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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดทิศทางของ สบร. 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (2562 - 2565) ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จัดท าขึ้นด้วย
จุดประสงค์เพ่ือให้ภารกิจการด าเนินงานของ สบร. ในระยะ 4 ปีดังกล่าว มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่มีคนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยค านึงถึงทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและประเทศ รวมทั้งกรอบ
นโยบายยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของไทย ตั้งแต่ในระดับมหภาค ได้แก่ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ไปจนถึงระดับ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือน ามา
ก าหนดทิศทางและปรับบทบาทขององค์กร เป็นกลไกหลักที่จะบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดรับกับ
กระแสโลกและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม อันน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของคนทุกช่วงวัย
ผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

1. สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ สบร . ในอนาคต สามารถจ าแนกเป็นปัจจัยในระดับโลกและ
ระดับประเทศได้ ดังนี ้

1.1 แนวโน้มโลก (Global Trends)  

1.1.1)  ความก้าวหน้าและการหลอมรวมทางเทคโนโลยี (Technological Advancement 
and Integration) การผลิตแบบเพ่ิม (Additive Manufacturing) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ล้วนเป็นตัวอย่างสะท้อนแนวโน้มการหลอมรวมเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างด้าน
วิศวกรรม ดิจิทัล กายภาพ และชีวภาพ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและกระบวนการท างาน การบริโภค 
หรือแม้แต่การศึกษาหาความรู้อย่างมหาศาล แต่งานวิจัยในระดับนานาชาติชี้ว่า ความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่ได้น าไปสู่
การเพ่ิมผลิตภาพหรือการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเสมอไป เพราะประชาชนเพียงบางส่วนมีทักษะ
ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ หรือมีทักษะที่ไม่สามารถถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรได้ เช่น การ
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แก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดเชิงวิพากษ์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่แรงงานไร้ฝีมือจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่นับวันสามารถคิด วิเคราะห์ ได้ดังมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ธนาคารโลก (2559) ประมาณการว่า ร้อย
ละ 72 ของงานในประเทศไทยมีแนวโน้มถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ และ 1 ใน 3 ของงานที่ตลาดต้องการในปี 
2565 จะเป็นทักษะความรู้ใหม่ ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องผสมผสานศาสตร์อัน
หลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล  มิฉะนั้นแล้ว ความเหลื่อมล้ าระหว่างคน องค์กร และ
ประเทศท่ีสามารถปรับตัวได้กับปรับตัวไม่ได้/ไม่ทันจะเพ่ิมสูงขึ้น  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที ่1 

1.1.2) การเติบโตของเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) แอปพลิเคชัน เช่น Uber, Airbnb เป็น
เพียงตัวอย่างของแนวโน้มการรวบรวมพลังและทรัพยากรจากฝูงชน ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะในสาขาบริการ แต่รวมไป
ถึงการรวบรวมปัจจัยอื่นๆ ทั้งแรงงาน เงินทุน ข้อมูลและสติปัญญา หรือแม้แต่จิตวิญญาณความเป็นชุมชน กระแส
ดังกล่าวท าให้การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเปิดกว้างไปสู่นอกห้องเรียน เพราะทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถ
แบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นได้จากการเติบโตของหลักสูตรออนไลน์แบบเปิด
ส าหรับมวลชน (Massive Open Online Courses) ที่เน้นการเชื่อมต่อกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย หรือการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มอ่ืนๆ เช่น เกม สื่อสังคม 
(YouTube, Facebook, Line) ส าหรับการเรียนรู้แบบแบ่งปันกันมากขึ้น  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อ
ที ่2 

1.1.3)  การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากร (Demographics) ด้วยมนุษย์มีอายุคาดสูงขึ้นแต่อัตราการ
เจริญพันธุ์เฉลี่ยต่ าลง ท าให้นานาประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ น ามาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ ทั้งในแง่ของ
การบริโภค (การขยายตลาดสินค้าและบริการเฉพาะกลุ่ม) และการผลิต/บริการ (การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของผู้สูงอายุ) ขณะเดียวกัน การขยายตัวและเติบโตของเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความเจริญ 
สาธารณูปโภค วิถีชีวิตของผู้คน รูปแบบการท างานและโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้ประชากรวัยท างานย้ายถิ่นฐาน
มายังเมืองใหญ่เป็นจ านวนมาก แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสารจะมีส่วนช่วยเชื่อมโยงวิถีชี วิตของคนเมือง
กับภูมิภาค/ชนบทก็ตาม ทั้งหมดนี้ท าให้เกิดช่องว่าง/ความไม่สมดุลระหว่างชุมชนเมืองที่เพียบพร้อมด้วยแรงงาน
ฝีมือที่ผลิตภาพสูงกับสังคมชนบทที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จะเป็นอาวุธในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ในอนาคต จะต้องครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงทักษะองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้ประโยชน์จากแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
แบ่งปันตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที ่3 

