
แยกวดัใจ ไปมหาวทิยาลยัชือ่ดังหรอืเดนิเข้า
คณะในฝัน” โดย คุณเจมส์-ภูวดล เวชวงศา 
และคุณมิณทร์ ยงสุวิมล “โปรดฟังทางน้ี พ่ี
อาบน�้าร้อนมาก่อน” โดยคุณนิ้วกลม-สราวุธ  
เฮ้งสวัสดิ ์และหมอเจีย๊บ-ลลนา ก้องธรนินทร์ 
“เรียนต่อภาคไทยหรือภาคอินเตอร์ ภาค
ไหนคือตัวเรา?” โดยคุณเจมส์-ธีรดนย์ และ 
คุณเบบี้มายด์-ปรัชญานันท์

นิทรรศการวัสดุสุดมหัศจรรย์   
 
เรียนรู ้ความหมายของวัสดุที่ถูกน�ามาใช้
เป็นวัตถุดิบในการสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ 
นวัตกรรมของวัสดุที่พัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมไปถึงการน�าไป
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการบรรจุภัณฑ์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

นิทรรศการไดโนเสาร์...เรื่องเล่าจาก
ฟอสซิล  
 
เรียนรู้และสนุกกว่าท่ีคุ้นเคยกับเรื่องราวของ
ไดโนเสาร์และทดลองสวมบทบาทเป ็น  
“นักบรรพชีวินวิทยา” ผูศ้กึษาซากดกึด�าบรรพ์
ในเรือ่งของวิธีการท�างาน หลักการและเครื่อง
มือต่างๆ รวมไปถึงส่ือการเรียนรู ้เก่ียวกับ
ไดโนเสาร์ในรูปแบบเกม หุ่นยนต์ บอร์ด
เกม ฯลฯ

นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 6 ตอน 
“ข้าว สายใยอาเซียน”  

เชื่อมโยงความเข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม 
ข้าวของชาวอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ ผ่านการ 
บอกเล่าเรือ่งราวผ่าน “ข้าว” ซึง่เป็นพืชอาหาร
ที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงอยู่ของชีวิต มี
การบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมาเป็นเวลา
ช้านาน จนกลายเป็นบ่อเกิดของสิ่งต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี

นิทรรศการโลกของแมลง  
 
เรียนรู ้และเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัยไปใน
โลกของแมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีจ�านวน
และชนิดมากที่สุดในโลก ศึกษาวงจรชีวิต 
ความเป็นอยู ่ ท่ีน ่าสนใจ ตลอดจนความ
เกีย่วข้องกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร 
เป็นตวัควบคมุพืชให้เกษตรกร รวมไปถึงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 4,372 คน
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กิจกรรม TK Reading Club

รวบรวมกลุม่นกัอ่านตวัยง มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเปิดมุมมองที่แตกต่างกับหนังสือดี
หลากหลายประเภท อาทิ นวนิยายเชิงวัฒนธรรมไทย - จีน เปิดต�านานเส่ือผืนหมอนใบ มุม
มอง ทัศนคติแบบจีนมองไทยแบบตรงไปตรงมา อาทิ

กิจกรรมอบรมสร้างหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1

เปิดโอกาสให้ผูพิ้การทางสายตาได้เข้าถึงหนังสอืดีๆ  พร้อมทัง้เรยีนรูก้าร
ใช้โปรแกรมในการสร้างหนังสอืเสยีง เพ่ือผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ด้วย
โปรแกรม Obi 3.0.1 ด้วยระบบ DAISY

 “จดหมายจากเมืองไทย” 
นวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่น
จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (รางวัลซีโต้) พ.ศ. 2512 กับ
เจ้าของผลงาน “โบตั๋น” หรือ คุณสุภา สิริ
สงิห ศลิปินแห่งชาต ิสาขาวรรณศลิป์ ประจ�า
ปี พ.ศ. 2542 

 “เวลาในขวดแก้ว”
นยิายชัน้ครทูีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเป็นหนงัสอืดี
ส�าหรบัเดก็และเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กร
เพ่ือพัฒนาหนงัสอืและการอ่าน พ.ศ. 2541 - 
2542 ของคณุประภสัสร เสวกุิล ศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปี พ.ศ. 2554 โดย 
คุณกอล์ฟ ชาครีย์ - นรทิพย์ เสวิกุล 

 “กาหลมหรทึก”
ผลงานของชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ หรือ
ในนามปากกา “ปราปต์” นักเขียนหนุ่มไฟ
แรง เจ้าของรางวัลนวนิยายยอดเย่ียมจากนาย
อนิทร์อะวอร์ด ประจ�าปี พ.ศ. 2557 และเข้า
รอบสดุท้ายของรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน (S.E.A. Write) ปี 
พ.ศ. 2558
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การส่งเสริมเครือข่าย เพ่ือการขยาย

ผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์

03

สอร. ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ในการ 
พัฒนาห้องสมุด/แหล่งเรียนรู ้  เพ่ือขยาย 
โอกาสและลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้/ห้องสมุดที่มีความทันสมัยไปสู่ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในทุก
ภูมภิาคของประเทศไทย ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2559 มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานเครอืข่าย จ�านวน 34 หน่วยงาน ใน
พื้นที่ 23 จังหวัด ดังนี้

โครงการอุทยานการเรียนรู้ 

 “ก้าวใหม่ของ Pantip.com” 
โดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู ้ร ่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีเว็บไซต์ Pantip.com ท่ีมาเปิดเผยเรื่องราวเบื้องลึกเบื้อง
หลังจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจุดยืนของการบริหารงานให้สังคม
ออนไลน์แห่งนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 “เส้นทางสู่การแจ้งเกิดบนโลกออนไลน์” 
โดย คุณนัชญ์ ประสพสิน เจ้าของเพจและหนังสือ “ทูนหัวของบ่าว” ที่
พูดคุยให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันของทาสแมว จนโด่งดังในโลก
ออนไลน์ และจากความดังของเพจสู่หนังสือยอดนิยม

ทัง้น้ี กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีนรู ้ทีจ่ดัขึน้ภายในอทุยานการเรยีนรู ้
ได้น�าไปถ่ายทอดขยายผลสู่หน่วยงานเครือข่าย เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรม Inspired By Idol  

 “นักบรรพชีวิน...นักสืบฟอสซิลดึกด�าบรรพ์”
โดย ดร.วราวุธ สุธีธร และ ดร.สุรเวช สุธีธร จากศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวนิวทิยา มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ผู้ริเ่ริ่มและวางรากฐานการ
ขดุค้นซากฟอสซลิ พร้อมถ่ายทอดเรือ่งราวความสนุกจากประสบการณ์
จริงในการขุดค้นในแหล่งฟอสซิลต่างๆ ทั่วประเทศ
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สอร. ร่วมมือกับเทศบาลนครยะลาด�าเนิน
โครงการอุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง โดย
มีอุทยานการเรียนรู้ยะลาเป็นแม่ข่ายขยาย
ต่อยอดไปสู ่ชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปใน
จังหวัดยะลาได้เข้ามาใช้บริการและเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึง เปิดให้บริการโดยอุทยานการ
เรยีนรูส้ีม่มุเมอืงแห่งแรก ณ โรงเรยีนเทศบาล 
4 (ธนวิถี) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และใน
อนาคตจะเปิดอุทยานการเรียนรู้ส่ีมุมเมือง
เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ณ โรงเรียนเทศบาล 5 

นอกจากน้ัน สอร. ยังได้ร่วมมือกับอุทยาน
การเรียนรู้ยะลา จัดนิทรรศการ “มนต์มลายู 
วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” ณ อุทยาน 
การเรียนรู้ยะลา เพ่ือน�าเสนอเรื่องราวสภาพ
สงัคม ศลิปวัฒนธรรม และความหลากหลาย
ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
จะท�าให้เดก็และเยาวชนได้เข้าใจและเรยีนรู้ 
ในการท่ีอยู่ร ่วมกันอย่างสันติสุข และน�า
มาจัดแสดง ณ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ
และบริการ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2559

โครงการอุทยานการเรียนรู้ส่ีมุมเมือง

 กลุ่มอุทยานการเรียนรู้ที่เปิดให้บริการ
เต็มรูปแบบแล้ว จ�านวน 19 แห่ง ได้แก่ 
1. อุทยานการเรียนรู้ยะลา
2. อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 
3. อทุยานการเรยีนรู้ TK park เทศบาลเมอืง

สตลู 
4. อุทยานการเรียนรู้ระยอง 
5. อุทยานการเรียนรู้ตราด 
6. อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket
  Knowledge Park 
7. ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 
8. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
9. ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง
10. ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดล�าปาง 
11. ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนคร
 พิษณุโลก 
12. อุทยานการเรียนรู้หาดใหญ่
 จังหวัดสงขลา
13. อุทยานการเรียนรู้เชียงราย 
14. อุทยานการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร์และ

ดาราศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา (อุทยานการเรียนรู้พะเยา) 

15. อุทยานการเรียนรู้นครล�าปาง
16. อทุยานการเรยีนรูบ้้านพร ุจงัหวดัสงขลา 
17. อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 

ณ โรงสีแดง อ.เมือง จังหวัดสงขลา 
18. อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 
19. อทุยานการเรยีนรูศ้นูย์การศกึษากองทัพ
 ภาคที ่2 (ค่ายสรุนาร)ี จังหวัดนครราชสมีา

 กลุม่ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพ่ือเตรยีม
เปิดให้บริการ จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ 
2. อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 2 

ณ ถ.นางงาม อ.เมือง จังหวัดสงขลา 
3. อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส 
4. อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี 
5. อุทยานการเรียนรู้กระบี่ 

 กลุ่มที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง จ�านวน 5 
แห่ง ได้แก่ 
1. อุทยานการเรียนรู้พิจิตร 
2. อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา 
3. อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต 
4. ห ้องสมุด เฉลิมพระ เ กียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ปราจีนบุรี

5. อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

 กลุ่มท่ีสนับสนุนการพัฒนาสื่อและการ
ให้บริหารในรูปแบบ Mini TK จ�านวน 4 แห่ง 
ได้แก่  
1. ศูนย์สร้างสรรค์ปัญญา กองพันทหาร

สื่อสารที่  101 กรมทหารสื่อสารท่ี 1 
จ.สมุทรสาคร (WCC) 

2. อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษขนาดย่อม 
(Mini SSK park) 

3. Mini TK ในห้องสมดุวิทยาลยัชมุชนน่าน
4. Mini TKpark นราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 
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สอร. ได้ร่วมลงนามความร่วมมอืกับหน่วยงานเครอืข่ายใหม่ คอื สถาบนัเพ่ือการยุตธิรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องสมุดเฉพาะทางของสถาบัน 1 แห่ง 

