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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)   

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี  

   ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  ด าเนินการมาเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ มี
ผลงานส าคัญๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายในองค์กรเองมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและการบริหารจัดการอยู่เป็นระยะ อาทิ ยุบรวมหน่วยงานบางหน่วยเข้าด้วยกัน  แยกหน่วยงาน
ภายใน 2 แห่งเป็นองค์การมหาชนใหม่  ประกอบกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น จึงสมควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
โดยมีวัตถุประสงค ์ ดังนี้ 

1) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สบร.ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานภายในทั้ง 3 แห่งให้ มี
ความชัดเจน  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายส าคัญและบริบทการเปลี่ยนแปลง
รอบด้าน  

2) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าโครงการ งานและกิจกรรมต่างๆ ของ สบร. ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปีได้อย่างเหมาะสมและเป็นเอกภาพ 

3) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   

2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดทิศทางของ สบร. 

2.1. สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกองค์กร 

  2.1.1 Global Trends ทีส่ าคัญ   

   1) การเข้าสู่ยุคดิจิตอล (Digital Age) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ
กับราคาอุปกรณ์สื่อสารและค่าบริการอินเตอร์เน็ตถูกลง ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น จึงเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
รูปแบบการท าธุรกิจอย่างไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ที่เห็นไดช้ัดเจน คือ การใช้งาน Social Media ได้รับความนิยม
มากขึ้น  มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วของ Smart Mobile Device  เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data/Data Sharing) การเติบโตของ Digital Native ทั่วโลกกว่า  363 ล้านคน หรือร้อยละ 30 ของประชากร
วัยหนุ่มสาวทั่วโลก1 เป็นต้น ส่งผลให้คนไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเข้าสู่
ยุคดิจิตอลเพ่ือใช้โอกาสจากปรากฎการณ์นี้ 

   2) โลกแห่งความรู้ ...เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ (Global Knowledge Society) 
ความก้าวหน้าของโลกดิจิตอลเป็นปัจจัยหนึ่งที่เปลี่ยนโฉมรูปแบบการเรียนรู้ขนานใหญ่ โดยมีระบบเครือข่าย
ความรู้ออนไลน์เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างชัดเจน  บทบาทของอินเตอร์เน็ตที่ทวีความส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ
ระบบ Outer-net ทีท่ าการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากอวกาศเริ่มเปิดตัวเมื่อกลางปี 2557 ท าให้ผู้คนสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นสากลได้สะดวกรวดเร็วและกว้างขวาง แม้กระทั่งคนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้คน
สามารถพัฒนาทักษะและขีดความสามารถได้ด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการศึกษาในระบบเพียงอย่าง
เดียว เกิดอาชีพใหม่ๆ ที่ใช้ทักษะความรู้เฉพาะด้าน คนรุ่นใหม่จึงเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับเป้าหมายและ

                                                           
1 สถิติและนิยาม Digital Native โดย ITU ค าว่า Digital Native หมายถึง กลุ่มคนวัยหนุ่มสาว ช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ที่มี
ประสบการณ์การใช้อินเตอรเ์น็ตอย่างต่ า 5 ปี 
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รูปแบบการใช้ชีวิตมากกว่าการเลือกสถานที่ท างาน เพราะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถท างานได้  ขณะเดียวกัน 
จะเกิดการดึงตัวคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานมากขึ้น เป็นผลให้กระบวนการเรียนรู้ต้องปรับพัฒนาให้เร็ว
ขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในอีก 5 ปีข้างหน้า งานต่างๆ จะสลับซับซ้อนมากขึ้นและต้องอาศัยทักษะในการท างาน
หลากหลายสาขา2 ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาจะมีความต้องการผู้ที่มีความสามารถด้านต่างๆ กว่า 26 ล้านคน
ภายในปี 2573 เพ่ือรักษาไว้ซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยุโรปตะวันตกต้องการอีก 46 ล้านคน เยอรมนี
ต้องการ 4.4 ล้านคน โดยที่กว่าครึ่งหนึ่งเป็นวิชาชีพด้านงานวิจัย ที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพและด้าน
การศึกษา แนวโน้มดังกล่าวไม่ได้แตกต่างจากสถานการณ์ของประเทศไทยแต่อย่างใด 