1.2 บริบทภายในประเทศ 

1.2.1) ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรของประเทศที่มีอย่างจ ากัด ประเทศไทยยังคงเผชิญ
กับปัญหาด้านข้อจ ากัดของทรัพยากร ก าลังคน เงินทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจมีการปรับตัวโดยเน้นที่
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อุตสาหกรรมและบริการเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการผลิตสินค้าต้นทุนราคาถูก ขณะเดียวกัน ตลาดในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีการขยายตัวอย่างมาก มูลค่าซื้อขายระหว่างกันในภูมิภาคมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน ภาวะ
เศรษฐกิจของตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดการส่งออกหลักของไทย ยังคงซบเซา  การก าหนดต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 

1.2.2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ิมมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริม
งานค้นคว้าและต่อยอดนวัตกรรมมากขึ้น การค้นหาและแชร์ข้อมูลระหว่างกันมีมากขึ้น รูปแบบการค้นหาข้อมูล
และความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงรูปแบบการ
ใช้ชีวิตและความต้องการสารสนเทศในชีวิตประจ าวันเพ่ิมสูงขึ้น  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที ่1 

1.2.3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก าลังแรงงาน ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติของโครงสร้าง
ก าลังคน และก าลังแรงงานในประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการโดยการ
ทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทีส่ามารถท างานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากกว่าในทักษะบางประเภท รวมถึง 
ความต้องการแรงงานในรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะสูงเกิดขึ้น อาทิ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมูล นักธุรกิจดิจิทัล การปรับเปลี่ยนบทบาทของงานบางประเภทตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป   
การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที ่1 

 1.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1.3.1) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี ้

ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   การก าหนดต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 และ 2 

 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม 

 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม 

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย 

 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที ่1 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น 
กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
ทั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ 

ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 

 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ
การท างาน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงาน
และสถานศึกษาภาครัฐ 

1.3.2) แผนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ สบร. ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที ่1 

 พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือตอบสนอง และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริม
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที ่2 

 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในครรภ์
และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ให้มีทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 วัยรุ่น/นักศึกษา 
ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศ และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทา
งานกับผู้อื่นได้ภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  

 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  การก าหนด
ต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 

 สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
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1.3.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ สบร. ในอนาคต ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ข้อที ่1 และ 2 

วัตถุประสงค์ข้อ 1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์
ข้อที่ 3 

เป้าหมายที่ 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิง
พาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  การก าหนดต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 

เป้าหมายที่ 2.4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  โดยม ีรายได ้จากการท่องเที่ยวไม ่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาทและอันดับ 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 ด้วยการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์
ข้อที ่1  

 เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

  

  



 

 6 

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตั ง และพันธกิจ 

2.1 วิสัยทัศน์ 

 “ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 
 

2.2 วัตถุประสงค์การจัดตั ง 

2.2.1) เป็นองค์กรบริหารและจัดการความรู้สาธารณะที่สมบูรณ์ หลากหลาย และเป็นองค์กรพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2.2.2) ให้บริการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งในรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงและการใช้บริการด้านการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ในการค้นคว้า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ 

2.2.3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงองค์ความรู้  

2.2.4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะที่หลากหลาย 

2.2.5) สร้างสังคมการเรียนรู้ในภูมิภาคเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล การน าองค์ความรู้ไปต่อยอด ขยายผล เพ่ือ
สร้างรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 

2.2.6) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สู งอายุ โดยพัฒนาองค์
ความรู้ต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปขยายผล 

 

2.3 พันธกิจ   

2.3.1) จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ ผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมทักษะ ความรู้ และความสามารถได้อย่างทั่วถึง 

2.3.2) เป็นต้นแบบแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมไปด้วยความรู้ที่
หลากหลายและสร้างสรรค ์

2.3.3) เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเศรษฐกิจของประเทศ 

2.3.4) ส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
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ต าแหน่งองค์กรและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สบร. 
 

3. ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สบร.    

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) มีภารกิจหลักในการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการ
ส่งเสริม และลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงองค์ความรู้ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนา
ความคิด เพ่ิมและต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาภูมิปัญญาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงองค์ความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นผ่านระบบการเรียนรู้สาธารณะที่เป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้การบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ของ สบร. ประกอบด้วยบทบาท 3 ด้านหลัก (3K) คือ (1) 
การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ (Knowledge Innovation) ทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระ (Content) และที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพ (Physical) อาทิ ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ (2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Diffusion) 
และ (3) การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ (Knowledge Utilization)   

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ รวมทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและประเทศ สบร . 
น ามาก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรส าหรับการด าเนินงานในระยะ 5 ปี (2562 – 2566) ได้ดังนี ้

3.1) ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) รองรับการเข้า
สู่ยุคสังคมดิจิทัล (Digital Society) การยกระดับทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับความ
ต้องการทักษะความรู้อันหลากหลาย มิจ ากัดอยู่ตามสาขาวิชาชีพหรือภาคอุตสาหกรรมใดอีกต่อไป  เนื่องจาก
ประเทศไทยก าลังเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นพลวัต ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การปรับตัวเพ่ิมผลิตภาพการผลิต/บริการด้วยความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ บนพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตภาพแรงงาน จึง
เป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่ง โดยต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้สาธารณะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลายและสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงและการหลอมรวมของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพคน เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดรับกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในระยะยาว 

3.2) ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ด้วยสื่อและ
แพลตฟอร์มที่หลากหลาย ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
ปัญญา ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มี
คุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน 
ยกตัวอย่าง สหภาพยุโรปจะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรมและความคิดส ร้างสรรค์  
สหรัฐอเมริกาเน้นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ ญี่ปุ่นเน้น
การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ประชาชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกาหลีใต้เน้นการผสมผสานเศรษฐกิจฐานความรู้และคุณค่าของ
วัฒนธรรมตะวันออกเข้ากับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทุ่มงบประมาณกว่าร้อยละ 2 
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ของ GDP เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมและสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น หอสมุดดิจิตอลแห่งชาติ 
(Dibrary) ให้ประชาชนค้นหาข้อมูลความรู้จากห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ กว่า 800 แห่งทั่วโลก แต่การเรียนรู้ส
ธารณะไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่ในห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพเสมอไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
การเติบโตของเศรษฐกิจแบ่งปัน ท าให้การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาต่างๆ ผ่านสื่อและแพลตฟอร์มสมัยใหม่ เช่น สื่อสังคม เกม ฯลฯ เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ หาก
ประเทศไทยยังไม่เร่งพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นและพัฒนาศักยภาพของคนไทยในวงกว้าง ก็ยากที่จะก้าวพ้นจากการติดกับดัก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ในระยะยาว 

3.3)  ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนโดยลดความเหลื่อมล  าในการเข้าถึงองค์ความรู้  
(Knowledge Access) จากการประเมินสถานะการจัดการความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอยู่ของไทย พบว่า 
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่ท าหน้าที่บริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ล้วนมีภารกิจที่มุ่งสนองตอบวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฯลฯ ขณะเดียวกัน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น 
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ซึ่งมีรูปแบบ
การให้บริการและการบริหารจัดการแตกต่างกันไปตามต้นสังกัดและความพร้อมของพ้ืนที่ ท าให้การบริหารองค์
ความรู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ต่างคนต่างท ายังไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้สะดวกทั่วถึงเท่าที่ควร จึงจ าเป็น
ทีป่ระเทศไทยต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้เชิงบูรณาการอย่าง
เป็นระบบ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพคนไทยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทุกช่วงวัย  พร้อมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงความรู้ที่จะช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยทุก
พ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วลดความเหลื่อมล้ าของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ซึ่งเมื่อ
ประเมินจากความพร้อม ประสบการณ์และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาแล้ว  สบร. สามารถท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ที่จะท างานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนงานดังกล่าวและขยาย
โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้เป็นอย่างด ี
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ ของ สบร. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้และเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพภายในองค์กร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้และเครือข่าย 
 

เป้าประสงค์ 
 

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสามารถพัฒนาคุณภาพการให้ บริการได้ และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 
ตัวชี วัด 
 

