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บทที่ 1   

บทนํา 

 

1. ความเปนมา 

1) เม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดานสังคม ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นาย 
ยงุยทธ ยุทธวงศ) เปนประธาน มีมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูและตอมาเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 192/2558 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานบูรณาการแนว
ทางการดําเนินการและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของประเทศ พรอมท้ังจัดใหมีระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศของแหลงเรียนรูประเภทตางๆ เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานตางๆ เขาถึงไดอยางท่ัวถึง   

2) ตอมามีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี จึงไดยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว และมีคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 312/2558 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการดาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน ผูชวย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร) เปนรองประธาน ผูบริหารหนวยงานท่ี
เก่ียวของเปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร.) เปนกรรมการและ
เลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานการบูรณาการแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ของประเทศ จัดใหมีระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศของแหลงเรียนรูประเภทตางๆ เพ่ือใหประชาชนและ
หนวยงานตางๆสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง  รวมท้ังใหขอเสนอแนะและสงเสริมการ
พัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตางๆใหมีคุณภาพและคุณคาเพ่ิมข้ึน 

3) ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ไดมีมติให
แตงตั้งคณะทํางานบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู โดยมีผูอํานวยการ สบร.เปนหัวหนาคณะทํางาน 
ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนคณะทํางาน และผูอํานวยการสํานักโครงการและจัดการความรู สบร.เปน
คณะทํางานและเลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการดานพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรู บูรณาการฐานขอมูลพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ใหมีความถูกตอง ครบถวนและทันสมัย ประสาน
การทํางานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ สรางระบบเครือขายการดําเนินงานอยางบูรณาการ เพ่ือใหเปน
เอกภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยคณะทํางานฯ ไดประสานความรวมมือในการจัดทําโครงการนํารอง 5 
โครงการ พรอมท้ังยกรางแผนยุทธศาสตรการบูรณาการระยะปานกลางตามท่ีคณะกรรมการบูรณาการฯ 
มอบหมาย  

4) ตอมาในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดมี
มติเห็นชอบในหลักการ “(ราง) กรอบแผนยุทธศาสตรการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูระยะปานกลาง 
(พ.ศ. 2560 – 2564)” โดยท่ีประชุมเห็นควรใหมีการจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการบูรณาการระยะ 20 ปให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยใหมีการรับฟงความเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย
กอนท่ีจะนําเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการฯ และคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนตอไป  
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2. วัตถุประสงค 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)       
มีวัตถุประสงค ดังนี้  

1) เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ   

2) เพ่ือใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย ให
สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  

  3)  เพ่ือใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเสริมสรางประสบการณแปลกใหมและ
ดึงดูดใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเขามาเยี่ยมชมอยางตอเนื่อง  

 ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตรการบูรณาการฯ จะใหความสําคัญกับการวางแผนการทํางานในลักษณะบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ เปนหลัก  โดยไมใหสงผลกระทบตอภารกิจปกติท่ีแตละหนวยงานดําเนินการ
อยู แตจะเนนการทํางานเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน  รวมท้ังใหเกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหมีการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

3. พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีอยูในขอบขายการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรฯ  

 เ ม่ือพิจารณาขอมูลดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูจาก สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ 
 (International Council of Museum : ICOM)1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25531

2  และจุดเนนในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ท่ีตองการใหพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูมีบทบาทเปนแหลงเรียนรูสาธารณะท่ีสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมพูนทักษะใหประชาชน   
แผนยุทธศาสตรการบูรณาการฯ ระยะ 20 ปจึงใหความสําคัญกับการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง     
                                                           
1 ICOM กําหนดให  “พิพิธภัณฑ” เปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไรท่ีเปดเปนสถานท่ีสาธารณะ  และเปนสถาบันถาวรท่ี
ใหบริการแกสังคมและมีสวนในการพัฒนาสังคม  มีหนาท่ีรวบรวม  สงวนรักษา  คนควาวิจัย  เผยแพรความรู  และจัดแสดงวัตถุ
อันเปนหลักฐานท่ีเก่ียวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอมของมนุษย  เพ่ือจุดประสงคทางการคนควา  การศึกษา  และความ
เพลิดเพลินใจ อีกท้ังไดอธิบายถึง “สถาบัน” ตาง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติของ “พิพิธภัณฑ” ไว 8 ขอ คือ   )1 ( แหลงและอนุสรณสถาน
ทางธรรมชาติ  โบราณคดีและชาติพันธุวรรณา  แหลงและอนุสรณสถานทางประวัติศาสตร  ซึ่งเก็บรวบรวม  สงวนรักษาและ
เผยแพรความรูเก่ียวกับวัตถุอันเปนหลักฐานท่ีเก่ียวของกับมนุษยและสิง่แวดลอมของมนุษย  )2 ( สถาบันท่ีรวบรวมและจัดแสดง
ตัวอยางของสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตว เชน สวนพฤกษศาสตร สวนสัตวศาสตร สถานท่ีแสดงสัตวนํ้า และศูนยศึกษาพันธุพืชและ
สัตว  )3 ( ศูนยวิทยาศาสตร และทองฟาจําลอง  )4  ( หอศิลปท่ีจัดแสดงงานโดยไมแสวงหาผลกําไร  ) 5 (สถานท่ีตามธรรมชาติ  ซึ่ง
เปนท่ีสงวน    ) 6  (องคกรพิพิธภัณฑท้ังในทุกระดับ    ) 7  (สถาบันหรือองคกรซึ่งไมแสวงหาผลกําไร  ท่ีทํางานดานการอนุรักษ 
คนควาวิจัย ศึกษา ฝกอบรม  จัดทําเอกสารวิชาการ  และกิจกรรมอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวของ    ) 8  (ศูนยวัฒนธรรมและนิติบุคคลอ่ืน  ๆ  ท่ี
ดําเนินการดานการอนุรักษ สืบสานและบริหารจัดการทรัพยากรอันเปนมรดกท่ีจับตองไดและมรดกท่ีจับตองไมได    ) 9  (สถาบัน
ใด  ๆ  ซึ่งหลังจากการรองขอคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาแลวไดรับการพิจารณาวามีคุณสมบัติในการสนับสนุนงาน
พิพิธภัณฑ  ) ท่ีมา :  ดร.ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูลและคณะ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ    :  วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
ระยะท่ี 1 สรางเครือขายและสํารวจสภาพพิพิธภัณฑทองถ่ิน กรุงเทพฯ   : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547( 
2 มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ 
แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ่ืน อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (ท่ีมา : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553) 
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1) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรูสาธารณะของประชาชนในแตละชวงวัย ซ่ึงอาจ
มีความแตกตางกันท้ังประเภทและรูปแบบการใหบริการ  แตจะตองมีความพรอมในการใหบริการแกประชาชน
ไดในระดับหนึ่ง เชน มีขอมูล/ความรู/วัตถุสิ่งของประกอบการแสดง มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีบุคลากร
ทําหนาท่ีใหบริการและบริหารจัดการ มีงบประมาณดําเนินงาน ฯลฯ  

2) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีอยูในสังกัดของหนวยงานท่ีรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน  แตยัง
ไมรวมหองสมุดในระบบโรงเรียน เนื่องจากไมไดเปนแหลงเรียนรูเปดใหบริการแกคนท่ัวไป และไมรวมแหลง
เรียนรูท่ีไมเปนไปตามขอ 1)  อาทิ พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูขนาดเล็กของหนวยงาน/องคกร/บุคคลท่ีมี
ขอบเขตการใหบริการสาธารณะจํากัด และ/หรือไมมีการจัดกิจกรรมหรือบริการท่ีสงเสริมการเรียนรูแตอยางใด  

3) สําหรับพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนของปจเจกบุคคล ภาคเอกชนหรือชุมชนทองถ่ิน  แผน
ยุทธศาสตรฯจะใหความสําคัญกับการสรางความรวมมือซ่ึงกันและกัน ท้ังในดานการใหบริการ การพัฒนา
คุณภาพและประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการประมวลปญหาอุปสรรคเพ่ือจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบาย
ตอไป 

ท้ังนี้  อาจจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูออกเปน 

1) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ชาติพันธุ ศิลปะ การ
แสดง เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุทยานประวัติศาสตร หอจดหมายเหตุแหงชาติ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูตางๆในความดูแลของกองทัพ หอศิลป โรงละครแหงชาติ ฯลฯ 

2) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 
อุทยานวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑอวกาศ อุทยานดาราศาสตร 
หอดูดาวแหงชาติ พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

3) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูดานธรรมชาติวิทยา เชน พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สวน
พฤกษศาสตร หอพรรณไม ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน ฯ พิพิธภัณฑปาไม สวนสัตว สถาบันค
ชบาลแหงชาติ พิพิธภัณฑทรัพยากรธรณี ศูนยวิจัยทรัพยากรแร-หิน พิพิธภัณฑไดโนเสาร ฯลฯ 

4) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมการอาน/การเรียนรู/ความคิดสรางสรรค เชน หอสมุดแหงชาติ 
อุทยานการเรียนรู (TK Park) หองสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หองสมุดเพ่ือการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑเด็ก ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ฯลฯ  

5) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเฉพาะดาน เชน พิพิธภัณฑการเรียนรูประปาไทย ศูนยการเรียนรูการไฟฟา
สวนภูมิภาคครบวงจร ฯลฯ  

6) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของภาคเอกชนและชุมชนทองถ่ิน เชน พิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุน 
Investory ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พิพิธภัณฑพ้ืนบานจาทวี พิษณุโลก ฯลฯ  

4. กรอบแนวคิดการพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  ใหความสําคัญกับ   

1) การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  กระจายและ
สรางโอกาสใหประชาชนทุกชวงวัยทุกพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูไดสะดวกและเกิดความ
คุมคา มีการพัฒนายกระดับงานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ เปนแหลงความรูนอกหองเรียนท่ีทรง
พลัง รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมและสนองตอบความตองการของกลุมเปาหมายตางๆได  โดย
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พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีมีศักยภาพควรมุงพัฒนาสูความเปนเลิศดวยการประสานความรวมมือกับเครือขาย
พิพิธภัณฑท่ัวโลก  

2) การเชื่อมโยงความรูของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูกับมิติการพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคน เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางวัฒนธรรมการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูแก
ประชาชน เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงเสริมสรางประสบการณ
ใหม 

3) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการและบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหเปนระบบ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ังสรางการมีสวนรวมเปนเจาของจากทุกภาคสวนในสังคม  
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 บทท่ี 2 

สถานการณและบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

 

1. สถานการณการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทย 

 ปจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูมากกวา 6,000 แหง 2

3  ท้ังท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและชุมชน สวนใหญเปนพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ขนาดเล็ก มีมาตรฐานการใหบริการและการบริหารจัดการท่ีแตกตางไป ประกอบกับยังไมมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับแหลงเรียนรูประเภทตางๆ ท่ีมีอยูอยางชัดเจนและครบถวน ทําใหภาครัฐไมสามารถใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานและยกระดับคุณภาพไดอยางเต็มท่ี ขณะเดียวกัน แมวาจะมีพระราชบัญญัติและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดต้ัง สนับสนุนและกํากับดูแล แตยังคงขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการการทํางานระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทยใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล   

 จากการประมวลสถานการณในเบื้องตนของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในปจจุบันใน 4 ดาน ไดแก 
ดานสินทรัพยของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ดานการบริหารจัดการ ดานการบูรณาการความรวมมือ และดาน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู สรุปไดดังนี้ 

(1) ดานสินทรัพยของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

• มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรองคความรูและสรางเครือขายความรวมมือใน
วงจํากัด  และสวนใหญเปนการสื่อสารแบบทิศทางเดียว 

• พ้ืนท่ีทางกายภาพไมไดถูกพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย และขาด
การวางแผนในการพัฒนาและดูแลพ้ืนท่ีใหสอดรับกับความตองการการเรียนรูของคนในอนาคต 

• บุคลากรขาดความรูและประสบการณเชิงรุกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ พ่ือเขาถึง
ประชาชนในทุกชวงวยั อีกท้ังยังขาดความรูในดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม 

• คอลเลกชั่นและสื่อการเรียนรูไมตอบโจทยการสรางแรงบันดาลใจ ใหความรู และพัฒนา
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

• กิจกรรมการเรียนรูไมไดใชผูเรียนรูเปนศูนยกลาง ขาดการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ และ
ไมไดคํานึงถึงการเขาถึงกิจกรรมการเรียนรูในวงกวาง 

(2) ดานการบริหารจัดการ   

• วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูยังใหความสําคัญนอยกับการ
ยกระดับคุณภาพคนในศตวรรษท่ี 21 และการนําองคความรูไปใชในการสรางคุณคาเพ่ิมท้ังทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

                                                           
3  ประมวลเบ้ืองตนโดย สบร.  และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการดานพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรู ครั้งท่ี 
2/2559 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2559)   
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• ขาดการวางแผนและการออกแบบมาตรการ/กลไกท่ีจะชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการ
ความรูของคนทุกชวงวัยทุกพ้ืนท่ี ท้ังในประเด็นความสามารถในการเสียคาบริการ การเขาถึงพ้ืนท่ี และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกระจายองคความรู 

• ขาดแผนการลงทุนในระยะยาวท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร ขาดการวางแผนระดมทุน การ
สรางรายได การรับการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ เชน ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน ฯลฯ 
เพ่ือการพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูรวมกัน      

(3) ดานการบูรณาการความรวมมือ  

• การบูรณาการความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู กับภาคธุรกิจและ
สถาบันการศึกษายังมีจํากัด ท้ังการสนับสนุนในดานวิชาการ การจัดกิจกรรม และการระดมทุนและแบงปน
ทรัพยากรท่ีจําเปน 

• การบูรณาการความรวมมือกับชุมชนยังมีจํากัด ขาดการศึกษาความตองการเรียนรูและ
ปญหาของคนในชุมชน พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูยังไมไดทําบทบาทเปนท่ีพ่ึงของชุมชนเทาท่ีควร ทําใหไมเกิด
ความรูสึกเปนเจาของของคนในชุมชน 

• การบูรณาการความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตางๆ ยังอยูในวงจํากัด 
โดยเฉพาะการบูรณาการขามหนวยงานและขามประเภทพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู เปนอุปสรรคในการ
ยกระดับมาตรฐานและการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

(4) ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  

• แมจะมี พรบ. ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งและดําเนินงานของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู แตยัง
ขาดกลไกท่ีชัดเจนเก่ียวกับรูปแบบการจัดตั้ง การจัดประเภท การใหการสนับสนุน การกํากับดูแลและ
มาตรฐานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  

• ยุทธศาสตรชาติและนโยบายระยะยาวของรัฐ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเนนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดวยการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และการนําเอาองคความรู/ความคิดสรางสรรคไปสรางนวัตกรรมและคุณคาเพ่ิม สงผลให
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูจะเขามีบทบาทสนับสนุนทิศทางการดําเนินงานดังกลาวมากข้ึน  

• โครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศยังไมสามารถรองรับการพัฒนาเนื้อหาและการนําเสนอใน
รูปแบบดิจิทัลไดอยางเต็มท่ี รวมถึงการเชื่อมโยงองคความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ การเผยแพรและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในวงกวาง  

• ตลาดแรงงานทักษะท่ีมีการแขงขันสูงข้ึน สงผลใหการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
สาธารณะมีความสําคัญมากข้ึน เพ่ือสรางแรงบันดาลใจและเตรียมความพรอมใหแรงงานมีความรูและทักษะท่ี
หลากหลาย สามารถรองรับงานท่ีตองใชความคิดสรางสรรคและปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. บริบทการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหมท่ีมีผลตอการพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานตางๆ สงผลกระทบเชิงบวกและลบตอการดําเนินงานดาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย  จึงเปนท้ังโอกาสและความทาทายใหมๆ ท่ีพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูจะตองพยายามปรับตัวใหพรอมรับไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอคนในสังคมให
มากท่ีสุด กลาวคือ 

(1) ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม  

• พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูสามารถเชื่อมโยงเครือขายองคความรูสาขาตางๆ จากท่ัวโลกมา
ใหบริการแกประชาชน รวมถึงการเปน Platform เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูของประชาชนทุกชวงวัยทุกพ้ืนท่ี 

• เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดบริการและกิจกรรมการเรียนรูใหมี
ความนาสนใจและเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางผานชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองการศึกษาและการ
เรียนรูนอกระบบ (Informal Education) ตามความตองการของผูเรียน และการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชนทุกชวงวัย 

• การแขงขันของแหลงเรียนรูออนไลนท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว ประกอบกับพฤติกรรมการ
บริโภคขอมูลความรูของคนท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปนผลใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตองปรับกลยุทธในการ
ใหบริการไดตรงกับไลฟสไตลของกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมท่ีเนนการเรียนรูผานระบบออนไลน  

(2) ความเชื่อมโยงและความรวมมือภายในภูมิภาค  

• การแขงขันทางธุรกิจท่ีเกิดจากความเชื่อมโยงในภูมิภาค ทําใหคนจําเปนตองพัฒนาความรู
และทักษะความเชี่ยวชาญ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงตองอาศัยการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูมากข้ึน 

• พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูชั้นนําสามารถยกระดับตัวเองใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนําเสนอ
ประสบการณใหมใหกับนักทองเท่ียวท้ังในและนอกภูมิภาค ท้ังการเรียนรูประวัติศาสตร ภูมิปญญา 
ศิลปวัฒนธรรมของไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต หรือการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมจากแหลงเรียนรูเฉพาะดาน 

• ความทาทายท่ีจะตองเรงพัฒนายกระดับการใหบริการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหสามารถแขงขันกับประเทศเพ่ือนบานได  ควบคูไปกับบทบาทในการสรางความ
ตระหนักถึงคุณคาและวัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางวัฒนธรรมหลากหลายท่ีหลั่งไหลเขามา 

  (3) การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร  

• ประชากรวัยแรงงานท่ีมีแนวโนมลดลงเปนผลใหตองเรงเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและใช
ประโยชนจากเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงตองอาศัยการเรียนรูและพัฒนาทักษะจากแหลงเรียนรูสมัยใหมมากข้ึน 

• พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตองปรับบทบาทใหเปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเปดกวาง พรอม
จัดกิจกรรมการเรียนรูสรางสรรคท่ีหลากหลายใหกับประชาชนในทุกชวงวัย ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจและคนในพ้ืนท่ี  
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• การเขาสูสังคมผูสูงอายุทําใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตองคํานึงถึงการใหบริการแกผูสูงวัย
มากข้ึน ท้ังในแงของการปรับโครงสรางทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงรูปแบบการนําเสนอ
และสาระความรูท่ีตรงกับความตองการ 