   3)  โอกาสจากความเชื่อมโยง (Connectivity) ทั้งด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่ง การค้า
ระหว่างประเทศและการสื่อสารออนไลน์จะน าไปสู่การสร้างโอกาสและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ปัจจุบันความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับจีนมีลู่ทางที่แจ่มใส  
เพราะเป็นการสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา มูลค่าการค้าของอาเซียนกับจีนขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้นเป็น 4 แสนล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 25553  อาเซียนและจีนจึงเป็นพ้ืนที่แห่ง
โอกาสส าหรับผู้ที่มีความพร้อม และเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual 
Recognition Arrangement: MRA) ในสาขาอาชีพต่างๆ แล้ว จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
คุณสมบัติสามารถเคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศสมาชิกโดยเสรี  ท าให้นักลงทุนมีโอกาสเลือกแรงงานที่ตรง
กับความต้องการมากขึ้น  ประเทศไทยเองมีโอกาสและมีจุดแข็งตรงที่แรงงานมีทักษะในงานที่ต้องใช้ความ
ประณีตละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์ เช่น ธุรกิจอัญมณี เป็นต้น  นอกจากนี้ การเชื่อมโยงออนไลน์ 
(Virtual Connectivity) ยังมีส่วนช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการท าธุรกิจ/ธุรกรรม
ออนไลน์มากขึ้น มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และการ
ขยายตัวของการค้าออนไลน์ (E-Commerce) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

   4) การเติบโตของเมือง (Urbanization) โลกเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองมาตั้งแต่ปี 2553 
ประชากรของโลกกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมือง เมือง 40 แห่งทั่วโลกมีสัดส่วนคิดเป็น 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจ
และนวัตกรรมโลก การขยายตัวของความเป็นเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความเจริญ 
สาธารณูปโภค วิถีชีวิตของผู้คน รูปแบบการท างานและโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากศักยภาพทางเศรษฐกิจในเขตหัวเมืองที่ขยายตัว การเชื่อมโยงกับอาเซียนท าให้เมืองชายแดนเติบโต และ
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมีส่วนช่วยเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพกับคนในหัวเมืองต่างจังหวัดให้ใกล้เคียง
กันมากข้ึน คนในภูมิภาคไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเมืองหลวงก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้  ความเจริญของเมือง
ท าให้เกิดการโยกย้ายแรงงานคืนถิ่น เกิดการขยายตัวของการค้าการลงทุนและการเข้าถึงระบบการศึกษาการ
เรียนรู้เป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท าให้พฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
เมืองปรับเปลี่ยนไป เช่น ซื้อของในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ซื้อสินค้าออนไลน์ อาศัยอยู่ ใน
คอนโดมิเนียมฯลฯ  จึงเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องติดตามมา เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ 
สถาบันกวดวิชา ฯลฯ 

5) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โครงสร้างประชากรโลกมีแนวโน้มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดจากร้อยละ 10 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2593 
ส าหรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วด้วยสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 

                                                           
2 McKinsey’s global survey of trends. 
3 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน , Thai BIZ China.com 
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และจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 25.12 ในปี 2573  ส่งผลประเทศไทยต้องเร่งเตรียมการหลายเรื่อง ทั้งการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานอย่างจริงจัง การส่งเสริมให้คนวัยแรงงานมีทักษะทางการเงินและการดูแลสุขภาพเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือให้คงความเป็นก าลังคนที่มีผลิตภาพ (Productive Workforce) ไว้  รวมทั้งการพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการ
ต่างๆ  ในอีกมุมหนึ่ง ถือเป็นโอกาสที่ดีของการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 
สุขภาพและการแพทย์ บริการผู้ดูแลและจัดทัวร์ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 2.1.2 บริบทภายในประเทศ 