ทั้งน้ี สอร. อยู ่ระหว่างการจัดท�าคู ่มือท่ี
รวบรวมนวัตกรรมและกิจกรรมส่งเสริม      
การอ่านที่ได้จากการด�าเนินการโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือน�าไปเผยแพร่ขยายผลให้กับ
โรงเรียนของหน่วยงานในสังกัดต่างๆ ให้
สามารถน�าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางต่อไป

การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายใหม่ 

การจัดงาน Read Thailand

โครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...
เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟา้นักอ่าน ปทีี่ 3 
 
สอร. ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556 โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 และเพ่ือ
รณรงค์ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียน
ทุกสังกัดทั่วประเทศ ครู ผู้บริหารโรงเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ “๖๐ พรรษา ๖๐ นวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่าน” สู่วิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
(Best Practices)”
 
สอร. ร่วมกับ สพฐ. ด�าเนินโครงการ “๖๐ 
พรรษา ๖๐ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน” สู่วิธี
ปฏิบัตทีิเ่ป็นเลศิ (Best Practices) โดยมุง่เน้น
การจัดการประกวดแผนนวัตกรรมด้านการ
ส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านของนักเรยีนทัง้ระดบั
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยประกาศผลและ
มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ในวันท่ี 20 เมษายน  2559 ณ อุทยานการ
เรียนรู้ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในประเภท
ต่างๆ ดังนี้ 

 รางวลัดเีด่นระดบัประถมศกึษา ประเภท
โรงเรยีนขนาดเลก็ ได้แก่ โรงเรยีนวัดทะเลปัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด ้วยนวัตกรรม 
“กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญจวิธี” 

 รางวลัดเีด่นระดบัประถมศกึษา ประเภท
โรงเรียนขนาดกลาง  ได้แก่ โรงเรียนชุมชน
บ้านบ่อประดู่ จังหวัดสงขลา ด้วยนวัตกรรม 
“1 C 4 R พัฒนาการอ่าน” 

 รางวลัดเีด่นระดบัประถมศกึษา ประเภท
โรงเรยีนขนาดใหญ่  ได้แก่ โรงเรยีนศรทีกัษณิ 
จังหวัดนราธิวาส ด้วยนวัตกรรม “กวีสาม
บรรทัดพัฒนาการอ่าน” 

 รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประเภท
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม ด้วยนวัตกรรม “บันไดความรู ้     
บูรณาการผ่าน 4 ส สู่การอ่านที่ยั่งยืน” 

 รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประเภท
โรงเรียนขนาดกลาง  ได้แก่ โรงเรียนขุนยวม
วิทยา ด้วยนวัตกรรม “เจ้าฟ้านกัอ่าน สานฝัน
เด็กดอย” 

 รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประเภท
โรงเรยีนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรยีนบญุวฒันา 
ด้วยนวัตกรรม “Boonwattana Reading  
For Fun” 
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สอร. ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พัฒนาห้องสมดุในรปูแบบ 
“ตู้คอนเทนเนอร์” ให้กับโรงเรียนท่ีอยู่ห่าง
ไกล 76 แห่ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ 
เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสทรง
เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดย
ด�าเนินโครงการในพ้ืนท่ีน�าร่อง 6 แห่ง และ
สนับสนุนหนังสือพระราชนิพนธ์และสื่อ
การเรียนรู ้อิ เล็กทรอนิกส ์ ท่ี เป ็นลิขสิทธ์ิ
ของ สอร. พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ส�าหรับงานห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ 
(OBEC Library Automation System 
Version 3) การใช้ Infographic ตลอดจน
เทคนิคการให้บริการและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านส�าหรับห้องสมุดให้แก่ ครู 
บรรณารักษ์ และผู ้ดูแลห้องสมุดรูปแบบ 
ตู ้คอนเทนเนอร์ฯ ระหว่างวันท่ี 21 - 24 
ตุลาคม 2558

 

นอกจากนี้ สอร. ยังได้ร่วมมือกับ สพฐ. จัด
อบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
เรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนยุวบรรณารักษ์ 
จ�านวน 738 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
369 แห่ง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559

ถ่ายทอดองค์ความรูท่ี้สัง่สมจากประสบการณ์
ในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ แก่
ผู้บริหาร ครู บรรณารักษ์ และผู้ดูแลแหล่ง
เรียนรู ้ของหน่วยงาน เพ่ือน�าไปประยุกต์
ใช้ และขยายผลไปสู ่หน่วยงานอื่นๆ ใน
ภูมิภาค ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติงานจริง 
(On the Job Training: OJT) ส�าหรบับคุลากร
ของอุทยานการเรียนรู้กระบี่และอุทยานการ
เรียนรู ้ปัตตานี รวมทั้งได้จัดการอบรมให้
กับหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ เช่น ส�านักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)กรุงเทพมหานคร ที่เน้น 
การเพ่ิมศักยภาพด้านการบริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านการเรียนรู้

โครงการจุดประกายการเรียนรู้ใน
โรงเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด
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การเผยแพร่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์

04

สอร. ได้พัฒนาเว็บไซต์ Digital TK ให้มี
เนื้อหาสาระที่น่าสนใจและทันสมัยภายใต้
แนวคิด “อุทยานการเรียนรู ้เสมือน” และ
ได้จัดท�านิตยสาร Online ราย 2 เดือน ชื่อ 
“Read Me e-gazine” เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน จากโครงการ TK 
แจ้งเกิด ร่วมงานกับบรรณาธิการมืออาชีพ 
นอกจากน้ี ยังเช่ือมโยงเน้ือหาสาระผ่านสงัคม
ออนไลน์ ได้แก่ facebook, Twitter, Youtube 
อย่างต่อเนื่อง

สอร. ได้พัฒนาระบบ TK Public Online 
Library เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงหนงัสอื
และส่ือการเรียนรู้สร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อเยาวชนและประชาชนท่ัวไปให้ท่ัวถึงมาก
ยิ่งขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เพ่ือยืม-คืน e-book audio book และ
ภาพยนตร์ในระบบ IOS และ Android บน
อุปกรณ์ SMART Device และคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลได้

การพัฒนาเว็บไซต์ Digital TK 
การพัฒนาระบบ TK Public 
Online Library 

1,680,509 
73,615 

ผู้เข้ามาใช้บริการผ่าน  
Digital TK จ�านวน 

ผู้เข้ามาใช้บริการจ�านวน
ครั้ง

ครั้ง

582,769 20,602 

1,597 

Unique IP
ของผู้เข้าใช้บริการ
จ�านวน สมาชิกจ�านวน

เฉลี่ยจ�านวน

IPs คน

IPs/วัน
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สอร. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการ
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างสมาชกิและบคุคล
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

สอร. ได้สร้างทัศนคติการอ่าน การเรียนรู ้ 
ผ่านสื่อและช่องทางกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง โดยปลูกฝังเด็ก เยาวชน รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปให้มีนิสัยรักการอ่าน การ
เรียนรู ้ตลอดชี วิต และมี ผู ้ ได ้รับข ้อมูล
ข่าวสาร การเรียนรู้กว่า 18 ล้านคน นอกจาก
นี้ สอร.ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู ้ร ่วม
กับหน่วยงานเครือข ่าย อย ่างต ่อเ น่ือง 
อาทิ นิทรรศการในงานสัปดาห์หนังสือ 
แห่งชาติ ครัง้ที ่44 ระหว่างวันที ่29 มนีาคม -  
10 เมษายน 2559 ออกบูธประชาสัมพันธ์
สญัจรองค์ความรูด้้านห้องสมดุมชีวิีต กิจกรรม
Online Library Roadshow กิจกรรมในงาน
มหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เป็นต้น

การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์

40,873,255 

Fanpage ที่เข้ามาใช้บริการผ่านทาง 
facebook จ�านวน 

คน

1,945,817 

Engagement ของ Fanpage (สะสม)  
ที่เข้ามาใช้บริการจ�านวน 

คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

การรณรงค์และจัดกิจกรรมปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน
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สอร. ได้ด�าเนินโครงการ TK แจ้งเกิดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาส
ให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี ได้รับการบ่มเพาะทักษะเฉพาะทาง
และฝึกปฏิบัติจริงในด้านวรรณกรรม ด้านดนตรี และด้านดิจิทัล 
คอนเทนต์ เพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวสู ่การเป็นมืออาชีพและ
สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

โครงการ TK แจ้งเกิด  

TK Young Writer 2016 
 
กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนด้านการเขียนและ
สร้างสรรค์วรรณกรรม โดยมเียาวชนผ่านการ
คดัเลอืก 30 คน เพ่ือเข้าค่ายนกัเขยีนท่ีจดัขึน้
ในระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2559 ณ  
สายป่านรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเยาวชน 
TK Young Writer 2016 ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ 
นติยสาร 3 เล่ม ได้แก่ นิตยสาร “โบม” “ผนังสอื” 
และ “สมศร”ี และจดัท�าเป็น e-book เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ Digital TK และ TK Application 
รวมทั้งจัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ในอุทยานการ
เรียนรู้ต้นแบบและบริการ รวมถึงแหล่งเรียน
รู้ของหน่วยงานเครือข่าย
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TK Band รุ่นที่ 7 
 
กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนด้านดนตรี การ
แต่งเพลง การแสดงดนตรี และการผลิต 
ผลงานเพลง โดยมเียาวชนได้รบัการถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากนักดนตรีมืออาชีพใน
วงการดนตรี จากค่ายดนตรจี�านวน 32 คน ใน
เดือนพฤษภาคม 2559 และได้จดัแสดงดนตรี 
(มนิิคอนเสร์ิต) เปิดอลับัม้ “กาลครัง้หน่ึง” เมือ่
วันท่ี 10 กันยายน 2559 ภายในงานยังจัด
เสวนาเพ่ือน�าเสนอเบื้องหน้า เบื้องหลังของ
การอบรมและการท�าอัลบ้ัม “กาลครั้งหน่ึง” 
และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจ 
ณ อุทยานการเรียนรู ้TK park

TK Digital Content Apprentice Workshop 2016  
 
กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนด้านดจิทัิล คอนเทนต์ เพ่ือฝึกความเป็นมอือาชพีด้าน Animation และ 
VFX (Visual Effects) โดยความร่วมมอืของ สอร. กับส�านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (สสว.) สมาคมผูป้ระกอบการแอนเิมชัน่และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) 
และสตูดิโอสร้างสรรค์แอนิเมชันชั้นน�าของประเทศ คัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษา 
จ�านวน 30 คน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริษัทและสตูดิโอด้านแอนิเมชัน ชั้นน�า
ของประเทศ เช่น Tomogram, The Monk Studio, Yggdrazil, Digital Magic Effect House, 
Vithita, Xhabition ,Anya, Animania และ Kantana เป็นต้น และมอบโอกาสให้แก่เยาวชน
ในการได้รบัการพิจารณาเข้าท�างานจรงิกับบรษิทัและสตดูโิอด้านแอนเิมชนัชัน้น�าในอนาคต
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สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ เรื่องราวของคนไทย
ยุคเก่าก่อน สนุกไปกับการค้นหา     