  (4) การขยายตัวของความเปนเมือง   

• วิถีชีวิตของคนเมืองรุนใหมท่ีตองการพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับการพบปะสังสรรค การจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค และแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนโอกาสของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีจะตอบสนองความ
ตองการ และสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเปาหมายไดอีกดวย  

• วิธีชีวิตของคนเมืองอาจทําใหความสนใจในศิลปวัฒนธรรมและคุณคาความเปนไทยลด
นอยลง  จึงเปนความทาทายของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีจะตองปรับตัว เพ่ือกระตุนใหประชาชนเห็น
ประโยชนจากการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ือการธํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและการ
นํามาสรางใหเกิดคุณคาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 

  (5) โครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

• แนวโนมการพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจสูการเปนเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรม ทําให
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตองปรับบทบาทในฐานะเปนแหลงสรางสรรคแรงบันดาลใจและเปนศูนยรวมเพ่ือการ
เรียนรูและเตรียมความพรอมประชาชนทุกวัย เพ่ือกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและเศรษฐกิจ
ฐานความรูไดอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพฤติกรรมการทํางานของคนรุนใหมเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

 การเปลี่ยนงานในชวงชีวิตของคนหนึ่งคนจะเพ่ิมข้ึนจาก 1-2 งานในคนรุนพอแม เปน 
10-15 งานในคนรุนใหม ทําใหตองมีความรูและทักษะความชํานาญรอบดานมากข้ึน 

 รูปแบบการทํางานจะเปลี่ยนจากงานประจําหรืองานท่ีมีระบบการทํางานท่ีชัดเจนไปเปน
งานท่ีมีความยืดหยุนและเปนอิสระมากข้ึน ซ่ึงตองอาศัยความคิดสรางสรรคและการคิดนอกกรอบในการแกไข
ปญหาและพัฒนางานอยูตลอดเวลา  รวมท้ังการมีสวนรวมจากหลากหลายกลุมงาน เพราะวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกรสมัยใหมจะเปลี่ยนไปเปนการทํางานท่ีตองมีปฏิสัมพันธในทุกระนาบ (Multi-Direction)  

• พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูจะเปนกลไกเชื่อมโยงองคความรูใหเขากับวิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพของกลุมเปาหมายตางๆ มากข้ึน ยกตัวอยาง การนําแนวทาง STEM Education ไปใชพัฒนาและเยาวชน
รุนใหมใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การนําแนวคิด Brain-based Learning ไปใชเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนรูและการทํางานของคนทุกวัย และการพัฒนาผูประกอบการรุนใหม (SMEs Start Up)  ใหมีทักษะ
ความรูท่ีจําเปนในการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ/บริการและการบริหารจัดการ ฯลฯ  

3. กรณีศึกษาการบริหารจัดการและบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของประเทศช้ันนํา 

3.1 ประเทศสิงคโปร 

   สิงคโปรเปนประเทศท่ีใหความสําคัญสูงสุดกับการพัฒนาคน โดยมีการกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน อีกท้ังยังมีกลไกขับเคลื่อนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ในสวนของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต สิงคโปรไดเนนการพัฒนาและบูรณาการความรวมมือของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีมีอยู เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี
คณะกรรมการระดับชาติ 2 ชุด ไดแก  
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(1) The National Heritage Board (NHB) ในสังกัด Ministry of Culture, Community 
and Youth มีภารกิจในการอนุรักษและสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในภูมิปญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือจุดประสงคในดานการเรียนรูและความเขาใจในการสรางชาติและวัฒนธรรม
รวมกัน โดยทําหนาท่ีกํากับดูแลพิพิธภัณฑแหงชาติและองคกรทางวัฒนธรรม วางนโยบายท่ีเก่ียวของกับแหลง
ประวัติศาสตร อนุสรณสถานและโบราณวัตถุของชาติ กํากับดูแลโครงการท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรม จัด
นิทรรศการตางๆ ท่ีเชื่อมโยงอดีต ปจจุบันและอนาคตของคนรุนตางๆ สรางเครือขายความรวมมือท้ังในและ
ตางประเทศในการจัดโครงการและกิจกรรมเรียนรูทางวัฒนธรรม รวมถึงการสงเสริมการศึกษาวิจัยและให
ขอเสนอแนะแกรัฐบาลในประเด็นท่ีเก่ียวของกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ  

(2) The National Library Board (NLB) ในสังกัด Ministry of Communications and 
Information มีจุดประสงคในการสนับสนุนการอาน การเรียนรูและการรูเทาทันขอมูลขาวสาร โดยการจัดตั้ง
และ สงเสริมการเขาถึงและเชื่อมโยงบริการขอมูลความรูผานการดําเนินงานของหองสมุดแหงชาติและ
เครือขายหองสมุดสาธารณะ ภายใตแนวคิด Make Knowledge Come Alive, Spark Imagination and 
Create Possibilities โดยเนนยุทธศาสตรการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาและเผยแพรองคความรู 
ปลูกฝงความภาคภูมิใจและความตระหนักรูในประวัติศาสตรผานโครงการ กิจกรรมและชิ้นงานในการเรียนรูท้ัง
ในระดับประเทศและภูมิภาค    

   ท้ังนี้ กฎหมายการจัดตั้ง NHB และ NLB ตางใหอํานาจหนาท่ีแกคณะกรรมการระดับชาติในการ
จัดตั้ง กํากับดูแลพิพิธภัณฑและหองสมุด ใหคําปรึกษาแกรัฐบาลถึงความจําเปนและนโยบายท่ีเก่ียวของกับการ
ลงทุนของภาครัฐในพิพิธภัณฑและหองสมุด  สามารถกําหนดการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการและคาเชาใน
บริการตางๆ  สามารถจัดหาทุนในทุกรูปแบบตามกฎหมายและรับการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนางาน หรือจัดตั้ง
กองทุนและสัญญาตางๆ หรือจัดตั้งกิจการรวมคา (Joint Venture) กับบุคคลและองคกรท่ีเก่ียวของ 
ขณะเดียวกัน สามารถใหการสนับสนุนในรูปแบบของเงินกูและเงินสนับสนุนแกบุคคลและองคกรท่ีเก่ียวของดวย 

3.2 ประเทศเกาหลีใต  

   เกาหลีใตไดจัดตั้ง The Korea Creative Content Agency (KOCCA) เพ่ือรวมหนวยงาน 5 
หนวยงานเขาดวยกัน ประกอบดวย Korea Culture and Content Agency, Korean Broadcasting 
Institute, Korea Game Development and Promotion Institute, Cultural Contents Center และ 
Digital Contents Business Group of the Korea SW Industry Promotion Agency เพ่ือผลักดันให
เกาหลีใตเปนผูนําดานอุตสาหกรรม Content ดานวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค  และเปน Cultural 
Hub of Asia  โดยรัฐบาลทุมงบประมาณกวารอยละ 2 ของ GDP เพ่ือพัฒนาและสงเสริมทุนทางวัฒนธรรม 
และสรางแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย ภายใตนโยบายท่ีมุงเปนประตูสูความรูผานสื่อดิจิทัล มีการจัดตั้งหอสมุดดิจิทัล
แหงชาติ (Dibrary) เปนแหลงเรียนรูดิจิทัลท่ีผูใชสามารถคนควาขอมูลจากหองสมุดและหนวยงานตางๆ ไดถึง 
800 แหงท่ัวโลก มีขอมูลมากกวา 264 ลานชิ้น ท้ังยังมีสตูดิโอผลิตรายการท่ีผูใชสามารถสรางสรรครายการ
ของตนเองข้ึนมาไดอีกดวย   

   นอกจาก KOCCA จะทําหนาท่ีหลักในการสนับสนุนการผลิต Content และสงเสริมความคิด
สรางสรรคในอุตสาหกรรมตางๆ เชน Broadcasting & Visual Content Industry , Game Industry , 
Animation Industry  ฯลฯ แลว ยังสนับสนุนการสงออกโดยการทําตลาดตางประเทศและแลกเปลี่ยนกับ
นานาชาติ เชน มีเครือขาย KOCCA (Oversea Networking) ในตางประเทศ  สนับสนุนผูประกอบการ เชน 
จัดฝกอบรมบมเพาะบุคลากร ชวยเหลือกระบวนการผลิตในรูปแบบ funding เปนตน 
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3.3 สหราชอาณาจักร 

      ในสหราชอาณาจักร พิพิธภัณฑถือเปนศูนยรวมของการวิจัยและคนควาเพ่ือการเรียนรู รวมถึง
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ โดยพิพิธภัณฑแหงชาติท้ังหมดจะอยูภายใต Department for Culture, Media 
and Sport (DCMS) ซ่ึงเชื่อมโยงเปนเครือขายกับพิพิธภัณฑเฉพาะดานและพิพิธภัณฑในภูมิภาค บริหาร
จัดการโดยมูลนิธิ องคกรการกุศล หนวยงานสวนทองถ่ินและมหาวิทยาลัย  