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 
กลยุทธ์ 

1) พัฒนาการให้บริการผ่านแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ทันแนวโน้มโลก 
กิจกรรม 
o การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย สอดรับกับ

พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
o การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเครือข่ายให้

มีสาระความรู้และรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
o การส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้จากโลกออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีส่งเสริมการอ่าน 

เช่น การจัดท า Online Reading List 
o การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเสมือนและจัดท าสื่อในรูปแบบออนไลน์  
o การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
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o การออกแบบแหล่งเรียนรู้และบริการในแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 

2)  เชื่อมโยงและขยายผลเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ทั่วถึง 
กิจกรรม 
o การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม เช่น Co-working Space, 

Self-publishing Platforms, Maker Labs เป็นต้น เพ่ือจัดท าแหล่งเรียนรู้/ห้องสมุดมีชีวิต 
o การจัดประกวดแนวคิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
o การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
o การประเมินความพึงพอใจและส ารวจความต้องการเพ่ิมเติม 
o การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (Tutorials) 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการผ่านแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ทันแนวโน้มโลก 

- การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย สอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม ่

    

- การน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
และเครือข่ายใหม้สีาระความรู้และรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ  

    

- การส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้จากโลกออนไลนด์้วยเทคโนโลยี
ส่งเสริมการอ่าน เช่น การจัดท า Online Reading List 

    

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรปูแบบเสมือนและจัดท าสื่อในรูปแบบออนไลน์      
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีที่อยู่อาศัยหนาแน่น     
- การออกแบบแหล่งเรียนรู้และบรกิารในแหล่งเรยีนรู้เพื่อรองรับผูสู้งอายุและผู้

พิการ  
    

กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงและขยายผลเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ท่ัวถึง 
- การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเตมิ เช่น Co-

working Space, Self-publishing Platforms, Maker Labs เป็นต้น เพื่อ
จัดท าแหล่งเรียนรู/้ห้องสมดุมีชีวิต 

    

- การจัดประกวดแนวคดิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ๆ 

    

- การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ     
- การประเมินความพึงพอใจและส ารวจความต้องการเพิ่มเติม     
- การใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีแหล่งเรยีนรู้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบตัิ (Tutorials)      
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับและพัฒนาการจัดการองค์ความรูข้องแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 

 
เป้าประสงค์ 

แหล่งเรียนรู้เครือข่ายสามารถพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM)  และยกระดับคุณภาพได้ 
 
ตัวชี วัด 

ร้อยละ 30 ของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) สามารถยกระดับคุณภาพได้ 
 
กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
กิจกรรม 
o การจัดท าแผน/แนวทางการบูรณาการแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบของแต่ละหน่วยงานให้เกิด

ประโยชน์ร่วมกัน 
o การส ารวจความต้องการของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

ในท้องถิ่น  
o จัดกิจกรรม Knowledge Festival และ Knowledge Talk เพ่ือสนับสนุนความเป็นผู้น าด้านการ

จัดการองค์ความรู้ของไทยในระดับภูมิภาค 
2)  สร้างกลไกการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ของแหล่งเรียนรู้ให้สามารถยกระดับคุณภาพได้ใน

ระยะยาว 
กิจกรรม 
o การพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ในระดับระหว่างประเทศ 
o การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่แก่แหล่งเรียนรู้เครือข่าย 
o การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากรของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

- การจัดท าแผน/แนวทางการบรูณาการแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
ของแต่ละหน่วยงานให้เกดิประโยชนร์่วมกัน 

    

- การส ารวจความต้องการของแหลง่เรียนรู้เครือข่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น    
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

62 63 64 65 
- จัดกิจกรรม Knowledge Festival และ Knowledge Talk เพื่อ

สนับสนุนความเป็นผู้น าด้านการจดัการองค์ความรู้ของไทยในระดับ
ภูมิภาค 

    

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ของแหล่งเรียนรู้ให้สามารถยกระดับคุณภาพได้ ใน
ระยะยาว 

- การพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ ในระดับ
ระหว่างประเทศ 

    

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่แก่แหล่งเรียนรู้เครือข่าย     
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการแหล่งเรยีนรู้แก่บุคลากร

ของแหล่งเรียนรูเ้ครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มโลก 

 
เป้าประสงค์ 
 

กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มของโลกที่สามารถต่อยอดและใช้
ประโยชน์ได้ 