 1) ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  
ในปี 2558 World Economic Forum (WEF)  ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็น
อันดับที่ 32 จาก 140 ประเทศ  ในขณะที่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย  
International Institute for Management Development (IMD)  มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 30 
ในปี 2558 มาเป็นอันดัยที่ 28 ในปี 2559 จาก 61 ประเทศ  โดยในด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ IMD  จัดให้
ไทยอยู่ในอันดับที่ 13 และในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไทยอยู่อันดับที่ 49  โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐน
และการศึกษาไทยอยู่ในอันดับลดลง เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเ พ่ือ
รองรับการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลยังไม่กระจายอย่างพอเพียงและทั่วถึง ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่ า มีปัญหาขาดแคลนนักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

   2) ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนและข้อจ ากัดมากขึ้นในเรื่องทรัพยากร ก าลังคน เงินทุน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าให้ต้องปรับไปเน้นที่อุตสาหกรรมและบริการเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการผลิต
สินค้าต้นทุนต่ าราคาถูกเพราะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนได้  โดยจะต้องเน้นความส าคัญ
ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม งานออกแบบ บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 
ขณะเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจซบเซาของตลาดยุโรปและสหรัฐซึ่งเป็นตลาดการส่งออกหลักของไทย  นอกจาก
ไทยต้องแสวงหาตลาดใหม่ๆ แล้ว ยังต้องหันมาให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยในกลุ่ม
ลูกค้าไทยในประเทศมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องมีการพัฒนาคุณภาพและรูปลักษณ์สินค้าไทยร่วมสมัยให้ตรงใจ
ผู้บริโภค  สร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

   3)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย  
คาดว่า สังคมไทยจะมี Generation C หรือ Connected Generation มากขึ้นโดยไม่จ ากัดเพศและวัย  คน
กลุ่มนี้เลือกที่จะเชื่อมโยงติดต่อกันบนโลกออนไลน์อย่างอิสระผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ  สามารถเข้าถึงและส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  จึงเป็นกลุ่มคนที่สามารถสร้างกระแสและพลังทางสังคมให้เกิดขึ้นได้  เกิด
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ขนาดเล็กรายใหม่  ขณะที่ผู้บริโภค (Consumer) มีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิต 
(Prosumer) มากขึ้นด้วย แนวโน้มเหล่านี้ส่งผลให้ภาคการศึกษา หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการต้องท า
ความเข้าใจกับพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตของคน Gen C เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษา การเรียนรู้ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการได้อย่างเหมาะสม  

    ทั้งนี้ การเรียนรู้นอกระบบหรือการเรียนรู้สาธารณะจะมีบทบาทมากขึ้น เพราะช่วย
แก้ปัญหาความไม่คล่องตัวของการศึกษาในระบบ  ช่วยให้ผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการและมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการเอง ไม่ว่าจะเป็นทักษะพ้ืนฐาน เช่น การใช้ภาษาต่างประเทศ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมีวินัย ความคิดสร้างสรรค์  ความใฝ่เรียนรู้  ฯลฯ  ความเชี่ยวชาญในสาขา
อาชีพ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้
เป็นโอกาสและความท้าทายของ สบร.ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในลักษณะ Mass และ Niche Market ทั้งสิ้น 
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2.2  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 นโยบายรัฐบาล  (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  มีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม 

 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม 

ข้อ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส้าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

2.2.2  แผนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี   ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  โดยการด าเนินงานของ สบร. ในปีงบประมาณ 2560 มีความสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความ
ได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาด ไลฟ์สไตล์ และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย ส่งเสริมอนามัย 
แม่และเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน มีทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 วัยรุ่น/นักศึกษา ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการ
ของประเทศ และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัย
แรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง มีการท างานตามหลักการท างานที่มี
คุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยการ
ด าเนินงานของ สบร. ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง  ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 วัตถุประสงค์ข้อ 1.2  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลก
ศตวรรษท่ี 21  