   รัฐบาลชุดปจจุบันมีนโยบายใหการสนับสนุนทางการเงินแกพิพิธภัณฑและหอศิลปะของชาติ 
สนับสนุนใหประชาชนเขาใชบริการโดยไมเสียคาใชจาย ใหการสนับสนุนทางการเงินแก Arts Council 
England เพ่ือสนับสนุนพิพิธภัณฑท่ีไมไดเปนของรัฐ  ใหความชวยเหลือแกพิพิธภัณฑในภูมิภาคในการ
ยกระดับใหไดการรับรองมาตรฐาน  ใหการสนับสนุนงบลงทุนเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑท้ังของรัฐและไมใชของรัฐ
ผานการดําเนินงานของ DCMS  สนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑท้ังในดานการจัดแสดง การพัฒนา
ขอมูลและองคความรู ท่ีเก่ียวของ พ้ืนท่ีทางกายภาพและระบบอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการ 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหมีการบริจาคชิ้นงานการเรียนรู (โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม) โดยใชมาตรการ
ทางภาษี เชน ภาษีมรดก ภาษีการโอนให คาธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ฯลฯ รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดการ
เคลื่อนยายโบราณวัตถุไปจัดแสดงในท่ีตางๆ และยืมโบราณวัตถุและชิ้นงานการเรียนรูอ่ืนๆ จากตางประเทศมา
จัดแสดงชั่วคราวใหประชาชนไดมีโอกาสเขาชม 

   สําหรับบริการดานหองสมุดถือเปนบริการสาธารณะไมมีคาธรรมเนียม อยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานสวนทองถ่ิน รัฐบาลเนนการสรางสรรคนวัตกรรมและการปรับตัวของหองสมุดในยุคดิจิทัลให
ตอบสนองความตองการประชาชนและพ้ืนท่ีได โดยรัฐบาลกลางทําหนาท่ีกําหนดแนวทาง ใหการสนับสนุนและ
กํากับดูแลการใหบริการใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนดผานการดําเนินงานโดย Arts Council England  ซ่ึงจะทํา
หนาท่ีสนับสนุนหองสมุดเพ่ือการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลกลาง อาทิ การลงทะเบียนอัตโนมัติใหกับ
เด็กทุกคน สนับสนุนเงินทุนและอ่ืนๆแกหนวยงานสวนทองถ่ิน  ออกนโยบายใหสํานักพิมพตางๆ ตองนํา
หนังสือสวนหนึ่ง (รวมถึงสื่อดิจิทัล) มอบใหแกหองสมุดหลักในทุกพ้ืนท่ี และตองจัดทําระบบ National 
Collection สําหรับการศึกษาวิจัย ไดมีการสนับสนุน Public Lending Rights หนวยงานท่ีจายเงินใหกับ
ผูเขียนหากหนังสือไดรับการยืมจากหองสมุดสาธารณะ (สงเสริมการมอบหนังสือใหกับหองสมุด) สนับสนุน
ทางการเงินในการดําเนินงานรวมกันระหวางหองสมุดกับศิลปนและหนวยงานดานศิลปะ รวมถึงการบูรณาการ
ดําเนินงานรวมกับองคกรทางวัฒนธรรมและศิลปะ ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานหองสมุดในระยะยาวดวย 

4. ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะตอไปท่ีมีผลตอการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  

 4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) มีนโยบายท่ีจะสงเสริมการสรางสังคม
แหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศให
เปนไปอยางยั่งยืน  

  - นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม : จัดใหมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู  โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน พัฒนา
คนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพได
หลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
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อนุรักษ ฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย  

  - นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ : ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียว
ในไทย สรางสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลตอบรรยากาศการทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวท่ี
ครอบคลุมแหลงทองเท่ียวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดกลุมได เชน กลุมประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ รวมท้ังพัฒนาแหลงทองเท่ียวในประเทศท้ังเดิมและใหม ตลอดจนอํานวยความสะดวก
ในดานตางๆ 

  4.2 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เปนกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว  

  วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  จุดเนน :   พัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยปญญา เติบโตอยางมีคุณภาพ แขงขันบนฐาน
นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพคนไทยใหสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีการเรียนรูตลอดชีวิต 
มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีความเปนธรรมในสังคม  

  ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ยุทธศาสตรดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรดาน
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตรดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  อนาคตประเทศไทยในป 2579 : เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน ระบบ
เศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนฐานการขยายตัวของการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขนข้ึน คน
ไทยในอนาคตมีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มี
ทักษะในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึก
วัฒนธรรมท่ีดีงามและรูคุณคาความเปนไทย สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย เศรษฐกิจ
และสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ 
โปรงใส ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม  
   

  ยุทธศาสตรท่ีเช่ือมโยงกับแผนบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ไดแก  

• ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน    

- การสรางรายไดจากการทองเท่ียว  เนนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
การทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ  โดยพัฒนากลุมเมืองทองเท่ียว และผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ รวมถึงการทองเท่ียวเงนิเวศ การทองเท่ียวทางทะเล การทองเท่ียววิถีไทย และการทองเท่ียวเชิงกีฬา
และการทองเท่ียวเชิงเกษตร บนพ้ืนฐานของเอกลักษณความเปนไทย เพ่ือขับเคลื่อนการทองเท่ียวใหสามารถ
สรางรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และมีการกระจายรายไดสูระดับพ้ืนท่ี/ชุมชน  โดยจะใหความสําคัญกับ
การตลาด การดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ พัฒนาะรบบโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว และสราง
ความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ และพัฒนาทองเท่ียวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรม เชื่อมโยงสินคา OTOP กับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา 
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• ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยเริ่ม
พัฒนาตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต  ชวงการตั้งครรภ/แรกเกิด/ปฐมวัย  สงเสริมอนามัยแมและ
เด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน  วัยเรียน มีทักษะความสามารถการเรียนรูท่ีสอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  วัยรุน/นักศึกษา  ใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพท่ีสอดคลองตามความตองการ
ของประเทศ และมีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอ่ืนไดภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  
วัยแรงงาน ใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง  มีการทํางานตามหลัการทํางานท่ีมี
คุณคาเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ  วัยผูสูงอายุ ใหอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี มีความสุข มีรายไดพอเพียงใน
การดํารงชีวิต มีงานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีหลักประกันทางสุขภาพ และมี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการใชชีวิต รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางเสริม ฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถเปนพลังท่ีมีคุณคาของสังคม 

- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ  โดยการปฏิรูปโครงสราระบบ
บริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ  จัดโครงสรางจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธและ
ใหเอ้ือตอการเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและท่ัวถึง  การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ  ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน  สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
ปรับรุบบการผลิตและพัฒนาครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธท่ีตัว
ผูเรียน รวมท้ังใหมีการปฏิรูประบบการเรียนรู  โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบตั้งแต
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต  การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู   

 4.3 กระบวนทัศนการพัฒนาภายใต “โมเดลประเทศไทย 4.0”   

  รัฐบาลมุงปฎิรูปโครงสรางเศรษฐกิจเพ่ือกาวขามไปสู “ประเทศไทย 4.0” ดวยการขับเคลื่อนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน  

  “ประเทศไทย 4.0” จะมีการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ  

- เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสูการเกษตร
สมัยใหมท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  

- เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start up ท่ีมี
ศักยภาพสูง 

- เปลี่ยนจาก Traditional Services ไปสู High Value Services 

- เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 

  โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเปนการนําวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนามาใชในการตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบท่ีประเทศไทยมีอยู 2 ดาน 
คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบเชิงแขงขันใน 5 
กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยใชพลังประชารัฐในการขับเคลื่อน    
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 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

  กรอบวิสัยทัศน : กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได
ปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีการกระจายรายไดและการพัฒนาอยางเทาเทียม มีระบบนิเวศนท่ีดี 
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

  ยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวย ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรความ
รวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา     

  เปาหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
(ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)  

เปาหมายการพัฒนา   

 - คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน  

 - คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 

 - เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน 

 - วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงาน 

 - การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85  

แนวทางการพัฒนา  

- สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ  

- ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
สอดคลองกับการพัฒนาสมองในแตละชวงวัย และเนนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ศิลปะและภาษาตางประเทศ 

- สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
ทักษะชีวติและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การวางแผนชีวิต ฯลฯ    

- จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  
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- ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู เชิงสรางสรรคและมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูท่ีเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

- สรางมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาดานสังคมในรูปแบบ
ใหมๆท่ีเปนนวัตกรรมสังคม อาทิ สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู   

- สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการศึกษาวิจัย ถายทอดองคความรูใน
ชุมชนเพ่ือนําไปสูการแกปญหาในพ้ืนท่ีและการตอยอดองคความรูในเชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน  

  4.5 แผนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ อาทิ 

  1) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 และมอบหมายใหทุกหนวยงานนําไป
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการและคําของบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกัน 

   วิสัยทัศน : ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด   

   เปาหมาย : (1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจดวยการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ (2) สรางโอกาสทางสังคม
อยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆผานสื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) 
เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ในยุคดิจิทัล และ     (4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของรัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล  

   ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ยุทธศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร
สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัล ยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตรสรางความเชื่อม่ัน
ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

   แนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู : สรางโอกาสและความเทาเทียม
ในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงไดสะดวก 

  2) (ราง) กรอบปฏิรูปงานวัฒนธรรม 20 ป  จัดทําโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดาน
วัฒนธรรม  

   เปาหมาย : คนไทยและสังคมไทยมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม สามารถใชประโยชนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและอยูรวมกันอยางสันติสุข รวมท้ังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพ่ือสรางรายไดและความ
ม่ันคงใหประเทศจากการตอยอดมรดกและภูมิปญญาไทยใหเปนสินคาทางวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนบริหารจัดการใหวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 
ภาพลักษณและเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก  