ภูมิปัญญา เพ่ือต่อยอดจินตนาการ

NDMI

N a t i o n a l

D i s c o v e r y

M u s e u m

I n s t i t u t e
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1.  การพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาวิจัย
2.  การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้  
3.  การส่งเสริมเครือข่ายเพือการขยายผล

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
4. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

การพัฒนาองค์ความรู้

และศึกษาวิจัย

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์

/ /

01

สพร. ได้ด�าเนนิการวิจยั พัฒนา และเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สังคม ด้านประวัติศาสตร์ไทยท่ีเชื่อมโยงกับ 
สังคมอาเซียน โดยเน้นการศึกษาแบบเชิงลึก 
การสงัเกตอย่างมส่ีวนร่วมเพ่ือให้ได้ข้อมลูทีส่ด
ใหม่และมคีณุภาพ รวมถึงงานองค์ความรูใ้น
เชิงอนุรักษ์ เพื่อต่อยอดเป็นฐานข้อมูลในการ
จัดท�านิทรรศการ และจัดท�าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ทางวชิาการ เผยแพร่ให้สถานศึกษา เครอืข่าย
พิพิธภณัฑ์ หรอืองค์กรต่างๆ ท่ีสนใจ งานวิจัยเพ่ือเปน็ฐานข้อมูลนิทรรศการ

สพร.ได้จัดท�างานวิจัยเพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ส�าหรบัการจดันิทรรศการ 2 เรือ่ง ได้แก่ โลก
ฟุตบอลไทย และ เรยีนรูส้งัคมไทย ผ่าน 20 ปี 
วิกฤตการณ์ “ต้มย�ากุ้ง” และได้จัดท�าสื่อ
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่จ�านวน 2 
เรื่อง ได้แก่ หนังสือจากงานวิจัย Updating 
Museum Practice และหนังสอืรวมบทความ
จากงานประชมุวชิาการพิ(ศ)พิธภณัฑ์ 

การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
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 นทิรรศการเคลือ่นท่ีไอเดยีใหม่ “มวิเซยีม
สยามมินิ”    
จัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้คนรุ ่นใหม่ได้เรียนรู้
ความเป็นไทยอย่างทั่วถึง ผ่าน 3 นิทรรศการ 
ไฮไลท์ ที่เคยได้รับความนิยมในอดีต ได้แก่ 
นิทรรศการ “ค�าไทยใครท�า” “กินของเน่า” 
และ “สืบจากส้วม” โดยจัดแสดงทุกภูมิภาค
ท่ัวไทย ได้แก่ เซ็นทรัล เชียงใหม่  เซ็นทรัล
พลาซ่า ระยอง  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  
เซ็นทรัล ขอนแก่น และสยามดิสคัฟเวอร์ร่ี 
กรุงเทพฯ

ผู้เข้าชมจ�านวน 
13,021 คน

 นิทรรศการ “พม่าระยะประชิด”   
จัดขึ้นเพ่ือให้สาธารณชนตระหนัก และเกิด
ความเข้าใจอันดี เก่ียวกับผู้คนในภูมิภาค
ที่ก�าลังจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
กับชาวเมียนมาที่ เข ้ามาท�ามาหากินใน
ประเทศไทย ซึ่งคนไทยรู้จักประเทศเมียนมา 
และชาวเมียนมาน้อยมาก ท้ังๆ ท่ีไทยและ
เมียนมามีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันมา
ช้านาน จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชวีติประจ�า
วันของเราอย่างคาดไม่ถึง 

ผู้เข้าชมจ�านวน 
25,462 คน

การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
ประจ�าป ี  
 
เพื่อตอบสนองปรัชญาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รวมไปถึงการตคีวามใหม่นอกกรอบความคดิ 
แบบเดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับ
สังคม กระตุ้นความสนใจให้เข้ามาเรียนรู้
ในพิพิธภัณฑ์ และสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ โดยได้จัดท�านิทรรศการ                    
2 ชุด ได้แก่
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 งาน Night at the Museum ในรชักาลที ่๙
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ น�าเสนอเรื่องราว
ความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยผู ้ถวายงานใต้เบื้องพระ
ยุคลบาท และจัดแสดงส่ิงของที่จัดท�าข้ึน
เพ่ือแสดงถึงความจงรกัภักดใีนวโรกาสพิเศษ
ต่างๆ จดัขึน้ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 
2559

 งานวันเด็กแห่งชาติ ตอน “เจาะยุคหิน
มหัศจรรย์” (Stone Age The Adventure)  
เพ่ือเปิดประสบการณ์การเรยีนรูข้องเดก็และ
เยาวชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยเด็กๆ 
จะได้สนุกสนานไปกับการใช้ชีวิตในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ท่ีเต็มไปด้วยความท้าทาย 
การใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหา ในวันท่ี 
9 มกราคม 2559 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ชมนิทรรศการภายในงานจ�านวน
8,302 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน
2,588 คน 

 งาน “Noise Market 5”   
สพร. ร่วมกับ Panda Records เปิดพื้นที่จัด
กิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงดนตรีและ
ศลิปวัฒนธรรมของคนรุน่ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์ 
เป็นอาชพี โดยมตีลาดนดัศลิปะ ของใช้จปิาถะ 
และของแต่งบ้านท�ามอืกว่า 90 ร้าน การแสดง
ดนตรสีดจากศลิปินอสิระกว่า 50 วง ระหว่าง
วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 ณ มิวเซียม
สยาม

ผู้เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า
8,000 คน

การต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานในแวดวงพิพิธภัณฑ์

 สพร. ได้จดักิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรยีนรูผ่้านพิพิธภณัฑ์ และเปิดพ้ืนทีเ่พ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้ โดยการต่อยอดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ เก่ียวกับงานในแวดวงพิพิธภัณฑ์ 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้จาก
นทิรรศการ กิจกรรมส่งเสรมิทักษะด้วยโปรแกรมการเรยีนรูต่้างๆ และการจดักิจกรรมบรรยาย
ทางวิชาการด้านศิลปและวัฒนธรรม ในระหว่างเดอืนตลุาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 อาทเิช่น
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 เทศกาลบางกอกแหวกแนว (Bangkok 
Edge)   
สพร. ร่วมกับวังจักรพงษ์ และส�านักพิมพ์ 
รเิวอร์บุค้ส์จดังานเทศกาลบางกอกแหวกแนว 
โดยมีแนวคิดในการผสมผสานสาระและ
ความบนัเทิงรวมไว้ด้วยกันในหน่ึงสดุสปัดาห์ 
ทั้งเสวนา  เวิร์กช็อป  ภาพยนตร์  นิทรรศการ
และกิจกรรมส�าหรับเดก็ เพ่ือเป็นกิจกรรมทาง
เลือกอันสร้างสรรค์ กระตุกต่อมคิดของชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งสร้างสีสัน
และความบันเทิงให้กับพ้ืนท่ีบริเวณท่าเตียน 
สร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย     
บนพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 

 กิจกรรม “Next Step การเดินทางบท
ใหม่”   
สพร. จดันทิรรศการ “เรยีงความประเทศไทย” 
เพ่ือขยายต่อไปสู ่คาราวานจัดแสดงทั่ว
ประเทศกับมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) 
และจัดนิทรรศการชุดใหม่ ระหว่างวันท่ี  
1 - 17 เมษายน 2559 พร้อมกิจกรรมสุด
พิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ Play + Learn 
= เพลนิ และต่อด้วยกิจกรรมครบรอบวันเกิด
มิวเซียมสยาม “มิวเซียมสยาม 8 ปี : เพราะมี
คณุเรยีงความจงึสมบรูณ์” ในวันที ่2 เมษายน 
2559 เปิดพ้ืนท่ีให้ทุกคนมาร่วมชมมิวเซียม
สยามกับความทรงจ�า 8 ปี ท่ีเตม็ไปด้วยความ
สนุกสนานและน่าจดจ�า

 กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์สากล “เที่ยวย่าน
ชุมชนวัฒนธรรม”
ท ่องเที่ ยวแหล ่ง วัฒนธรรมและศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้ังของสมัยกรุงธนบุรีผ่าน
ชุมชนย่านวังเดิม และของคนจีนผ่านชุมชน
เจริญชัยย่านเยาวราช 

ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 1,247 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 66 คน
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 กิจกรรม School Bus 
สพร. จดักิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรยีนรู้
นอกห้องเรยีน ท้ังในด้านประวัตศิาสตร์ สงัคม 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ฯลฯ โดยจัดรถบัสออกไป
รับเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน มูลนิธิ และ
ชุมชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
ไปยังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 30 แห่ง

 กิจกรรมงานพัฒนาการศึกษาใน
พิพิธภัณฑ์ 
สพร. จัดท�าโปรแกรมและสื่อการเรียนรู ้
ส�าหรับให้บริการภายในมิวเซียมสยาม เพ่ือ
กระตุน้ความคดิสร้างสรรค์ในการเรยีนรูผ่้าน
พิพิธภัณฑ์ และยกระดับงานบริการด้านการ
ศึกษาในพิพิธภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิง
ขึ้น โดยมุ่งเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ไปยังกลุ่ม   
สถานศึกษา และผู้เข้าชมในมิวเซียมสยาม 
ซึ่งปี 2559 ได้เน้นการจัดท�าแหล่งบริการ
ข้อมลูแบบออนไลน์มากข้ึน เพ่ือขยายโอกาส
การเข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

 กิ จ ก ร ร ม ร ถ รั ก เ รี ย น  ( S c h o o l 
Tournament) 
สพร. ส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู ้ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท�า
รถเคลื่อนที่สัญจรไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก
ได้แก่ เดก็และเยาวชนในโรงเรยีนต่างๆ ทีอ่ยู่
ชานเมอืงหรอืปรมิณฑล ผ่านนทิรรศการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ในรปูแบบต่างๆ เพ่ือเสรมิ
สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกจิกรรมไป
แล้วกว่า 46 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 4,265 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 18,286 คน
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 การจดับรรยายทางวชิาการเก่ียวกับงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum in focus)    
สพร. จัดการบรรยายทางวิชาการที่เก่ียวกับ 
งานด้านพิพิธภณัฑ์ เช่น บทบาทและแนวคดิ 
ของพิพิธภัณฑ์ การจัดการและการอนุรักษ์
วัตถุพิพิธภัณฑ์ การวางแผนและการออกแบบ 
นทิรรศการ การสือ่สาร การศกึษาและกิจกรรม 
ในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กับชุมชน ฯลฯ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
พิพิธภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญในมุมมองท่ีเป็น
สหวิทยาการ เช ่น ที่ทางของพิพิธภัณฑ์
ในยุคดิจิทัล  How to start a MUSEUM?  
พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!  (ต้อง) มีอะไร
ใน Museum Shop? เป็นต้น 