เป้าหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายที่ 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

2.2.4  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องสอดคล้องกับภารกิจของ สบร. ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เพ่ือสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SME) ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถใน
การแข่งขันมากขึ้น  โดยจัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมในแต่ละระดับการ
เติบโตทางธุรกิจ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)  ให้สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สู่การประกอบธุรกิจได้จริง  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ  รักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ของภาคการส่งออก มีการด าเนินกลยุทธ์การค้าการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการในลักษณะคลัสเตอร์ พร้อมทั้งสนับสนุนความเชื่อมโยงกับภาคเกษตรและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศีกษา  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  SWOT Analysis 

 จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1.  สบร.มีผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน กพร.อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(ได้คะแนน 3.87 ในปี 2550 และเพิ่มขึ้นเป็น 4.86  ในปี 
2556)  

2. แหล่งบริการความรู้หลักทั้ง 3 แห่งเป็นที่รู้จักในสังคม 
ในช่วง 10 ปีที่ตั้งมามีผู้มาใช้บริการประมาณ  9.6 ล้านคน 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการได้คะแนนเฉลี่ย 86 %  (สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก.พ.ร. ก าหนดไว้ท่ี 80.00 %)  

3.  องค์ความรู้ต้นแบบของ สบร. หลายเรื่องไดร้ับการยอมรับ
จากภาคีเครือข่ายและน าไปขยายผลต่อในภมูิภาคต่างๆ 

1.  งานพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้เป็นภารกิจที่
ต้องใช้เวลาและมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงไม่
สามารถเห็นผลส าเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  

2. ความคับแคบของพื้นที่ให้บริการ ประกอบกับรูปแบบการ
ให้บริการที่มีอยู่ค่อนข้างอิ่มตัว จึงไม่สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการได้เท่าท่ีควร   

3. ข้อจ ากัดด้านบุคลากรทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ 
รวมทั้งวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี  
ประกอบกับการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆยังไม่มาก
พอ  ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บ่อยครั้ง และ
ยังสูญเสียโอกาสในการท างานเชิงรุกและขยายงานไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ีใหม่ๆด้วย  

4.  หน่วยงานภายในของ สบร.มีภารกิจและกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน การบูรณาการงานเพือ่สร้างเอกภาพและ
ผลสัมฤทธ์ของงานจึงมีความซับซอ้น 

โอกาส อุปสรรค 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขา้ถึง
ระบบอินเทอร์เนต็ได้สะดวกรวดเรว็ เป็นโอกาสให้ สบร. 
สามารถเผยแพร่องค์ความรู้และกจิกรรมการเรียนรูไ้ด้
กว้างขวางมากขึ้น 

2.  การประกอบอาชีพและธุรกจิในยุคต่อไปจะต้องการองค์
ความรู้และความคิดสร้างสรรคม์าเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ
มากขึ้น  

3. นโยบายการพัฒนาประเทศใหค้วามส าคญักับการพัฒนา
ศักยภาพคน และเห็นจดุอ่อนของระบบการศึกษาที่ปรับตัวไม่
ทันการเปลีย่นแปลง จึงหันมาให้ความส าคญักับการเรียนรู้
นอกระบบเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการเรียนรู้ทีเ่ชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
เช่น การเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ที่สร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

1. คนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไป ใช้เวลากับ 
Social Media มากกว่าการอ่านและการเรียนรู้ ค้นหาความรู้
ด้วยการใช้ Smartphone และอินเทอร์เน็ตมากกว่าไป
ห้องสมุด  

2.  มีหน่วยงานใหม่ๆที่เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดและ
ดึงดูดลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของ สบร.ไปใช้บริการในด้าน
อื่นๆ มากขึ้น  เช่น พิพิธภัณฑ์ของเอกชน ศูนย์การค้า ฯลฯ   