 
ตัวชี วัด 
 

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่น าไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์ 
 
กลยุทธ์ 

1) ศึกษาทิศทางแนวโน้มที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรม  
(1) การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และผู้ใช้ประโยชน์จาก

ความรู้ระดับประเทศ  
(2) การศึกษาทิศทางแนวโน้มองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อสาธารณะ และเป็น

แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และเครือข่าย 
 

2)  ถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม  
 (1)  การเสริมสร้างความรู้ด้านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัลแก่เยาวชน/ประชาชน  
 (2) การพัฒนาและบ่มเพาะทักษะแก่เยาวชนผ่านการเรียนรู้สาธารณะ รวมทั้งสร้างความรู้เกี่ยวกับ

โอกาสทางอาชีพใหม่ๆ 
 (3) การพัฒนาต่อยอดทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากระบบ

ข้อมูลและแผนที่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของ สบร. 
 (4) การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาวัฒนธรรม (Cultural Contents) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 (5) การส่งเสริม/ขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้สาธารณะ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาทิศทางแนวโน้มที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้     

- การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ ภมูิปญัญา 
และผู้ใช้ประโยชน์จากความรูร้ะดบัประเทศ  

    

- การศึกษาทิศทางแนวโน้มองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูต้่อ
สาธารณะ และเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรูต้้นแบบ และเครือข่าย 

    

กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษาทิศทางแนวโน้มที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้     
- การเสริมสร้างความรู้ด้านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในโลกดจิิทัลแก่เยาวชน/

ประชาชน 
    

- การพัฒนาและบม่เพาะทักษะแกเ่ยาวชนผ่านการเรียนรู้สาธารณะ รวมทั้ง
สร้างความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางอาชีพใหม่ๆ 

    

- การพัฒนาต่อยอดทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  โดยใช้
ประโยชน์จากระบบข้อมลูและแผนท่ีองค์ความรู้และภูมิปญัญาของ สบร. 

    

- การส่งเสริมการเรียนรูผ้่านเนื้อหาวัฒนธรรม (Cultural Contents) เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

    

- การส่งเสริม/ขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้
สาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพภายในองค์กร 

 
เป้าประสงค์ 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และมีบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพ 
ตัวชี วัด 
 

มีระบบการจัดการความรู้ (KM) ภายในองค์กร และสามารถพัฒนาบุคลากรได้ 100% 
 
กลยุทธ์ 

1) บริหารจัดการองค์กรภายในให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 
o การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

กิจกรรมขององค์กร ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในวงกว้าง  
o การปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับการให้บริการและการบริหารจัดการ/บูรณาการ โดยน า

เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภายในองค์กร 
o การประเมินผลการด าเนินงานทั้งในด้านความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการ และด้าน

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร 
o การประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อสาธารณะ 

 
2)  พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สอดรับกับแนวโน้มโลก 

กิจกรรม 
o การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ สบร. ในด้านการจัดการความรู้และทักษะเฉพาะทางอ่ืนๆ ที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ผ่านการฝึกอบรม การจัดกิจกรรม และการใช้ช่องทางการเรียนรู้
ใหม่ เช่น ออนไลน์ 

o การส่งเสริมให้บุคลากรของ สบร. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรภายในให้มีประสิทธิภาพ 

- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและกิจกรรมของ ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในวงกว้าง  

    

- การปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับการให้บริการและการบริหารจดัการ/
บูรณาการ โดยน าเทคโนโลย/ีนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพภายใน
องค์กร 

    

- การประเมินผลการด าเนินงานท้ังในด้านความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการ 
และด้านประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การบริหารจัดการองค์กร 

    

- การประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณะ  
 

    

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สอดรับกับแนวโน้มโลก 
- การเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ สบร. ในด้านการจดัการความรู้และทกัษะ

เฉพาะทางอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ผ่านการฝึกอบรม การจดักิจกรรม 
และการใช้ช่องทางการเรียนรู้ใหม ่เช่น ออนไลน์ 

    

- การส่งเสริมให้บคุลากรของ สบร. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

    

 

 

 



 

 

 

 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
69/18-19 อาคารมิว บิลดิ ง (วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล)  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-21056500  โทรสาร 0-2105-6556,8 Website : www.okmd.or.th  