 การสัมมนาเครือข่ายวิชาการประจ�าปี 
Museum Refocus    
สพร. จัดสัมมนาเครือข่ายวิชาการประจ�าป ี
ภายใต้แนวคิด Museum without Walls 
โดยเป็นการต่อยอดจากงานบรรยายทาง
วิชาการ Museum in focus เพ่ือน�าเสนอ
และถกเถียงเก่ียวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์
ในยุคปัจจบุนั และกระตุน้ให้นกัวิชาการ รวม
ถึงสังคมไทยเข้าใจถึงการปรับบทบาทของ
พิพิธภัณฑ์ให้ทันสมัยเข้ากับปัจจุบัน และ
เพ่ิมบทบาทความส�าคัญของพิพิธภัณฑ์ท่ีมี
ต่อภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาค
รัฐ เอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
และผู้สนใจงานด้านพิพิธภัณฑ์ สามารถเข้า
ร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมจ�านวน 377 คน

ผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 400 คน

งานสัมมนา/การบรรยายเกี่ยวกับงานด้านพิพิธภัณฑ์  
 
สพร. มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวคิดการท�างานในพิพิธภัณฑ์ และการเปิดพื้นที่
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้จากผู้เชี่ยวชาญในมุมมองทีเ่ป็นสหวทิยาการ รวมไปถงึ 
วิชาการด้านศลิปะและวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ความรู ้แลกเปลีย่นความคดิเห็น และให้ผูร้บัฟัง
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญจนน�าไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรม
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 การจัดบรรยายวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม   
น�าเสนอการบรรยายวิชาการด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้คนรุน่ใหม่สามารถ
น�าไปต่อยอดการเรยีนรู ้เช่น ผูช้ายไทลือ้สบิสอง
ปันนากับวฒันธรรมการสกัขาลายเกลด็นาค 
ศลิปะอสิลามในมาเลเซยี  อาเซียน: การจดัการ 
มรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้  มอญลุ่ม
แม่น�้ากลอง 

 โครงการ Young Muse Project    
โครงการพัฒนาเยาวชนให้เกิดความสนใจใน
การท�างานในพิพิธภัณฑ์มากขึน้ และปลกูฝัง 
ทัศนคติให้คนรุ ่นใหม่สนใจท่ีจะแสวงหา 
ความรูผ่้านพิพิธภณัฑ์เพ่ือต่อยอดในการผลติ 
ผลงานสร้างสรรค์ ส�าหรับปีนี้ได้จัดการ 
ประกวดภายใต้แนวคดิ “ไทยเท่...เท่อย่างไทย” 
เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic มี
เยาวชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 
130 งาน โดยทีม Daddy Por จากโรงเรียน
เทพศิรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน 
“ฮาวทู เท่อย่างไทย”

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 200 คน

การสร้างบทบาทความส�าคัญของ
พิพิธภัณฑ์   
 
สพร. ด�าเนินโครงการเพ่ือช่วยกระตุ้นให้คน
รุ ่นใหม่เห็นความส�าคัญของการเรียนรู ้ใน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ น�าไปสู่
การต่อยอดผลงานนิทรรศการ หรือโครงการ
ที่น่าสนใจ ภายใต้ “แผนงานการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์” อาทิ
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การพัฒนาต้นแบบ

แหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์

02

พพิธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกทีเ่น้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภณัฑ์ จัดตั้ง
ขึน้เพ่ือเป็นต้นแบบของแหล่งเรยีนรูท้ีน่่ารืน่รมย์ และช่วยยกระดบัมาตรฐานการจดัการเรยีนรู้
ในรปูแบบใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเก่ียวกับการสร้างส�านึกในการ
รู้จักตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของ
พิพิธภณัฑ์ในสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ และกจิกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือให้การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี ยังมีบริการความรู้ผ่านห้องสมุดเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์สังคมท่ีรวบรวม
หนังสือ งานวิจัย และสื่อดิจิทัลที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมไปถึงงาน
บริการความรู้ในการอนุรักษ์เชิงป้องกันผ่านงานบริการของห้องคลังโบราณวัตถุ งานด้าน
พิพิธภัณฑ์ ที่ผู้สนใจสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและน�าไปต่อยอดได้ โดยในปี 2559 ได้มีการให้
ค�าแนะน�าวางแผนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในด้านงานอนุรักษ์ และออกแบบนิทรรศการ ให้แก่
พิพิธภัณฑ์เจียก จังหวัดอุบลราชธานี ด�าเนินการด้านงานอนุรักษ์ต�ารายาโบราณของพลเรือ
เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ
ด�าเนินการด้านงานอนุรักษ์พระรูปส่วนพระองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 

มิวเซียมสยาม (Museum Siam: Discovery Museum) 

99,010 

ผู้เข้าชมจ�านวน

คน

202
หน่วยงานเข้าชมจ�านวน

หน่วยงาน
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การส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการ

ขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์

03

สพร. และองค์การบรหิารส่วนต�าบลซบัจ�าปา
ร่วมด�าเนินการปรับปรุงอาคารเรือนเพาะช�า
เดิมที่ชาวบ้านใช้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ
ต่างๆ ท่ีขุดพบในไร่นาพ้ืนท่ีซับจ�าปา ให้
เป็นอาคารเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ และจัด
แสดงเรื่องราวความเป็นมาของเมืองโบราณ 
ซับจ�าปา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ผ่านสื่อท่ีหลากหลายและสนุกสนาน 
รวมทั้งยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ ย่ังยืนของจังหวัดลพบุรี ทดลองเปิดให้
บริการประชาชนโดยไม่เก็บค่าบริการต้ังแต่
ปี 2557 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ ซับจ�าปา อ�าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

นอกจากน้ียังได้มีการบริหารจัดการเพ่ือ
การขยายพ้ืนท่ีการเรียนรู้สู่ภูมิภาค โดยการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาค ได้แก่ มิวเซียม
ล�าปาง โดยมุ ่งหวังในการสร้างต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภาคเหนือ เพ่ือท�า
หน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต 
อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้มีการจัดพ้ืนท่ีการ
เรียนรู้ขึ้นส�าหรับคนในท้องถิ่นอีกด้วย

สพร. ได้สร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านพิพิธภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ิน 
เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภาคเอกชน ฯลฯ โดยน�านิทรรศการเคลื่อนท่ี 
“มวิเซยีมตดิล้อ” ไปเผยแพร่องค์ความรูเ้ก่ียว
กับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และศลิปะ ให้แก่เดก็ เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงการขยายผล 
แนวคดิ Discovery Museum ให้กับหน่วยงาน 
ในระดับภูมิภาคให้เห็นความส�าคัญของ
การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ โดย
หมุนเวียนใน 5 จังหวัด ได ้แก ่  จันทบุรี 
ศรสีะเกษ สรุนิทร์ ตราด และบรุรีมัย์ นอกจาก
น้ียังได้ท�าความร่วมมือกับท้องถ่ินแล้ว 6 
แห่ง และมีการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ท้องถ่ิน
เข้าไปอีกด้วย 

การกระจายโอกาสและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการขยายผลแนวคิดแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery 
Museum) สู่ภูมิภาค

การขยายโอกาสการเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์สู่ภูมิภาค

ผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมจ�านวน
67,047 คน 

71

annual report



สพร. มีแนวคิดในการเผยแพร่และพัฒนา
บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะงานพิพิธภณัฑ์อย่างถูกต้อง 
ตามหลัก วิชาการและหลักปฏิบั ติของ
พิพิธภัณฑ์ระดับสากล ท้ังในด ้านการ
วางแผน การบริหารจัดการ การจัดการ
วัตถุจัดแสดง การอนุรักษ์วัตถุจัดแสดง 
 การจดัแสดงนิทรรศการ การจดัท�าโปรแกรม
การเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ การตลาด
เพ่ือการพัฒนา การบริการผู ้เข้าชม และ
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในพิพิธภัณฑ์ โดยผ่านระบบการ
จัดการความรู ้ กระบวนการเรียนรู ้แบบมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย และความร่วมมือกับ
ภาคเีครอืข่ายในรปูแบบต่างๆ ท่ีทันสมยัและ
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่น ระบบ e-Training, Web 
Based, Smart Phone และ Social Media 
โดยในปี 2559 ได้พัฒนารูปแบบ (Museum 
Model Development) ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทพิพิธภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพ
แต่ละประเภท อย่างน้อย 2 รูปแบบ และจัด
ฝึกอบรมเพ่ือขยายผลต้นแบบการเรียนรู้ไป
ยังพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ

สพร. ท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการเชือ่มโยง
เครอืข่ายพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู ้โดยจดั
ท�าเว็บไซต์ www.museumthailand.com  
รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของ 
พิ พิธ ภัณฑ ์ เครือข ่ ายจากทุกภาคส ่วน
เพ่ิมโอกาส และเปิดช ่องทางให้บริการ 
ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ในสาขาต่างๆ ให้กับ
ชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการด�า เ นินชี วิตของคนใน
ปัจจุบัน และสนองต่อนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยในโมเดล “ประเทศไทย 4.0” อีก
ท้ังยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) ต่อไป 
ในอนาคตด้วย โดยได้จัดท�าฐานข้อมูล
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้ไปแล้วทั้งสิ้น 
3,660 ข้อมูล

สพร. ได้พัฒนาความร่วมมือด้านงานเครือ
ข่ายพิพิธภัณฑ์ โดยสร้างความสัมพันธ์กับ
องค์การด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
น�ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนางานด้านการบริหาร
และจัดการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย โดย
ในปี 2559 น้ีได้เดินทางไปพัฒนาความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศใน ASEAN ท้ัง 9 
ประเทศ เพ่ือหารือถึงแนวทางความร่วมมือ
ในการพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน 
ตลอดจนสร้างความเป็นปึกแผ่นเพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ ์
ในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้มีโอกาส
ในการเผยแพร่องค์กรให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติและเข ้าร ่วมงานประชุมเพ่ือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู ้กับผู้เช่ียวชาญในสาขา
งานด้านพิพิธภัณฑ์ระดับสากล ด้วยการเข้า
ร่วมงาน Museum and Heritage Show 
2016 ตามค�าเชิญของสถานเอกอัครราชทูต
สหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทย และ
การสมัครเป ็นสมาชิกขององค์กรชั้นน�า
ในด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา ได้แก่ Museum 
Association และ American Alliance of 
Museum เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของ
องค์กรได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลที่จะน�ามา
พัฒนางานให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป 

การสร้างหลักสูตรต้นแบบ
Discovery Museum
Knowledge Model 

การขยายชอ่งทางการใหบ้รกิารขอ้มลู
และเผยแพรง่านดา้นพิพิธภณัฑด์ว้ย
ส่ือดิจิทัล

การพัฒนาความร่วมมือด้านงาน
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กับต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมจ�านวน 459 คน
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การเผยแพร่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์