3.  ความรู้สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นท่ัวโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับคนรุ่นใหม่มีความต้องการความรู้แบบ
ส าเร็จรูปตรงตามโจทย์ความต้องการ และสนใจหาข้อมูล
ความรู้ใหม่ๆ เช่น ความรู้ในการประกอบอาชีพ ทักษะเฉพาะ
ทาง ฯลฯ  กระบวนการจัดการความรู้จึงต้องอาศัยความ
รวดเร็วในการสรรหา พัฒนาและต่อยอดการน าองค์ความรู้มา
ใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัด  

  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของชาติที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  แผนพัฒนาเศรฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายให้การบริการ ให้มีความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่  และก าหนดตัวชี้วัดให้มีความท้า
ทาย สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ตามข้อสังเกตของคณะกรรมมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

   3.1 วิสัยทัศน์ “พัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้สาธารณะ” 

  3.2  พันธกิจ   

1)   จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของ
ประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

2)   สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่
สร้างสรรค์  

3)   สร้างนวัตกรรม รูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4)   ส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ  

  3.3    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด  

เป้าหมายการให้บริการ ที่ 1  :  ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ทักษะ ความรู้ และความสามารถ 

ตัวช้ีวัด :   

     เชิงปริมาณ 1) จ านวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการความรู้ในแหล่งเรียนรู้   

2) จ านวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริการประชาชน 

3) จ านวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจาก สบร. 

4) จ านวนผู้เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อทั้ง  offline 
และ online 

    เชิงคุณภาพ  5) ผู้เข้าถึงองค์ความรู้ที่น านวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อทั้ง offline  (งานประชุม/ 
สัมมนา กิจกรรม นิทรรศการ)  และ online (เว็บไซต์ สื่อสังคม) ไปใช้ประโยชน์   

6) ระดับความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงและได้รับความรู้ในแหล่งเรียนรู้  

7) ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ 

เป้าหมายการให้บริหาร ที่ 2  :  สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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ตัวช้ีวัด :  
เชิงปริมาณ  1) จ านวนนวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานศึกษาวิจัย 

2) จ านวนคนที่ได้รับพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และน าไปต่อยอดการเรียนรู้และประกอบ
อาชีพ  

เป้าหมายการให้บริการ ที่ 3 :  บริหารจัดการความรู้ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
เครือข่าย และฐานข้อมูล 

 ตัวช้ีวัด :  
เชิงปริมาณ  1) ระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

     2) แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  
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5. ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะ 3 ปีของ สบร. (พ.ศ.2559-2561) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) มีภารกิจหลักในการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
การส่งเสริม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงองค์ความรู้ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยมีโอกาส
พัฒนาความคิด เพ่ิมและต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาภูมิปัญญาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงองค์ความรู้ 
และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นผ่านระบบการเรียนรู้สาธารณะ
ที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้การบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ของ สบร. ประกอบด้วยบทบาท 3 ด้านหลัก 
(3K)   คือ การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ (Knowledge Innovation) ทั้งท่ีเป็นเนื้อหาสาระ (Content)  และ
ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical อาทิ ต้นแบบแหล่งเรียนรู้) การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(Knowledge Diffusion)   และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ (Knowledge Utilization)  ซ่ึงแต่ละ
ด้านประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องดังนี้  

1)  ด้านการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ (Knowledge Innovation)  ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์   
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้    

2)  ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer)  มี 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน  

3)  ด้านการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ (Knowledge Utilization) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพ่ือการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ 

 

นอกจากยุทธศาสตร์ตามบทบาทหลักท้ัง 3 ด้านดังที่กล่าวข้างต้น ยังมียุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   ซึ่งเป็นงานสนับสนุนให้ภารกิจตามยุทธศาสตร์หลักสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

Knowledge 
Innovation 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต้นแบบแหล่งเรียนรู ้