   จุดเนน 7 ประการ ไดแก   
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    (1)  สงเสริมความเปนไทย เสริมสรางภาพลักษณไทยในตางประเทศและนําความเปนไทยสู
สากล ท้ังการรณรงคผานสื่อตางๆ จัดเทศกาลไทยในตางประเทศ  

    (2)  พัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมถึงสงเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน จัดประเพณีเทศกาล ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดนัดศิลปะ เปนตน  

    (3) สรางคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยและสังคมไทย โดยปลูกฝงผานสถาบันสังคมทุก
ระดับ สรางผูนําและตนแบบท่ีดีและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม  

    (4) เปดพ้ืนท่ีการแสดงออกและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงศิลปวัฒนธรรมของประชาชน 
เริ่มจากพัฒนาแหลงเรียนรูและบริการสาธารณะทางวัฒนธรรม พัฒนาศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยสูพ้ืนท่ี
นานาชาติ กระจายอํานาจจัดการสูทองถ่ิน และสงเสริมศิลปน ปราชญและภาคประชาชน  

    (5) พัฒนาการเรียนรูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตรในระบบการศึกษา 
การสรางกิจกรรมเสริมการเรียนรูและจัดประกวดแขงขัน  

    (6) สรางความเปนไทยสูใจประชาชน สูอาเซียนและสังคมโลก รวมท้ังเพ่ิมรายไดทาง
เศรษฐกิจจากฐานวัฒนธรรม  

    (7) ทําใหคนไทยมีจิตสํานึกและพฤติกรรมการนิยมไทย ภาพลักษณไทยและวัฒนธรรมไทย
เผยแพรสูสากล และรายไดทางเศรษฐกิจจากฐานวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 30  

  3) (ราง) แผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย (พ.ศ. 2560- 
2564) จัดทําโดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย   

   วิสัยทัศน : คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอานท่ีเขมแข็ง 

   เปาหมายของแผน : ภายใน 5 ป คนไทยใชเวลาในการอานท่ีมีคุณภาพมากข้ึนเฉลี่ย 90 นาที/วัน 

   ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย  

    ยุทธศาสตรท่ี 1  : ปลูกสรางพฤติกรรมรักการอานท่ีเขมแข็งใหกับคนทุกชวงวัย โดยสงเสริม
บทบาทพอแมอานกับลูกกอนวัยเรียน สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางนิสัยรักการอานใหกับเด็กวัยเรียน 
สงเสริมการพัฒนาทักษะการอานและสืบคนขอมูลใหกับคนวัยเรียนและวัยทํางาน  

    ยุทธศาสตรท่ี 2  : อํานวยความสะดวกในการเขาถึงสื่อการอานของประชาชนท้ังในชุมชน
เมืองและภูมิภาค โดยกําหนดนโยบายบังคับหรือจูงใจใหกรุงเทพมหานคร องคกรทองถ่ินและภาคเอกชนจัดมุม
หนังสือหรือหองสมุดหนังสือดีสําหรับบริการแกประชาชน สงเสริมใหหนวยราชการและสถานศึกษาท้ังภาครัฐ
และเอกชนจัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ สนับสนุนใหโรงเรียนและทองถ่ินในพ้ืนท่ีหางไกลมีกิจกรรมสงเสริม
การอานรวมกับชุมชน 

    ยุทธศาสตรท่ี 3  : ยกระดับคุณภาพแหลงเรียนรูและสื่อการอานเพ่ือการเรียนรู  โดยพัฒนา
และยกระดับบทบาทของหอสมุดแหงชาติและหองสมุดทุกประเภทใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการ
สงเสริมการอาน สงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนจัดตั้งหองสมุดสาธารณะหรือมุมอานหนังสือในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
โดยการใชมาตรการลดหยอนภาษีหรือรางวัลเกียรติคุณจูงใจ สงเสริมใหสํานักพิมพจัดพิมพหนังสือดีมีคุณภาพ
และราคาถูกออกสูสังคมอยางตอเนื่อง 
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    ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน  โดยสงเสริม
ใหคนมีชื่อเสียงในสังคมของวงการตางๆ มีสวนรวมในการสงเสริมการอานอยางเปนประจําและตอเนื่อง 
กําหนดให “การใชเวลาอานหนังสือของคนไทย” เปนตัวชี้วัด (KPI) ผลการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงวัฒนธรรม รณรงคอยางตอเนื่องใหทุกองคกรในสังคม ไมวาจะเปนองคกรรัฐ เอกชน หรือองคกร
สาธารณะอ่ืนเขามามีบทบาทสรางนิสัยรักการอานใหกับคนไทย  

5. สรุปขอวิเคราะห : ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในอนาคต  

 5.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  

  จากการศึกษาสถานการณดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในประเทศไทยของ สบร. และผลการศึกษา
ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3

4  สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และขอจํากัด (SWOT Analysis) ในประเด็นตางๆ  ไดดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

- ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตางๆ
จํานวนมากกระจายอยูในทุกภูมิภาค สามารถพัฒนาให
เปนชองทางหรือพื้นที่จัดกิจกรรมเรียนรูที่ประชาชน
เขาถึงไดงาย เพื่อใหความรูและพัฒนาตอยอดใหเกิด
คุณคาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมได 

- พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่มีศักยภาพสามารถ
สร า งความร วมมื อและบู รณาการ กับทั้ งภาค รัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
และการใหบริการใหสอดคลองกับความความตองการ
และความจําเปนของประชาชน 

- บุคลากรรุนใหมมีความสามารถดานเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูและบริการตางๆ ใหมีความนาสนใจ
และมีประสิทธิภาพสูง 

 

 

- พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่มีอยูสวนใหญยังไมได
คํานึงถึงผูใชบริการเปนศูนยกลางในการออกแบบและ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  

- คอล เลกชั่ นและการนํ า เสนอยั ง ไม ตอบโจทย
วัตถุประสงคในการสรางแรงบันดาลใจ ใหความรูและ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

- ขาดการนําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาใช
ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ การบริหารจัดการ และ
การเผยแพรองคความรูในวงกวาง 

- ขาดการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพและหลากหลายทั้งใน
ดานสาระความรูและรูปแบบการนําเสนอ  

- ขาดการวางแผนการดําเนินงานและแผนการลงทุน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ เทคโนโลยี เครือขายและบุคลากรอยาง
เปนระบบ รวมทั้งขาดการนําความคิดเห็นและความ
ตองการของประชาชนและผูที่เก่ียวของมาพิจารณาใน
การกําหนดแผนยุทธศาสตรและการใหบริการการเรียนรู  

- บุคลากรสวนใหญยังขาดประสบการณในการจัด
กิจกรรมเชิงรุกที่เนนความตองการและการมีสวนรวม
ของผูใชบริการ อีกทั้งยังขาดการสรางแรงจูงใจใหคนรุน
ใหมที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในสายงาน
อาชีพนี้ 

                                                           
4   ขอมูลจากรายงานผลการศึกษา เรื่อง “การจัดทํายุทธศาสตรของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ป 2561 – 2565”  
ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐ กิจและสั ง คมแห ง ช าติ  ฉบั บที่  1 2  ให
ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูของ
คนไทยในทุกชวงวัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม จึงเปนโอกาส
สําหรับพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในการปรับบทบาท
และพัฒนาการใหบริการใหเปนสากล 
- เทคโนโลยีดานการสื่อสารและการนําเสนอสมัยใหม
ทําใหสามารถพัฒนาสาระความรูและรูปแบบการ
นําเสนอองคความรูและคอลเลกชั่นใหมีความนาสนใจ
และสามารถเผยแพรไปสูกลุมเปาหมายในวงกวางได
อยางมีประสิทธิภาพ 
- แนวโนม Global Knowledge Society ชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความรูในรูปแบบ Real Time แบบ
สื่อสารสองทาง และคนรุนใหมใหความสนใจเขาชม
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน จึงเปนโอกาสของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่จะปรับบทบาทใหเปนพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางชุมชนแหงการเรียนรูมากข้ึน 
- การปรับเปลี่ยนไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูและ
การแขงขันในตลาดแรงงานตองการกําลังแรงงานที่มี
ทักษะสูงข้ึน ทําใหคนไทยหันมาใหความสนใจกับการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะใหมๆ มากข้ึน พิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูจึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะของคนในทุกชวงวัย 
- กรอบความรวมมือระหวางประเทศทําใหพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
และบูรณาการความรวมมือกับประเทศตางๆทั้งใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การยกระดับการ
บริหารจัดการและการบริการ 
- พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่มี ศักยภาพมีโอกาส
พัฒนา เปนแหล งทอง เที่ ยว เชิ งการ เ รียน รู และ
วัฒนธรรมจากความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค 
- วิ ถี ชี วิ ต ค ว าม เป น เ มื อ งที่ ผู ค น ต อ ง ก า รพื้ น ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสันทนาการมากข้ึน ประกอบ
กับกระแสการพัฒนาเมืองสรางสรรคที่มีการใช
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบมาชวยพัฒนาตอ
ยอดใหกลายเปนพื้นที่เศรษฐกิจสามารถดึงดูดคนและ
ธุรกิจสรางสรรค ทําใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
สามารถเขาไปมีบทบาทในการสงเสริม ผลักดันและ
เปนสวนหนึ่งของพื้นที่สรางสรรคได  