04

สพร. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู ้ด้าน
ประวัติศาสตร์ สังคม ศิลปวัฒนธรรม รวมไป
ถึงแนวคิดการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ โดยมี
การจดัการความรูเ้หล่าน้ันออกมาในรปูแบบ
ของสือ่การเรยีนรู ้สิง่พมิพ์ งานวจิัย บทความ 
และการจัดท�าแมกกาซีนออนไลน์ โดยได้
รวบรวมผลงานออกเผยแพร่ในช่องทาง
ต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน นิสิต 
นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ 
โดยมุ่งหวังท่ีจะปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู ้
ผ่านพิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) และ
สร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้
อย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต โดยการน�าเสนอ
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

การถา่ยทอดองคค์วามรู ้และปลูกฝัง 
การเรียนรู้ผ่านพิพิธภณัฑสู่์สาธารณะ

การจัด Roadshow 
 
เพื่อน�าเสนอแนวคิดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
ผ่านนิทรรศการเคลื่อนท่ี “ค�าไทย ใครท�า” 
“หลากหลาย คือ ไทยแท้” ในงานสัปดาห์
หนงัสอืแห่งชาต ิณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ และที่งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี 

การพัฒนาระบบสารสนเทศอยา่งตอ่เนือ่ง  
 
สพร. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
ภารกิจในการขยายผลและเผยแพร่ความรู ้
สู ่สาธารณะในวงกว้าง ได้แก่ การพัฒนา
ระบบ e - Museum  โปรแกรม Digitization 
เพ่ิมประสทิธิภาพห้องคลงัความรู ้ โปรแกรม  
Digital Asset Management ระบบ Mobile 
Appl icat ion ระยะท่ี  4 Knowledge 
Transferring System เป็นต้น

1,889,146 

16 ,707,878 

ยอดรวม Engagement 
จ�านวน 

ยอดรวม View จ�านวน 

คน/ครั้ง

คน/ครั้ง

การจัดท�า “Muse Magazine” ในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สพร. จัดท�านิตยสาร “Muse Magazine” 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletter) 
จ�านวน 4 ฉบับต่อปี เพ่ือเผยแพร่ความคิด
ด้านพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีแก่น
ภูมิป ัญญาทั้ งของประเทศไทยและทั่ว
โลกและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ข ่าวสารไปยังกลุ ่มเป ้าหมายผ ่านทาง  
www.museumsiam.org และส่ือออนไลน์
กระแสหลักอย ่าง Facebook Twitter 
Instagram Youtube Line และ Google+ 
เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ท่ีรักการ
อ่าน สร้างแรงบนัดาลใจและการเรยีนรูอ้ย่าง
ไร้ข้อจ�ากัดในเรื่องของเวลา
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f i n a n c i a l

STATEMENTS
a s  o f  3 0  s e p t e m b e r  2 0 1 6

งบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559



- 1 - 
 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 
 

       (หน่วย:บำท) 
   หมำยเหตุ  2559  2558 

สินทรัพย์      
 สินทรัพย์หมุนเวียน      
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4  798,655,457.25  967,597,463.90 
  ลูกหนี้ระยะสั้น 5  7,917,784.69  15,293,742.27 
  เงินลงทุนระยะสั้น 6  255,349,624.93  251,932,191.78 
  สินค้าคงเหลือ 7  4,210,352.28  4,108,874.77 
  วัสดุคงเหลือ   212,857.82  395,464.90 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8  63,467,499.39  12,494,271.56 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,129,813,576.36  1,251,822,009.18 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
  ลูกหนี้ระยะยาว 9  20,238,423.01  20,232,873.81 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 10  203,717,582.16  213,167,162.03 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 11  34,653,817.42  15,708,335.93 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   258,609,822.59  249,108,371.77 

รวมสินทรัพย์   1,388,423,398.95  1,500,930,380.95 

76

annual report



- 2 - 
 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 
 

       (หน่วย:บำท) 
   หมำยเหตุ  2559  2558 

หนี้สิน       
 หนี้สินหมุนเวียน      
  เจ้าหนี้ระยะสั้น 12  38,053,327.10  44,729,807.44 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13  33,956,252.85  38,099,910.51 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน   72,009,579.95  82,829,717.95 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน      
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 14  120,000.00  120,000.00 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   120,000.00  120,000.00 

รวมหนี้สิน   72,129,579.95  82,949,717.95 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   1,316,293,819.00  1,417,980,663.00 
        

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน      
  ทุน   542,946,156.82  542,946,156.82 
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   773,347,662.18  875,034,506.18 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   1,316,293,819.00  1,417,980,663.00 
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 

(หน่วย:บำท) 
หมำยเหตุ 2559 2558 

รำยได้ 
รายได้จากงบประมาณ 16 665,218,400.00 697,724,100.00 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 17 19,540,810.43 25,806,670.80 
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 18 12,045,527.00 6,915,332.00 
รายได้อ่ืน 19 11,694,564.11 13,866,699.62 

รวมรำยได้ 708,499,301.54 744,312,802.42 
ค่ำใช้จ่ำย 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 20 175,404,345.27 169,669,594.95 
ค่าตอบแทน 3,489,179.47 2,617,852.23 
ค่าใช้สอย 21 502,110,638.79 523,784,914.02 
ค่าวัสดุ 22 23,277,211.49 25,745,545.87 
ค่าสาธารณูปโภค 23 18,330,834.31 21,894,714.28 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 24 75,059,670.19 69,994,277.12 
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 25 12,327,514.50 9,646,403.60 
ค่าใช้จ่ายอื่น 26 186,751.52 455.00 

รวมค่ำใช้จ่ำย 810,186,145.54 823,353,757.07 
รำยได้สูง/(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ (101,686,844.00) (79,040,954.65) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 
(หน่วย:บำท) 

2559 2558 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 

รายได้สงู/(ต่ า)กว่าคา่ใช้จา่ยสุทธิ (101,686,844.00) (79,040,954.65) 
รำยกำรปรับกระทบรำยได้สูง/(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินสดรบั(จ่ำย) 
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 69,994,277.12 
 ปรับปรุงทรัพยส์ินระหวา่งป ี

75,059,670.19 
1,746,477.00 1,456,268.29 

รำยได้สูง/(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง (24,880,696.81) (7,590,409.24) 
ในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,603,983.79) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 455.00 
ลูกหนี้ระยะสัน้ (4,431,372.04) 
สินค้าคงเหลือ 1,131,254.62 
วัสดุคงเหลือ 57,621.07 
ลูกหนี้ระยะยาว 

(50,973,227.83) 
1,748.42 

7,375,957.58 
(101,477.51) 
182,607.08 
(5,549.20) (1,802,366.80) 

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
เจ้าหนี้ระยะสัน้ (9,719,164.53) (1,594,503.69) 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (4,143,657.66) 269,835.28 

 เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (82,263,460.46) (15,563,469.59) 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทนุ 

เงินสดจ่ายจากเงินลงทนุระยะสัน้ (3,417,433.15) (251,932,191.78) 
เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ (58,530,358.14) (37,069,031.28) 
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน (24,730,754.90) (8,329,346.00) 
เงินสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมลงทุน (86,678,546.19) (297,330,569.06) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (168,942,006.65) (312,894,038.65) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 967,597,463.90 1,280,491,502.55 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดคงเหลือ ณ วันปลำยงวด 798,655,457.25 967,597,463.90 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 

หมำยเหตุ                   สำรบัญ 
1  ข้อมูลทั่วไป 
2  เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
3  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5  ลูกหนี้ระยะสั้น 
6  เงินลงทุนระยะสั้น 
7  สินค้าคงเหลือ 
8  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
9  ลูกหนี้ระยะยาว 
10  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
11  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
12  เจ้าหนี้ระยะสั้น 
13  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
14  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
15  ภาระผูกพัน 
16  รายได้จากงบประมาณ 
17  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
18  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 
19  รายได้อ่ืน 
20  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
21  ค่าใช้สอย 
22  ค่าวัสดุ 
23  ค่าสาธารณูปโภค 
24  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
25  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 
26  ค่าใช้จ่ายอื่น 
27  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559  
 
หมำยเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 

กำรจัดตั้งและวัตถุประสงค์ 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 

การจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 
พฤษภาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์หลากหลายและเป็นองค์กรน าทางด้านฐานความรู้ 
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อสะสมความรู้และ

พัฒนาภูมิปัญญาของตน 
1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการวิทยาการความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่า

ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยม หรือวิถีชีวิตของคน 
1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และอนาคต 
1.5 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดความสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างนวัตกรรม

ผลผลิตหรืองานจากการผสมผสานภูมิปัญญาของตนเข้ากับความรู้สมัยใหม่ 
1.7 สนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบของ

บุคคลทั่วไปจากทุกแหล่งอารยธรรม 
1.8 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมเขตร้อนที่ทันสมัย  

เป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาตะวันออก ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย 

1.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการเสาะหา การพัฒนา และการใช้ความเชี่ยวชาญของ 
ผู้มีความสามารถพิเศษสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ Office of Knowledge 
Management and Development : OKMD) มีหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ. หรือ Thailand Creative & Design Center : TCDC) 
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร. หรือ Thailand Knowledge Park : TK Park) 
 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร. หรือ National Discovery Museum Institute : NDMI) 
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หมำยเหตุ 2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการเงินและ

การบัญชี พ.ศ. 2557 หมวด 3 เรื่องการรายงานทางการเงินและบัญชี ข้อ 56 การบัญชีของส านักงาน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 

งบการเงินจัดท าตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ ง เป็นไปตามข้อก าหนดในหลักการและนโยบาย 
การบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546  

การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

2.2 กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) น าเสนองบการเงินในภาพรวม 

โดยรวมงบการเงินของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ส่วนที่เป็นหน่วยงานกลาง 1 หน่วย และ
งบการเงินของหน่วยงานภายในอีก 3 หน่วย รวมเป็น 4 หน่วย 

หมำยเหตุ 3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
  3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
   - รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน
และออมทรัพย์ 
  3.2 ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น 
   - ลูกหนี้ รับรู้เมื่อจ่ายเงินตามมูลค่าที่จะได้รับในสัญญาเงินยืม ไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจาก
เงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ 
  3.3 สินค้ำคงเหลือ 
   - สินค้าคงเหลือ รับรู้ในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
และค านวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ โดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
  3.4 วัสดุคงเหลือ 
   - วัสดุ รับรู้ในราคาทุน และค านวณราคาทุนของวัสดุ โดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
  3.5 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
   - ที่ดิน รับรู้ในราคาทุน 

- อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อหน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามราคาทุน 
โดยบันทึกเฉพาะส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
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3.5 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 - ค่าเสื่อมราคา ค านวณจากราคาทุนของ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดย

วิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10-20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (ตกแต่งส านักงาน) 3 ปี 
ครุภัณฑ์และอุปกรณ ์ 3-5 ปี 
ยานพาหนะและขนส่ง 5 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 

  3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้ในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
   - ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 3-5 ปี 