Knowledge 
Transfer 

• ยุทธศาสตร์การเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึง
ประชาชน 

Knowledge 
Utilization 

• ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เครือข่ายในภูมิภาคเพ่ือการ
ขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้ 
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จากบทบาทหลักดังกล่าว ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนภารกิจในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ แข่งขันบนฐานนวัตกรรม 
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้สามารถรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยค านึงถึง
เป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ก าหนดไว้ว่าคนในสังคมไทยทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 

 

กา เสน อและสร้าง  มเข้ าใจองค์ความรู้ในรูปแ บบ
ต่างๆ ให้น่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่

 
เสนอและสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้น่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

    

 

 

Knowledge Content 
Innovation 

 

 

 

สร้างนวัตกรรมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ให้ก้าว
ทันสถานการณ์และเทคโนโลยี

ในยุคปัจจุบันและอนาคต 

 

Knowledge 
Transfer/Diffusion 

 

 การน าเสนอและสร้างความ
เข้าใจองค์ความรู้ในรูปแบบ

ต่างๆ ให้น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

Knowledge  
Utilization 

 
การส่งเสริมให้เกิดการน าองค์
ความรู้ไปต่อยอดเพ่ือสร้าง
รายได้ หรือเกิดกิจกรรม

ต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิต 

ให้บริการและพัฒนา 
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 

พัฒนาเครือข่ายแหล่ง 
เรียนรู้ 

การบริหารจัดการองค์
ความรู้และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้   

 

พัฒนาและยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงองค์ความรู้ 

สนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้  
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย ตาม
หลัก BBL 
  เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
สื่อสมัยใหม่  

ขยายผลโมเดล “ความรู้
กินได้” เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายในการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ส่งเสริมการบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม   ให้ความส าคัญกับการพัฒนางาน
ศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เห็นความส าคัญและน าไปใช้ขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของประเทศ และดัชนีชี้วัดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้  เพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาและการวางแผนด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้แก่คณะกรรมการ
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ มี
เอกภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน  

 การศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งระดับประเทศ และรายสาขา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมออกแบบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่จะช่ วยสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 การศึกษาและจัดการองค์ความรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มการพัฒนาของ
โลก  รูปแบบ/ความต้องการการเรียนรู้คนรุ่นใหม่ และแนวโน้มรูปแบบ/ความต้องการการเรียนรู้ในอนาคต 
รวมทั้งองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย   

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้   ให้ความส าคัญกับการยกระดับพัฒนาแหล่ง
บริการความรู้ที่มีอยู่แล้วของ สบร. และหน่วยงานภายใน ควบคู่ไปกับพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  รวมทั้งพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้ที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่
ส าคัญ ได้แก่ 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักของ สบร. ให้ทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งในเชิง
กายภาพ สาระความรู้ การให้บริการและรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  อาทิ ห้องสมุดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รูปแบบ Discovery Museum และห้องสมุดด้าน
การออกแบบ  ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล  มีกิจกรรมและสาระการเรียนรู้ที่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย    เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการกลุ่มเดิมและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เข้า
มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 เร่งรัดการปรับปรุง Museum Siam ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นน าของประเทศ  รวมทั้งการ
พัฒนาและให้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ที่ไปรษณีย์กลาง  เพ่ือรองรับการเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ท่ีครบวงจร    นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาขอนแก่น  ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือปลุกกระแสการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเตรียมการศึกษาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพคนไทยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ศูนย์
การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ National Knowledge Center ,  Virtual Library , Edutainment Center     

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้และ
องค์ความรู้   ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้มีการน าต้นแบบแหล่งเรียนรู้และกระบวนการจัดการความรู้ของ สบร. ไปขยาย
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ผลสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนและส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ  เพ่ือขับเคลื่อนการขยายผลต้นแบบของ สบร. ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างมี
นัยส าคัญ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค  โดยมี
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ร่วมมือกับเครือข่ายและสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่และขยายผลในกลุ่มนิสิต
นักศึกษาและผู้ประกอบการในพ้ืนที่นั้นๆ  รวมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งใหม่ใน
ภาคอีสาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิชาชีพสร้างสรรค์และเยาวชน 
พร้อมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล 

 สนับสนุนการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ของแม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ 
เพ่ือให้เป็นต้นแบบหรือศูนย์กลางในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดที่ทันสมัยและกลุ่มเด็ก
เยาวชนในภูมิภาคสามารถเข้าถึงได้สะดวก   รวมทั้งพัฒนาศูนย์ความรู้ในระดับต าบล เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ระดับท้องถิ่นท่ีรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่    

 ร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยปรับให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

 ประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ีและชุมชนในการน าแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ไปพัฒนา ต่อ
ยอดขยายผลให้เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทุน
ทรัพยากรและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของคนในพื้นที่นั้นๆ 

 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายใหม่ๆในการน าต้นแบบการเรียนรู้ตามแนว
ทางการพัฒนาสมอง (Brain based Learning : BBL) ไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆในวงกว้างมากขึ้น   

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน  ให้ความส าคัญกับ
การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สบร. พัฒนาและเผยแพร่ผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  รวมถึง
จัดนิทรรศการ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่  การประชุมสัมมนา/เสวนา และการอบรมบ่มเพาะ  เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงบันดาลใจและมีทักษะความรู้ที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
และบริการ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การเผยแพร่สาระความรู้ของ สบร. ผ่านสื่อหลักและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ  เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์  เว็บไชต์ เว็บทีวี  Application , Social Media ฯลฯ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  เพ่ือกระจายความรู้ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และเพ่ือรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความส าคัญของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 การพัฒนาและจัดท าเนื้อหาสาระความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิตอลและสื่อทั่วไปส าหรับ
กระจายไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น   รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของ สบร. ให้เหมาะสมในการ
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รองรับการใช้งานได้ทุกช่องทาง (Platform) เพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้เชิงรุกให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 การพัฒนาเชื่อมโยงช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ กับช่องทางการ
เผยแพร่ของ สบร. ในรูปแบบของสื่อดิจิตอลที่หลากหลาย   เพ่ือความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและกระจาย
ผลงานวิจัยไปสู่สาธารณะในวงกว้าง ทั้งประชาชน นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งสนับสนุนให้งานวิจัยถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและเป็นแรงขับเคลื่อนใน
การพัฒนาประเทศ 

 การพัฒนาอบรมบ่มเพาะเยาวชนให้เกิดแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะ
ความรู้ในสาขาอาชีพที่คนไทยมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเติบโต เช่น สื่อสร้างสรรค์ ดนตรี การตลาด การ
สร้างผลงานจากทุนวัฒนธรรม ฯลฯ  และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าและบริการ 
เช่น ทักษะการออกแบบบริการและการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ การเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าและบริการท่องเที่ยว
ชุมชนด้วยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรม เป็นต้น  

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามภารกิจของ สบร.และหน่วยงานภายในใน
รูปแบบที่น่าสนใจตลอดทั้งปี อาทิ จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน  มหกรรมความรู้ งานสัมมนาวิชาการ เทศกาล
หรือพ้ืนที่แสดงผลงานของคนรุ่นใหม่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้องค์ความรู้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง   

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของ สบร. ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานภายใน โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 

 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ สบร. ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการและพัฒนางาน มี
ความเป็นมืออาชีพ และมีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ  จนสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
องค์กรได้  โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมพูนทักษะเฉพาะทางและทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

 พัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และ
บูรณาการการท างานร่วมกัน  โดยสามารถเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ
รองรับระบบงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบบริหารจัดการ Knowledge Management 
ภายในองค์กร  ระบบการบริหารส านักงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERP)  เพ่ือรองรับการท างานในส่วนของ
งบประมาณ พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และการเงินบัญชี  

 