- ประเทศไทยยังขาดยุทธศาสตรและกลไกที่ชัดเจนใน
การขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐาน การกํากับดูแล
และการบูรณาการของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  
สงผลใหมีความยากในการประสานงาน บูรณาการและ
พัฒนามาตรฐานการใหบริการ/บริหารจัดการของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่มีอยูหลายรูปแบบภายใต
สังกัดหลายหนวยงานและมีการจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
เฉพาะ   
- การจัดสรงบประมาณภาครัฐเพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูที่เปนอยูยังไมเพียงพอในการเตรียม
ความพรอมรับภารกิจและบทบาทที่จะเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต 
- การเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเปนความทาทายให
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูสมัยใหมตองเรงพัฒนาการ
ใหบริการและการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและ
นาสนใจมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในประเทศ
อ่ืนๆ เพื่อดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวและกลุมเปาหมาย
ผูใชบริการ  
- แหลงสันทนาการและแหลงบันเทิงตางๆ ทั้งออนไลน
และออฟไลนที่มีรูปแบบการใหบริการที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของคนเมืองถือเปนคูแขงที่สําคัญของพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูในการดึงดูดคนรุนใหมใหเขามาใชบริการ 
โดยเฉพาะในกระแสวัตถุนิยมและวัฒนธรรมเมืองที่ทําให
คนรุนใหมบางสวนขาดความตระหนักถึงคุณคาของทุน
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม จึงเปนความทาทายของพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในการนําเสนอบริการในรูปแบบที่มี
ความนาสนใจและสอดรับกับพฤติกรรมคนรุนใหม 
- คนไทยไมคุนเคยกับการเรียนรูและพัฒนาทักษะผาน
การใชบริการในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู และยังไมให
ความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู
ตลอดชีวิตเทาที่ควร 
- คนไทยมีมุมมองเก่ียวกับพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใน
ฐานะเปนพื้นที่จัดแสดงและอนุรักษวัตถุสิ่งของ มากกวา
มุมมองดานการพัฒนาตอยอดเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
สรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสงัคม 
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 5.2 ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในระยะตอไป   

  พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูจะมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานการเรียนรูท่ีมี
บทบาทในการยกระดับพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
ศตวรรษท่ี 21  อยางไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศชั้นนํา เชน สิงคโปร เกาหลีใต สหราชอาณาจักร  
พบวา ยังคงมีประเด็นท่ีพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทยจะตองไดรับการดําเนินการปรับพัฒนาใหมีความ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

  1) รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ใหมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมการเรียนรูของประชาชนในทุกชวงวัย
และยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังจัดใหมีกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ีมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและใชประโยชนจากพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

  2) พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูควรปรับบทบาทใหเปนพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนทุกชวง
วัย รวมท้ังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐท้ังในสวนกลาง สวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและชุมชน เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาและสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูและพัฒนาทักษะผานกิจกรรมการเรียนรูพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการและการบริหารจัดการใหสามารถตอบโจทยความตองการของ
กลุมเปาหมายตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3   

 ยุทธศาสตรการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

1. วิสัยทัศน  

 พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทยเปนพ้ืนท่ีใหความรูและเติมเต็มทักษะท่ีสอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 
ปลูกฝงวัฒนธรรมการเรียนรูแกประชาชนทุกชวงวัย และเสริมสรางสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

2. เปาประสงครวมของการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  

 1)  เพ่ือใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเปนพ้ืนท่ีสรางสรรคการเรียนรูและพัฒนาภูมิปญญาแกประชาชน      
เปนพ้ืนท่ีในการปลูกฝงใหเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกชวงวัยมีนิสัยใฝรูและชื่นชอบในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองผานแหลงเรียนรูตางๆ สามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการศึกษา การเรียนรู การประกอบ
อาชีพและการดําเนินชีวิต 

 2)  เพ่ือใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางเสริมประสบการณใหมแกนักทองเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวตางชาติ รวมท้ังสนับสนนุใหเกิดการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ   

 3) เพ่ือใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเปนพ้ืนท่ีเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนมาของชาติไทย เพ่ือ
สงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึกรูรักสามัคคี สรางความภาคภูมิใจ ความปรองดอง สมานฉันท กลมเกลียวและเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางม่ันคง 

3. Roadmap ในการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทยในระยะ 20 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  

ปที่ 1-5 

ปที่ 6-10 

ปที่ 11-20 

ระยะท่ี 1 :

• บูรณาการการใหบริการ 

• มีระบบ /กลไลสนับสนุนการ

ดําเนินงานรวมกัน  

ระยะท่ี 2 :   

• มีพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่ได

มาตรฐานอยางทั่วถึง 

ระยะท่ี 3 :  

• คนไทยมีวัฒนธรรมการเรียนรูผาน

พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

• สังคมไทยเปนสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิต 
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4.  ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรู สูยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความสามารถในการแขงขนั      

• สรางรายไดจากการทองเท่ียว เพ่ือขับเคลื่อนให
การทองเท่ียวสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง และพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตให
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  วัยเรียนมี
ทักษะความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับการทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21  วัยรุนมีทักษะการเรยีนรู ทักษะ
อาชีพท่ีสอดคลองตามความตองการของประเทศ  

• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให
มีคุณภาพ   โดยมุงจดัการเรียนรูเพ่ือสราง
สมรรถนะกําลังคนท้ังระบบตั้งแตระดับปฐมศึกษา
จนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต การวิจยัและการใช
เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรยีนรู  
 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

เปาหมายการพัฒนา 
• คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
• คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน  
• คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง  

ตัวชี้วัด  
• เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาด

ทางอารมณเพ่ิมข้ึน 
• วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความ

ตองการของตลาดงาน 
• การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85 

 

ประเทศไทย 4.0 

เตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือเปลี่ยนผานสูสังคมไทย 4.0  

หลักคิด 

• เรียนรูอยางมีเปาหมาย   •  เรียนรูอยางสรางสรรค 

• เรียนรูเพ่ือสวนรวม        •  เรียนรูเพ่ือการนําไป
ปฏิบัติ  

หลักปฏิบัติ  

• เปลี่ยนแปลงเปาหมายของการเรียนรู 

• เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน 

• เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของการเรียนรู 
เปาหมาย 

ภายใน 1 ป ภายใน 3-5 ป 
Education for all Good Education for all 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเลน 4 F Model : Fun  Find  

Focus  Fulfillment  
ปลูกฝงรักการเรยีนรู สรางวัฒนธรรมการเรียนรู

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

การจัดกจิกรรมเชิงบูรณาการระหวางพิพิธภัณฑฯ  การพัฒนาคุณภาพพิพิธภัณฑฯ  การเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการ 

เปาหมาย 
• กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูและการทองเท่ียว

ระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

• สถานศึกษาและนักเรยีนเขารวมกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

• มีหนวยงาน/องคกรในทุกภาคสวนเขามีสวน
สนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงาน 

เปาหมาย 
• มีศูนยการเรียนรูของประเทศท่ี

เช่ือมโยงเครือขายการเรียนรู 
• พิพิธภัณฑแหลงเรียนรูตนแบบท่ีไดรับ

การพัฒนาและขยายผล 

• จํานวนพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ี
ไดรับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

• ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
เพ่ิมมากข้ึน 

  

เปาหมาย 
• คนไทยมีวัฒนธรรมการเรยีนรูผาน

พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

• มีการรณรงคประชาสมัพันธเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูกระจายไปยังทุก
กลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง 

• จํานวนผูใชบริการพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรูเพ่ิมข้ึน 

• จํานวนผใชบริการซ้าํเพ่ิมมากข้ึน 

เปาหมาย 
• มีหนวยงานกลางทําหนาท่ีบริการจดัการ

และประสานการบูรณาการ 

• มีมาตรการและกลไกการดําเนินงานท่ี
ชวยสนับสนุน 

• มีการปรับปรุงกฏระเบียบ ขอบังคบัท่ี
เปนอุปสรรค  

• มีฐานขอมูลพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรู 

• บคลากรมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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5.  ยุทธศาสตรการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

 เพ่ือใหเปนไปตามวิสัยทัศนและเปาประสงคดังกลาวขางตน  ยุทธศาสตรการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรู ระยะ 20 ป  ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

  เปาประสงค  :  พิพิธภัณฑ แหลงเรียนรู และภาคสวนท่ีเก่ียวของมีการเชื่อมโยงการทํางาน
และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและการทองเท่ียวรวมกันไดอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง     

  กลยุทธ :   

1. สนับสนุนใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและการ
ทองเท่ียว  ใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ อยางตอเนื่องตลอดท้ังปในรูปแบบท่ีนาสนใจท้ังภายในและภายนอก
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู   

2. สงเสริมและสนับสนุนใหการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูประสานความรวมมือกับชุมชนใน
พ้ืนท่ี เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูและการเชื่อมโยงวิถีชีวิตในแงมุมตางๆรวมกัน 

4. สานพลังประชารัฐภายใตความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชนใหเขามามีสวนสนันสนุนการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู 

  ตัวช้ีวัด : 

1. จํานวนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและการทองเท่ียวรวมกันระหวางพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน  

3. สถานศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 

4. จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของชุมชน ซ่ึงมีความเหมาะสมกันของภูมิทัศน
ทางสังคมและวัฒนธรรมในแตละทองท่ี 