  3.7 เจ้ำหนี้ 
   - เจ้าหนี้ รับรู้เมื่อมีการตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญา แต่ยังมิได้
ช าระเงินและสามารถระบุมูลค่าสินค้าและบริการได้ชัดเจน 
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น 

  3.8 รำยได้รอกำรรับรู้ 
   - รายได้รอการรับรู้ เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นหนี้สินและทยอยรับรู้เป็นรายได้
อย่างสมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

  3.9 รำยได้จำกงบประมำณ 
   - รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง และบันทึกเป็น
รายได้ทั้งจ านวนแล้วโอนให้หน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน ตามที่ขอรับจัดสรร 

  3.10 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
   - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้น
ไว้เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ 
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  3.11 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 
   - รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาค เงินที่ได้รับ
ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ านวน เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วน
ค่าใช้จ่าย 
  3.12 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
         เงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นสกุลเงินบาท 
โดยการแปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
   - ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ให้แปลงค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดรายงาน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยค านวณไว้ 
   - กรณีที่มีการช าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้แปลง
ยอดการช าระเงินให้เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
   - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการช าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือ
จากการรายงานรายการที่เป็นตัวเงิน ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึก
รายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในงวดบัญชีนั้น 

หมำยเหตุ 4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
    (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 
เงินสด     
   เงินสดในมือ  81,905.00  64,904.50 
เงินฝำกธนำคำร     
   ประเภทกระแสรายวัน  26,985.00  21,000.00 
   ประเภทออมทรัพย์  798,546,567.25  967,511,559.40 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  798,655,457.25  967,597,463.90 

       เงินสดในมือ เป็นเงินสดที่หน่วยงานถือไว้เพ่ือใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานปกติตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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หมำยเหตุ 5 ลูกหนี้ระยะสั้น 

    (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  1,786,252.00  1,702,434.75 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  398,500.00  30,000.00 
รายได้ค้างรับ  5,481,587.63  13,448,107.14 
ลูกหนี้เงินมัดจ า  214,321.14  113,200.38 
ลูกหนี้อื่น   37,123.92  - 
รวมลูกหนี้ระยะสั้น 7,917,784.69  15,293,742.27 

 
หมำยเหตุ 6 เงินลงทุนระยะสั้น 

    (หน่วย:บำท) 

เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน  2559  2558 

ส านักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้  61,283,909.99  60,463,726.03 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  71,497,894.98  70,541,013.70 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  81,711,879.98  80,618,301.37 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  40,855,939.98  40,309,150.68 
รวมเงินลงทุนระยะสั้น  255,349,624.93  251,932,191.78 

  
หมำยเหตุ 7 สินค้ำคงเหลือ   

    (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 

สินค้าส าเร็จรูป  3,429,404.83  2,776,979.32 
สินค้าฝากขาย  780,947.45  1,331,895.45 
รวมสินค้ำคงเหลือ                      4,210,352.28  4,108,874.77 
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หมำยเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

(หน่วย:บำท) 
2559 2558 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 63,461,371.23 12,494,271.56 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 6,128.16 - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 63,467,499.39 12,494,271.56 

หมำยเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยำว 
(หน่วย:บำท) 

2559 2558 
เงินมัดจ าเช่าอาคาร,โกดัง 19,632,158.48 19,626,609.28 
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 437,714.53 437,714.53 
เงินประกันการเดินสายเคเบิ้ล 111,200.00 111,200.00 
เงินมัดจ าและเงินประกันอ่ืน 57,350.00 57,350.00 
รวมลูกหนี้ระยะยำว 20,238,423.01 20,232,873.81 

หมำยเหตุ 10 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 
(หน่วย:บำท) 

2559 2558 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 874,630,829.44 866,262,124.44 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (782,290,764.27) (749,984,333.65) 
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง-สุทธิ 92,340,065.17 116,277,790.79 
ครุภัณฑ์ 572,291,836.62 555,278,803.60 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (514,774,875.62) (491,516,813.95) 
ครุภัณฑ์-สุทธิ 57,516,961.00 63,761,989.65 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 53,860,555.99 33,127,381.59 
รวม ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ 203,717,582.16 213,167,162.03 
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หมำยเหตุ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
(หน่วย:บำท) 

2559 2558 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 137,649,497.56 104,179,559.06 
หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (103,518,482.24) (90,106,998.13) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 34,131,015.32 14,072,560.93 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 71,100,871.00 71,100,871.00 
หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (70,578,068.90) (69,465,096.00) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน-สุทธิ 522,802.10 1,635,775.00 
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 34,653,817.42 15,708,335.93 

หมำยเหตุ 12 เจ้ำหนี้ระยะสั้น 
(หน่วย:บำท) 

2559 2558 
เจ้าหนี้การค้า 15,368,126.62 25,007,561.05 
เจ้าหนี้อ่ืน 5,119,289.85 2,110,574.13 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,660,585.71 2,041,652.83 
ใบส าคัญค้างจ่าย 2,345,291.70 1,979,717.29 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลภายนอก 10,032,331.19 10,773,634.79 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 3,527,462.03 2,816,667.35 
รวม เจ้ำหนี้ระยะสั้น 38,053,327.10 44,729,807.44 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 

หมำยเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หน่วย:บำท) 

2559 2558 
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 4,464,973.92 7,360,493.47 
เงินประกันสัญญา - ก าหนดคืนไม่เกิน 1 ปี 10,558,978.26 10,622,852.37 
เงินประกันผลงาน - ก าหนดคืนไม่เกิน 1 ปี 3,688,561.97 8,850,388.97 
เงินประกันอ่ืน 15,243,738.70 11,266,175.70 
รวม หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 33,956,252.85 38,099,910.51 

หมำยเหตุ 14 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย:บำท) 

2559 2558 
เงินประกันสัญญาระยะเวลา 1-3 ปี 120,000.00 120,000.00 

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 120,000.00 120,000.00 

หมำยเหตุ 15 ภำระผูกพัน 

- ภาระผูกพันงบบุคลากรเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าคลอดบุตร ปี 2558 จ านวน
เงิน 150,000.00 บาท 

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่

สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ดังนี้ 

(หน่วย:บำท) 
2559 2558 

ไม่เกิน 1 ปี 10,266,963.00 1,642,483.51 

รวม 10,266,963.00 1,642,483.51 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 

หมำยเหตุ 15 ภำระผูกพัน (ต่อ) 

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

(หน่วย:บำท) 
2559 2558 

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 21,997,660.00 27,822,500.00 
อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 10,924,092.00 15,145,420.79 

รวม  32,921,752.00 42,967,920.79 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืนๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุและบริการอ่ืนๆ จ าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ ดังนี้ 

(หน่วย:บำท) 
2559 2558 

ไม่เกิน 1 ปี 128,242,545.00 71,519,166.98 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 290,000.00 236,370.00 

รวม  128,532,545.00 71,755,536.98 

หมำยเหตุ 16 รำยได้จำกงบประมำณ 
(หน่วย:บำท) 

2559 2558 
รายได้จากงบบุคลากร 214,143,400.00 212,264,600.00 
รายได้จากงบด าเนินงาน 177,342,300.00 166,147,500.00 
รายได้จากงบภารกิจ 273,732,700.00 319,312,000.00 

รวม รำยได้จำกงบประมำณ 665,218,400.00 697,724,100.00 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 
หมำยเหตุ 17 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

    (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 
รายได้จากการขายสินค้า   2,319,396.94  2,954,650.21 
รายได้จากการให้บริการ   3,431,035.71  7,002,071.71 
รายได้ค่าสมาชิก   7,705,088.84  7,942,774.78 
รายได้ค่าสัมมนา   240,700.00  362,750.00 
รายได้ค่าจ าหน่ายบัตร   4,228,411.14  4,924,979.38 
รายได้ค่าจัดกิจกรรม   6,600.00  50,000.00 
รายได้ค่าเช่าพ้ืนที่   1,010,620.00  1,836,630.83 
รายได้ส่วนแบ่งร้านค้า   598,957.80  732,813.89 

รวม รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร  19,540,810.43  25,806,670.80 
 
หมำยเหตุ 18 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 

   (หน่วย:บำท) 
 2559  2558 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 100,000.00  - 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ -  19,500.00 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 11,942,527.00  6,880,000.00 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 3,000.00  15,832.00 
รวม รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 12,045,527.00  6,915,332.00 

           
 
 
 
 
 
 

92

annual report



- 18 - 
 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 
หมำยเหตุ 19 รำยได้อื่น 

   (หน่วย:บำท) 
 2559  2558 
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 8,227,161.33  9,107,102.56 
รายได้ดอกเบี้ยรับอ่ืน 11,340.47  - 
รายได้ค่าปรับ 2,102,295.73  2,124,091.44 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 578.01  296.82 
รายได้อ่ืน 1,353,188.57  2,635,208.80 
รวม รำยได้อื่น 11,694,564.11  13,866,699.62 

 
หมำยเหตุ 20 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 

   (หน่วย:บำท) 
 2559  2558 
เงินเดือน  148,712,243.34  142,158,798.00 
ค่าล่วงเวลา  1,452,883.52  1,553,593.92 
ค่าตอบแทนพิเศษ/ผู้ได้รับเงินเต็มข้ัน 388,430.00  1,051,040.00 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  10,644,906.62  10,207,957.14 
ค่ารักษาพยาบาล  10,306,419.29  7,720,574.24 
ค่าเบี้ยประกันชีวิต  165,633.00  146,582.90 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 507,265.00  568,308.75 
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 90,000.00  90,000.00 
เงินช่วยเหลือบุตร 20,000.00  40,000.00 
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 806,034.50  855,290.00 
เงินบ าเหน็จ-ผู้ปฏิบัติงาน 1,503,500.00  4,698,600.00 
ค่าใช้จ่ายอื่น 807,030.00  578,850.00 
รวม ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 175,404,345.27  169,669,594.95 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 
หมำยเหตุ 21 ค่ำใช้สอย 

     (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมภายในประเทศ  7,481,195.71  11,347,734.58 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ  491,506.63  123,157.30 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคคลภายนอก  16,652,967.41  30,008,710.69 
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ  8,105,730.40  7,657,446.69 
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ  5,304,420.87  4,846,486.04 
ค่าจัดกิจกรรม  118,870,756.51  111,114,161.56 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  29,177,727.12  35,226,998.66 
ค่าจ้างเหมาบริการ  87,415,265.18  76,690,495.49 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา  9,746,000.00  7,105,000.00 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม  2,723,163.00  2,834,818.50 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  88,597,073.94  77,030,822.67 
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด  5,830,222.26  6,662,420.86 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคล  26,847,024.74  24,836,097.04 
ค่าวิจัยและพัฒนา  15,559,202.00  21,709,097.93 
ค่าประชาสัมพันธ์  48,222,526.59  77,526,086.91 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอ่ืน  665,753.67  1,244,247.48 
ค่าขนส่ง  255,693.78  873,726.74 
ค่าเบี้ยประกันภัย  2,175,783.23  2,846,964.51 
ค่ารับรองและพิธีการ  92,169.81  104,681.94 
ค่าถ่ายเอกสาร  2,223,519.81  2,386,891.89 
ค่าจัดพิมพ์  5,390,999.03  4,966,426.91 
ค่าจ้างแปลเอกสาร  583,900.00  780,591.00 
ค่าตรวจสอบบัญชี  662,000.00  650,000.00 
ค่าจ้างและบริการอ่ืน-บุคคลภายนอก  91,690.65  77,261.38 
ค่าจ้างจัดท าหนังสือ,สื่อ,วารสารและนิตยสาร  10,433,316.37  8,008,117.10 
ค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง  1,003,301.81  1,107,454.63 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  7,507,728.27  6,019,015.52 
รวม ค่ำใช้สอย  502,110,638.79  523,784,914.02 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 

หมำยเหตุที่ 22 ค่ำวัสดุ 
     (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 
ค่าต้นทุนการขายสินค้า  790,763.54  2,651,256.18 
ค่าวัสดุ  21,189,948.43  20,991,894.39 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  591,220.60  660,083.50 
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์  705,278.92  1,442,311.80 
รวม ค่ำวัสดุ  23,277,211.49  25,745,545.87 

 
หมำยเหตุ 23 ค่ำสำธำรณูปโภค 

     (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 

ค่าไฟฟ้า  12,680,052.84  13,931,681.57 
ค่าน้ าประปา  348,849.89  390,522.56 
ค่าโทรศัพท์  1,021,005.14  1,119,843.68 
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน  4,280,926.44  6,452,666.47 
รวม ค่ำสำธำรณูปโภค  18,330,834.31  21,894,714.28 

 
หมำยเหตุ 24 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

    (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 

ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งก่อสร้าง   30,678,545.75  33,135,179.77 
ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงอาคาร   1,627,884.87  764,597.45 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ส านักงาน   4,911,873.77  4,846,074.72 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   240,499.08  239,841.98 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   3,814,568.82  3,962,469.24 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   4,821,400.78  4,579,939.82 
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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 

หมำยเหตุ 24 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (ต่อ) 
    (หน่วย:บำท) 
  2559  2558 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   11,390,515.95  10,374,647.25 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การศึกษา   2,599,719.86  2,317,333.61 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   203,864.95  197,265.63 
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องดนตรี   35,877.38  35,910.43 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  70,159.72  97,242.19 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อ่ืน  140,302.25  103,200.36 
ค่าตัดจ าหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  13,411,484.11  7,953,844.37 
ค่าตัดจ าหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  1,112,972.90  1,386,730.30 
รวม ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย  75,059,670.19  69,994,277.12 

 
หมำยเหตุ 25 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค 

      (หน่วย:บำท) 
   2559  2558 
 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   5,176,400.00  1,465,116.50 
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้   6,851,114.50  8,181,287.10 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  300,000.00  - 
รวม ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค  12,327,514.50  9,646,403.60 

หมำยเหตุ 26 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
      (หน่วย:บำท) 
   2559  2558 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  27,674.52  - 
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐและตัดจ าหน่าย  159,077.00  84.00 
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก  -  371.00 
รวม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  186,751.52  455.00 
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- 22 - 
 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 
หมำยเหตุที่ 27 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 สบร. ได้มีมติจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพผู้ปฏิบัติงานสบร. ขึ้น โดยเข้าร่วมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ ากัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 โดยค านวณ
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 จนถึงวันจัดตั้งกองทุน แต่ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่บรรจุแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมี
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เข้าร่วม ดังนี้ 

1. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุนมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

 โดย สบร. ให้ผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับก่อนหักภาษี แต่ไม่เกินเงินสมทบที่ส านักงานจ่ายเข้ากองทุน และส านักงานจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกับท่ีผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นตามอายุงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

อำยุงำนของผู้ปฏิบัติงำน ส ำนักงำนจ่ำยเงินสะสม/ร้อยละของเงินเดือน 
นับตั้งแต่วันที่เข้าท างานแต่ยังไม่ครบปี ร้อยละ 5 
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 3 ปี ร้อยละ 6 
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 5 ปี ร้อยละ 7 

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8 
 
  การขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และประโยชน์จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  กรณีผู้ปฏิบัติงานมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ที่
เกิดจากเงินดังกล่าวเมื่อผู้ปฏิบัติงานพ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน 
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายการ งบสุทธ ิ
การส ารอง

เงิน 
ใบสั่งซื้อ / 
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลผลติ : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
รูปแบบใหม่ในด้านต่างๆ 

     

งบเงินอุดหนุน 560,604,500.00 - - 560,604,500.00 - 
ผลผลติ : องค์ความรู้ใหม่ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

     

งบเงินอุดหนุน 104,613,900.00 - - 104,613,900.00 - 
รวม 665,218,400.00 - - 665,218,400.00 - 

 
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายการ งบสุทธ ิ
การส ารอง

เงิน 
ใบสั่งซื้อ / 
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลผลติ : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
รูปแบบใหม่ในด้านต่างๆ 

     

งบเงินอุดหนุน 591,643,000.00 - - 591,643,000.00 - 
ผลผลติ : องค์ความรู้ใหม่ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

     

งบเงินอุดหนุน 106,081,100.00 - - 106,081,100.00 - 
รวม 697,724,100.00 - - 697,724,100.00 - 
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o p e r a t i n g

DIRECTIONS
i n  2 0 1 7

ทิศทางการด�าเนินงาน
ในปี 2560



01

03

02

ส�านักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) ได้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลกั 
ของชาตท่ีิส�าคญั โดยเฉพาะอย่างย่ิง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 ซึง่จะเริม่มผีลบงัคบัใช้ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
โดยได้มกีารทบทวนวิสยัทศัน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บรกิาร และตวัชีวั้ดผลส�าเรจ็ในการจดัท�าค�าของบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มคีวามเชือ่มโยง 
กับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัใหม่  และก�าหนดตวัชีวั้ดให้มคีวามท้าทาย สามารถวัดผลสมัฤทธ์ิได้ทัง้ในเชงิปรมิาณ
และคณุภาพ  โดยมรีายละเอยีดดงันี ้ 

“พัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
สาธารณะ”

เปา้หมายการให้บริการที่ 1 :
ประชาชนมโีอกาสเข้าถึงความรูใ้นสาขาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทกัษะ ความรู ้และความสามารถ

ตัวชี้วัด :  

1. พัฒนานวัตกรรมการเรยีนรูส้าธารณะ และพัฒนาแหล่งเรยีนรูส้ร้างสรรค์
2. พัฒนาเครอืข่ายและขยายผลการเรยีนรู ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย

วิสัยทัศน์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
และตัวชี้วัด  

พันธกิจ 

ทิศทางการด�าเนินงาน

ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ.

2560

เชงิปรมิาณ 1. จ�านวนประชาชนท่ีเข้ามาใช้บรกิารความรูใ้นแหล่งเรยีนรู้  
2. จ�านวนต้นแบบแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ปิดให้บรกิารประชาชน
3. จ�านวนแหล่งเรยีนรูเ้ครอืข่ายท่ีได้รบัการสนับสนุนและพัฒนาจาก สบร.
4. จ�านวนผูเ้ข้าถึงและได้รบัการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู ้ผ่านสือ่ทัง้ 

offline และ online

เชงิคุณภาพ 5. ผู้เข้าถึงองค์ความรู้ท่ีน�านวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านส่ือท้ัง offline   
(งานประชมุ/สมัมนา กิจกรรม นิทรรศการ)  และ online (เวบ็ไซต์ สือ่สงัคม) 
ไปใช้ประโยชน์  

6. ระดบัความพึงพอใจทีผู่ใ้ช้บรกิารเข้าถึงและได้รบัความรูใ้นแหล่งเรยีนรู้ 
7. ผูใ้ช้บรกิารได้รบัประโยชน์จากแหล่งเรยีนรูแ้ละการเรยีนรู้
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04
ในปีงบประมาณ 2560 ส�านักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) ได้วางแผน
การด�าเนนิงานโครงการใหมเ่พือ่สนบัสนนุนโยบายของรฐับาลและรองนายกรฐัมนตรทีีก่�ากบั
ดแูล (พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง)  และได้บรรจไุว้ในแผนปฏบิตังิานประจ�าปี พ.ศ. 2560  ดงัน้ี   

1. นโยบายลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู ้โดยพิจารณาแนวทางการส่งเสรมิ สนบัสนุน และเข้าไป
มส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู”้ ของรฐับาล ซึง่มกีระทรวง
ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานด�าเนินงานหลัก และจัดท�าโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ โครงการ 
ส่งเสรมินโยบายลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารูข้องรฐับาล : โครงการต่อนอก (โรงเรยีน)  

2. การบูรณาการแนวทางการด�าเนินงานและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศด้วยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้มีเอกภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงได้โดย
สะดวกและทั่วถงึ ภายใต้โครงการส่งเสรมิบรูณาการแหลง่เรยีนรูแ้ละการจดัท�าดชันชีีว้ดั
แหล่งเรยีนรู้  

3. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการวิจัย เพ่ือน�าผลงานวิจัยที่มี
ประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ ไปเผยแพร่ให้ความรูกั้บประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ของ สบร.   
ตลอดจนสนบัสนนุให้มกีารต่อยอดขยายผลในเชงิพาณิชย์ให้เกิดเป็นสนิค้าและบรกิารทีเ่หน็
ผลเป็นรปูธรรม โดยด�าเนนิงานภายใต้โครงการพัฒนาฐานการจดัการความรูแ้ละเผยแพร่
ความรูผ่้านสือ่ดจิทัิลประเภทแอปพลเิคชนั

4. การพัฒนาเครอืข่าย โดยการจดัตัง้ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบทีจ่งัหวดัขอนแก่น และพัฒนา
ศนูย์การเรยีนรูใ้นระดบัต�าบล ซึง่มุง่เน้นการพัฒนา/เชือ่มโยงองค์ความรูแ้ละฐานข้อมลูของ 
สบร. และหน่วยงานภายใน ตลอดจนองค์ความรูข้องหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้บรกิาร
ข้อมลูและองค์ความรูท่ี้เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับบรบิทในแต่ละพ้ืนท่ี

เปา้หมายการให้บริการที่ 2 :
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศกัยภาพทนุมนษุย์

ตัวชี้วัด :  

เปา้หมายการให้บริการที่ 3 :
บรหิารจดัการความรูผ่้านการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้เครอืข่าย และฐานข้อมลู

ตัวชี้วัด :  

การด�าเนนิงานเพ่ือสนบัสนนุนโยบาย
ของรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีท่ี
ก�ากับดูแล

เชงิปรมิาณ 1. จ�านวนนวัตกรรม องค์ความรูแ้ละผลงานศกึษาวิจยั
2. จ�านวนคนทีไ่ด้รบัพัฒนาศกัยภาพการเรยีนรูแ้ละน�าไปต่อยอดการเรยีนรูแ้ละ

ประกอบอาชพี 

เชงิปรมิาณ 1.  ระบบฐานข้อมลูการจดัการความรูส้�าหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวิีต 
2. แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
•  การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของประเทศ และดัชนีชี้วัดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

สนบัสนุนข้อมลูในการพัฒนาและการวางแผนด�าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรูใ้ห้
แก่คณะกรรมการบรูณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรู ้เพ่ือให้การด�าเนนิงานด้านแหล่ง
เรยีนรูข้องหน่วยงานต่างๆ มเีอกภาพเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุโดยมพ้ืีนฐานอยู่
บนฐานข้อมลูและองค์ความรูท่ี้มคีวามถูกต้องและครบถ้วน

• การศกึษาและจดัท�าแผนพัฒนาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทัง้ระดบัประเทศ และรายสาขาโดย
เฉพาะอตุสาหกรรมออกแบบ รวมถงึมาตรการต่างๆ ทีจ่ะช่วยสนบัสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และ
เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน

• การศกึษาและจดัการองค์ความรูท่ี้สอดรบักับทกัษะในศตวรรษท่ี 21 แนวโน้มการพัฒนาของ
โลก รปูแบบ/ความต้องการการเรยีนรูข้องคนรุน่ใหม่ และแนวโน้มรปูแบบ/ความต้องการการ
เรยีนรูใ้นอนาคต รวมท้ังองค์ความรูท้ีส่่งเสรมิการเรยีนรูพั้ฒนาทกัษะ และสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชพีของคนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้
•  การให้บรกิารและบรหิารจดัการต้นแบบแหล่งเรยีนรูข้อง สบร. อาท ิห้องสมดุมชีวิีต พิพิธภณัฑ์

การเรยีนรูร้ปูแบบ Discovery Museum และห้องสมดุด้านการออกแบบให้มคีวามทนัสมยั 
มคีณุภาพ ได้มาตรฐานสากล มกิีจกรรมและสาระการเรยีนรูท่ี้ตรงกับความต้องการของกลุม่ 
เป้าหมายเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ช้บรกิาร

•  การพัฒนาโครงการและกิจกรรมใหม่เพ่ือรองรบัการเปิดตวัของต้นแบบแหล่งเรยีนรูข้อง สบร.
ทีพั่ฒนาแล้วเสรจ็และจะเปิดให้บรกิารในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ มวิเซยีมสยามและศนูย์
สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ทีไ่ปรษณีย์กลาง เพ่ือปลกุกระแสการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน
และการเรยีนรูต้ลอดชวิีตผ่านแหล่งเรยีนรูแ้ละพิพิธภณัฑ์ ดงึดดูกลุม่เป้าหมายใหม่ให้เข้ามา
ใช้บรกิารเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังรองรบัการเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทีค่รบวงจร

 นอกจากนียั้งได้จดัตัง้ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาขอนแก่น เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูด้้าน
ความคดิสร้างสรรค์และการออกแบบทีค่รบวงจรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การส่งเสรมิเครอืข่ายเพ่ือการขยายผลตน้แบบแหลง่เรยีนรู้
•  การวางแผนและส่งเสรมิเครอืข่ายในการพัฒนาแหล่งเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ เพ่ือขบัเคลือ่นการ

ขยายผลต้นแบบของ สบร. ให้เกิดผลกระทบต่อสงัคมอย่างมนัียส�าคญั

•  ความร่วมมือกับเครือข่ายและสถาบันการศึกษาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการ 
แลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการออกแบบและความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่และขยายผล
ในกลุม่นสิตินกัศกึษาและผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี รวมท้ังขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรยีนรู้
สร้างสรรค์แห่งใหม่ในภาคอสีาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่กลุม่ผูป้ระกอบการ SMEs 
กลุม่วชิาชพีสร้างสรรค์และเยาวชนพร้อมทัง้เป็นแหล่งเชือ่มโยงเครอืข่ายธุรกจิระดบัภูมภิาค 
สูร่ะดบัสากล

05
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน
ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
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•  การสนับสนุนการพัฒนาอทุยานการเรยีนรูข้องแม่ข่ายและเครอืข่ายจงัหวัดในภมูภิาคต่างๆ
 เพื่อให้เป็นต้นแบบหรือศูนย์กลางในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดที่ 

ทนัสมยั และกลุม่เดก็เยาวชนในภูมภิาคสามารถเข้าถึงได้สะดวก

•  ความร่วมมอืกับเครอืข่ายพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้เป็นพ้ืนทีก่ารเรยีนรู้
ประวัตศิาสตร์วฒันธรรมด้วยรปูธรรมทีท่นัสมยั และจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นภูมภิาคอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยปรบัให้สอดคล้องกับบรบิทและความต้องการของพ้ืนท่ีและกลุม่เป้าหมาย

•  การพัฒนาศนูย์ความรูใ้นระดบัต�าบลเพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นระดบัท้องถ่ินทีร่วบรวมองค์ความรู ้
และงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์  สามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบรบิททางเศรษฐกิจ สงัคม 
ทรพัยากร สิง่แวดล้อมและภูมปัิญญาท้องถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้
•  จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลของแหล่งเรียนรู ้หลากหลายรูปแบบทุกแห่งของ

ประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรบัทราบข้อมลูข่าวสารของแหล่งเรยีนรูต่้างๆ
 ได้โดยสะดวกในท่ีเดยีว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ทัง้ในเชงิ

นโยบายและการปฏิบตัิ

•  พัฒนาและเชือ่มโยงช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจยัของหน่วยงานต่างๆ กับช่องทางการเผยแพร่
ของ สบร. ในรปูแบบของสือ่ดจิทัิลทีห่ลากหลาย เพ่ือความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและ
กระจายผลงานวิจยัไปสูส่าธารณะในวงกว้าง ทัง้ประชาชน นกัวิจยั หน่วยงานภาครฐั และ
เอกชน ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้สนบัสนนุให้งานวิจยัถูกน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ทางปฏิบติัและเป็นแรงขบัเคลือ่นในการพัฒนาประเทศ

•  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในรูปแบบการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและ 
เชงิปฏิบติัการ การฝึกอบรมบ่มเพาะ การจดันิทรรศการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรูผ่้าน
ระบบออนไลน์เพ่ือให้องค์ความรูเ้ข้าถึงประชาชนในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
•  พัฒนาบคุลากรให้มคีวามรู ้ทักษะ สมรรถนะ ความเป็นมอือาชพีและมขีวญัก�าลงัใจพร้อม

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส�าเร็จและสามารถ
บรรลวิุสยัทศัน์และนโยบายขององค์กรได้

•  พัฒนาระบบส�านักงานอเิลก็ทรอนิกส์ภายในองค์กรให้มคีวามสมบรูณ์ ทนัสมยัและบรูณาการ
การท�างานร่วมกัน โดยสามารถเชือ่มโยงการท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ 
และรองรบัระบบงานด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ อาท ิระบบบรหิารจดัการ Knowledge 
Management ภายในองค์กร ระบบการบรหิารส�านกังานภาครฐัทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ERP) 
เพ่ือรองรบัการท�างานในส่วนของงบประมาณ พัสด ุจดัซือ้จดัจ้าง และการเงินบญัชี
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ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ

น�ยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

น�งชุติน�ฏ วงศ์สุบรรณ
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทน เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

พลเอกวิล�ศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการโดยต�าแหน่ง

รศ.นพ.กำ�จร ตติยกวี 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

น�ยเกริก วณิกกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.บุญสนอง
รัตนสุนทร�กุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.คุณหญิงกษม� 
วรวรรณ ณ อยุธย� 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

น�ยดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อธิปัตย์ บำ�รุง
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้

กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการ

ภาคผนวก

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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น�ยร�เมศ พรหมเย็น
รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้

ผู้อ�านวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ

รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้

น�ยอภิสิทธิ ์
ไล่สัตรูไกล 
รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ดร.ปรีย� ผ�ติชล
รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้

ดร.อภิช�ติ ประเสริฐ
ผู้อ�านวยการ
ส�านักโครงการและจัดการ
ความรู้

ดร.เกียรติพร 
หวังภัทรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

น�ยวรพจน์ บุญพร
รักษาการหัวหน้า
ฝ่ายกฎหมาย

น�งส�วพัชร�ภร 
ทองประไพ  
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

น�งศศิธร ศิริรัตน�กูล
รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักการเงินและบัญชี

น�ยนันทิศักดิ ์
สุเมธย�จ�รย์ 
รักษาการหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายนามผู้บริหาร

ภาคผนวก
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นายเกริก วณิกกุล   
ประธานอนุกรรมการ

นายรอม หิรัญพฤกษ์   
อนุกรรมการ

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์   
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ พรรณนิภา รอดวรรณะ 
อนุกรรมการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
ประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการ สบร.
รองประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายปฏิญญา เหลืองทองค�า
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน)

นางสาวอัญชลี กวีวิโรจน์กุล
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน)

นางนิภาพร พุ่มกลั่น
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน)

ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการ

ภาคผนวก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ /

/ /

/ /

/ /
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อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล 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�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 - อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.
www.tkpark.or.th

ส�านักงาน :
อาคารไปรษณีย์กลาง 1169 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 
โทรศัพท์ : 0 2105 7441 
โทรสาร : 0 2105 7450
เวลาท�าการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 17.30 น.

ส่วนบริการ :
ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC)
อาคารไปรษณีย์กลาง 1169 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 
โทรศัพท์ : 0 2105 7400 ต่อ 213-4
โทรสาร : 0 2105 7450
เวลาท�าการ : อังคาร - อาทิตย์ 10.30 - 21.00 น.
www.tcdc.or.th

TCDC เชียงใหม่ 
ตั้งอยู่หลังกาดเมืองใหม่ เลขที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร 
ต�าบลช้างม่อย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ : 052 080 500 ต่อ 1 
เวลาท�าการ : อังคาร - อาทิตย์ 10.30 – 18.00 น.
www.tcdc.or.th/chiangmai

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.
มิวเซียมสยาม : อังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
www.ndmi.or.th

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) : สบร.

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : ศสบ.ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ : สอร.

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.

OFFICE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
AND DEVELOPMENT (PUBLIC ORGANIZATION)

THAILAND CREATIVE AND DESIGN CENTER (TCDC)THAILAND KNOWLEDGE PARK (TK PARK)

NATIONAL DISCOVERY MUSEUM INSTITUTE (NDMI)

สถานท่ีติดต่อ

APPENDIX
ภาคผนวก
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แผนที่ตั้ง

ภาคผนวก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

APPENDIX

ถนนสี่พระยา

ถนนเจร�ญ
กรุง

ไปรษณีย์กลาง บางรัก
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สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน)

OFFICE OF  

knowledge 
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT  

(PUBLIC ORGANIZATION)