5. จํานวนอาสาสมัครเปนวิทยากรของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

6. หนวยงาน/องคกรในทุกภาคสวนเขามามีสวนสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูมากข้ึน      
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แผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ :  

1. โครงการเปดพิพิธภัณฑใหเขาชมยามคํ่าคืน (Night at the Museum) และงานเทศกาล 
Night Festival  โดยสงเสริมใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมในเวลากลางคืน มีการ
จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทรใหกลายเปนเทศกาลเท่ียวชมพิพิธภัณฑยามคํ่าคืนประจําปของประเทศ
ไทยท่ีตางชาติรูจักเปนอยางดี  ควบคูไปกับการขยายพ้ืนท่ีการดําเนินงานไปยังเมืองอ่ืนๆ เชน เชียงใหม เปนตน  

2. โครงการคาราวานพิพิธภัณฑ (Muse Caravan) โดยบูรณาการองคความรูของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย แลวหมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปจัดในแหลงเรียนรูตางๆในสวน
ภูมิภาคตลอดท้ังป 

3. โครงการจัดทํากิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน (Learn beyond Classroom) โดย
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาทักษะในหลากหลายสาขา เพ่ือสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  
ใหครอบคลุมเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาและทุกพ้ืนท่ีมากข้ึน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ได
เรียนรูและพัฒนาทักษะตามความชอบและความถนัด คนพบตัวเองและเห็นโอกาสในการตอยอดสูการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

4. โครงการ ปดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู สูอนาคต  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมๆท่ี
นาสนใจในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในทุกพ้ืนท่ี รวมท้ัง
รณรงคประชาสัมพันธในวงกวางใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆอยางกวางขวาง เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ไดใชเวลาชวงปดเทอมใหเปนประโยชนในการเรียนรูและเพ่ิมพูนทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงานสําคัญระยะสัน้ แผนการดําเนินงานสําคัญระยะกลาง แผนการดําเนินงานสําคัญระยะยาว 

1.  สนับสนุนใหพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูรวมกันจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูและการ
ทองเท่ียว  ใหเขาถึง
กลุมเปาหมายตางๆ อยาง
ตอเน่ืองตลอดท้ังปในรูปแบบท่ี
นาสนใจท้ังภายในและภายนอก
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู   

1.1 จํานวนกิจกรรมสงเสรมิการ
เรียนรูและการทองเท่ียวรวมกัน
ระหวางพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 

จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการภายในเครือขาย
คณะกรรมการบูรณาการ ไดแก  
* โครงการเปดพิพิธภณัฑใหเท่ียวชมยามค่ํา
คืน 
* โครงการคาราวานพิพิธภัณฑ 
* โครงการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูใน
วันเด็กแหงชาต ิ
* โครงการมหกรรมสัปดาหพิพิธภณัฑ 
(Museum Expo) 
* ปดเทอมน้ีสนุกคิดสนุกเรียนรูสูอนาคต 
 

* ขยายขอบเขตการดาํเนินงานของโครงการ
ระยะสั้นใหครอบคลุมกลุมภูมิภาคมากข้ึน 
และขยายความรวมมือไปยังพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูท่ีอยูนอกเครือขายคณะกรรมการ
บูรณาการฯ  
*การจัดกิจกรรมการเรยีนรู "เสนทางความรู 
(Knowledge Route)" ผานพิพิธภัณฑและ
สถานท่ีทองเท่ียวในบริเวณ เสนทาง หรือ
ภูมิภาคเดียวกัน 

* ขยายขอบเขตการดาํเนินงานของโครงการ
ระยะสั้นใหครอบคลุมกลุมภูมิภาคมากข้ึน 
และขยายความรวมมือไปยังพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูท่ีอยูนอกเครือขายคณะกรรมการ
บูรณาการฯ  
*การจัดกิจกรรมการเรยีนรู "เสนทางความรู 
(Knowledge Route)" ผานพิพิธภัณฑและ
สถานท่ีทองเท่ียวในบริเวณ เสนทาง หรือ
ภูมิภาคเดียวกัน 

2.   สงเสริมและสนับสนุนให
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูเปนสวนหน่ึงของ
การจัดการเรยีนการสอนของ
สถานศึกษา  

2.1 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑและแหลงเรยีนรู
เพ่ิมมากข้ึน  
2.2 สถานศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมของพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน  

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู (กิจกรรมนอกหองเรียน) 

* สงเสริมใหกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
เปนสวนหน่ึงของหลักสตูรการเรยีนการสอน
ของสถาบันการศึกษาภาครัฐ 
* การจัดกิจกรรมการเรียนรูผาน "เน้ือหา 
(Content)" ท่ีมีเน้ือหาหรือกลุมวิชาเดียวกัน         
 
 

* สงเสริมใหกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
เปนสวนหน่ึงของหลักสตูรการเรยีนการสอน
ของสถาบันการศึกษาเอกชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงานสําคัญระยะสัน้ แผนการดําเนินงานสําคัญระยะกลาง แผนการดําเนินงานสําคัญระยะยาว 

3. สงเสรมิและสนับสนุนให
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ประสานความรวมมือกับชุมชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการเช่ือมโยงวิถีชีวิต
ในแงมุมตางๆรวมกัน 

3.1 จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดจาก
ความรวมมือของชุมชน ซึ่งมี
ความเหมาะสมกันของภูมิทัศน
ทางสังคมและวัฒนธรรมในแต
ละทองท่ี 
3.2 จํานวนอาสาสมัครเปน
วิทยากรของพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน  

* โครงการฝกอบรมใหความรูและสนับสนุน
เด็ก เยาวชน และอาสาสมัครในพ้ืนท่ีรวม
เปนมัคคุเทศกนําชมพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน                 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน
ในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
พัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูอยางเปน
ระบบ  

การรวมมือกับหนวยงานทางการศกึษา แหลง
เรียนรู และชุมชน การพัฒนาชุมชนใน 3 ทุน 
เพ่ือความยั่งยืน (ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม 
และทุนทางปญญา) 

4.  สานพลังประชารัฐ ภายใต
ความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค สถาบันการศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชนให
เขามามสีวนสนันสนุนการจดั
กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู  

4.1 มีหนวยงาน/องคกรในทุก
ภาคสวนเขามามสีวนสนับสนุน
การพัฒนาและดําเนินงาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูมาก
ข้ึน      

*  ประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู                 
* โครงการเครือขายพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูในความรวมมือของภาครัฐและเอกชน 

*  ประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู                 
* โครงการเครือขายพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูในความรวมมือของภาครัฐและเอกชน 

*  ประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู                 
* โครงการเครือขายพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูในความรวมมือของภาครัฐและเอกชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

  เปาประสงค  :  ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพท้ังในมิติเชิงกายภาพ 
เชิงวิชาการ เชิงสันทนาการ และการใหบริการ      

  กลยุทธ :   

1. พัฒนาแหลงเรียนรูแหงชาติท่ีบริหารจัดการองคความรูและบริการความรูรอบดาน 
เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตางๆ ของประเทศ 

2. พัฒนาตนแบบแหลงเรียนรูรูปแบบใหมและขยายผลการดําเนินงานโดยความรวมมือกับ
เครือขายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงและใชบริการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

3. พัฒนาองคความรูของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษยของคนทุกชวงวัย 

4. สนับสนุนความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  ท้ังการแลกเปลี่ยน
นิทรรศการ วัตถุจัดแสดง และองคความรูทางวิชาการ 

5. ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนารูปแบบการจัดแสดงและกิจกรรมในพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูใหมีการนําเสนอท่ีนาสนใจ 

6. พัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางเสริมประสบการณและ
คานิยมท่ีดีแกท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

7. ยกระดับศูนยวิจัยเฉพาะดานใหเปนแหลงเรียนรูสาธารณะ 

8. สงเสริมใหหนวยงานสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา และชุมชน ใหมีสวน
รวมยกระดับคุณภาพและบริการของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

9. สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูรวมท้ังการเผยแพรองคความรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของท้ังรัฐและเอกชน 

10. จัดทํามาตรฐานคุณภาพพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  เพ่ือปรับปรุงยกระดับใหได
มาตรฐานสากล รวมท้ังประเมินผลความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเขาชม เพ่ือใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการในระยะตอไป 

  ตัวช้ีวัด : 

1. จํานวนแหลงเรียนรูระดับชาติและสาขาท่ีใหบริการองคความรูรอบดาน 

2. จํานวนเมืองเศรษฐกิจความรูท่ีสวนภูมิภาค/ทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวมขับเคลื่อน  

3. จํานวนหนวยงานภาครัฐ วิชาการ/การศึกษา และเอกชนท่ีมีบทบาทใหบริการในแหลง
เรียนรูแหงชาติหรือขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจความรู 

4. จํานวนตนแบบแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนา 

5. จํานวนตนแบบท่ีไดรับการขยายผล 

6. จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงองคความรูในแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

7. การเพ่ิมข้ึนของระดับความรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

8. สัดสวนพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนองคความรู บุคลากร วัตถุจัดแสดง 
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9. จํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทยกับตางประเทศ 

10. การยอมรับบทบาทความเปนผูนําของไทยดานการจัดการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใน
ระดับภูมิภาค 

11. สัดสวนของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ิมคุณภาพการจัด
แสดงและจัดเก็บขอมูล 

12. ผูเขาชมใชเวลาอยูในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูนานข้ึน 

13. จํานวนและอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติท่ีเขาชมแหลงเรียนรู
และพิพิธภัณฑ 

14. จํานวนศูนยวิจัยท่ีพัฒนาเปนแหลงเรียนรู 

15. จํานวนหนวยงานสวนภูมิภาค/ทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการพัฒนาแหลงเรียนรู 

16. จํานวนบริษัทเอกชนท่ีมีบทบาทพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

17. มูลคาการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดต้ัง บริหารจัดการ และพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรู 

18. จํานวนองคความรูของภาคเอกชนท่ีไดรับการเผยแพรในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

19. จํานวนพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

20. ระดับความพึงพอใจตอเนื้อหาและการนําเสนอในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

21. พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทยไดรับรางวัลหรือติดอันดับความนิยมในระดับสากล 

แผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ :  

1. โครงการศึกษาและจัดต้ังชุมชนแหลงเรียนรูแหงชาติ (National Knowledge 
Community)  เพ่ือใหเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  ใหบริการองคความรูรอบ
ดานผานภาคีเครือขายตางๆ ในทุกพ้ืนท่ีท้ังออฟไลนและออนไลน เชน พัฒนาระบบ One Search Platform 
เปนตน รวมท้ังมีบทบาทเปนศูนยกลางในการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีดําเนินงานดาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

2. โครงการรถความรูเคลื่อนท่ี (Moving Learning) โดยการประสานความรวมมือกับภาค
ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ เพ่ือพัฒนารถ (รถบัส/รถบรรทุก) รวบรวมขอมูลความรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
พรอมท้ังสื่อการเรียนรูสมัยใหมท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมเปาหมาย เชน หนังสือ , eBook , 
เกม ฯลฯ เพ่ือสัญจรไปใหบริการในพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายตางๆ 

3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือนําเสนอและใหบริการใน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาไทยกับโอกาสทางอาชีพสมัยใหม ฯลฯ แลวจัดแสดงในพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูท่ีเก่ียวของ โดยใชสื่อการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมในการนําเสนอและใหบริการ 
เชน Digital Exhibition, e Museum, Application, QR code, Website, Virtual Museum 360  
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงานสําคัญระยะสัน้ แผนการดําเนินงานสําคัญระยะกลาง แผนการดําเนินงานสําคัญระยะยาว 

1.  พัฒนาแหลงเรียนรูแหงชาติ
ท่ีบริหารจดัการองคความรูและ
บริการความรูรอบดาน เช่ือมโยง
กับพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ตางๆ ของประเทศ  

1.1  มีศูนยการเรียนรูของประเทศท่ี
เช่ือมโยงเครือขายการเรียนรู 
1.2 จํานวนแหลงเรียนรูระดับชาติ
และสาขาท่ีใหบริการองคความรู
รอบดาน 
1.3  จํานวนเมืองเศรษฐกิจความรูท่ี
สวนภูมภิาค/ทองถ่ินและประชาชน
มีสวนรวมขับเคลื่อน  
1.4  จํานวนหนวยงานภาครัฐ 
วิชาการ/การศึกษา และเอกชนท่ีมี
บทบาทใหบริการในแหลงเรียนรู
แหงชาติหรือขับเคลื่อนเมือง
เศรษฐกิจความรู 

*  การเตรียมการจดัตั้ง ออกแบบ และสรางการ
รับรูของแหลงเรียนรูแหงชาติ (National 
Knowledge Community) รวมท้ังการพัฒนา
พ้ืนท่ีโดยรอบ 
*  การจัดทําตนแบบเมืองเศรษฐกิจความรูและ
สนับสนุนการรวมกลุมของยานพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรู (Museum District) 

*  การขยายขอบเขตการใหบริการของ
แหลงเรียนรูแหงชาต ิโดยอาศัยความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ/
การศึกษา และภาคเอกชนท่ีมีหนาท่ีสราง
และเผยแพรองคความรูเฉพาะดาน 
รวมท้ังสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูและ
ปฏิสัมพันธระหวางผูใชบริการ 
*  การสงเสรมิบทบาทของหนวยงานสวน
ภูมิภาค/ทองถ่ินและภาคประชาชนในการ
ขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจความรู 

*  การพัฒนาแหลงเรียนรูแหงชาตใิหเปน
ตนแบบศูนยกลางการเรียนรูในระดับภูมภิาค
อาเซียน 
*  การขยายเครือขายของแหลงเรยีนรู
แหงชาติในสวนภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนเมือง
เศรษฐกิจความรู 
*  การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบในเชิงพาณิชย
เพ่ือสรางรายได  
* การสรางเมืองแหงพิพิธภัณฑและการ
เรียนรู โดยใชหลักคณุคาความเปนสากลอัน
โดดเดน (Outstanding Universal Value) 

2.  พัฒนาตนแบบแหลงเรียนรู
รูปแบบใหมและขยายผลการ
ดําเนินงานโดยความรวมมือกับ
เครือขายเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงและใช
บริการพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรู 

2.1 จํานวนตนแบบแหลงเรยีนรูท่ี
ไดรับการพัฒนา 
2.2 จํานวนตนแบบท่ีไดรับการขยาย
ผล 

*  การพัฒนาตนแบบแหลงเรยีนรูรูปแบบใหมท่ี
เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงองคความรู เชน รถไฟ
ความรู รถความรูเคลื่อนท่ี 
* การออกแบบแหลงเรียนรูเพ่ือรองรับผูสูงอายุ
และผูพิการ ตามแนวทางการออกแบบเพ่ือ
มวลชน (Universal Design) 

*  การพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรูใน
พ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยหนาแนน 
* เผยแพรและขยายผลตนแบบแนว
ทางการปรับปรุงสถานท่ีตามแนวทางการ
ออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) 

* การพัฒนาแหลงเรียนรูรูปแบบใหมให
สอดคลองกับการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงานสําคัญระยะสัน้ แผนการดําเนินงานสําคัญระยะกลาง แผนการดําเนินงานสําคัญระยะยาว 

3. พัฒนาองคความรูของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ี
จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษยของคนทุกชวงวัย  

3.1 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงองค
ความรูในแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิต 
3.2 การเพ่ิมข้ึนของระดับความรู
ของผูใชบริการพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรู   

*  การจัดหมวดหมูและเช่ือมโยงองคความรูของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีสอดรับกับแนวโนม
โลกและทิศทางนโยบายของประเทศ 
*  การบูรณาการระหวางหนวยงานเพ่ือ
ศึกษาวิจัยองคความรูและพัฒนาเน้ือหาสําหรบั
จัดแสดงในพิพิธภัณฑและแหลงเรยีนรู 
* โครงการวิจัยความสนใจและความตองการการ
เรียนรู และการอํานวยความสะดวกแกกลุม
ผูใชบริการพิพิธภณัฑและแหลงเรยีนรูท่ี
สอดคลองกับแตละชวงวัย  

*  การพัฒนาตอยอดองคความรูใน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูผานการ
ฝกอบรมภาคปฏิบัต ิ(Tutorials) ท่ีเนน
การเรยีนรูโดยการลงมือทํา (Learning by 
Doing) 

*  การสงเสรมิการวิจยัและพัฒนาและการ
ประยุกตใชนวัตกรรมการจัดแสดง/นําเสนอ
รูปแบบใหมท่ีเปนมติรตอกลุมผูสูงอายุและผู
พิการ 

4. สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรู ท้ังการแลกเปลี่ยน
นิทรรศการ วัตถุจัดแสดง และ
องคความรูทางวิชาการ 

4.1  สัดสวนพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนองคความรู 
บุคลากร หรือวัตถุจัดแสดง 
4.2  จํานวนกิจกรรมความรวมมือ
ระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ของไทยกับตางประเทศ 
4.3  การยอมรับบทบาทความเปน
ผูนําของไทยดานการจัดการ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในระดบั
ภูมิภาค 

* การหมุนเวียนนิทรรศการช่ัวคราวและวัตถุจดั
แสดง 
* การสัมมนาเครือขายพิพิธภณัฑ 
* การแลกเปลี่ยนขอมูลและองคความรูดานการ
จัดการแหลงเรยีนรูระหวางไทยกับตางประเทศ  

* การหมุนเวียนนิทรรศการช่ัวคราวและ
วัตถุจัดแสดงระหวางไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
* การสัมมนาเครือขายพิพิธภณัฑระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 
* การถายทอดความรูดานการจัดการ
แหลงเรียนรูแกประเทศเพ่ือนบานอาเซียน 

* การประสานงานกับพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูในตางประเทศเพ่ือนําผลงานระดับ
โลกมาจัดแสดงในประเทศไทย 
* การสัมมนาเครือขายพิพิธภณัฑระดับ
นานาชาติ 
* การจัดตั้งเครือขายพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูของภมูิภาคอาเซียน    
* การใชเครือขายระหวางประเทศสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงแหลงเรียนรูในประเทศไทย 
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5. ประยุกตใชเทคโนโลยดีิจิทัล
พัฒนารูปแบบการจดัแสดงและ
กิจกรรมในพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรูใหมีการนําเสนอท่ี
นาสนใจ  

5.1 สัดสวนของพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูท่ีนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช
เพ่ิมคุณภาพการจดัแสดงและจัดเก็บ
ขอมูล 
5.2 ผูเขาชมใชเวลาอยูในพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูมากข้ึน  

* การพัฒนาสื่อการเรียนรู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือนําเสนอและใหบริการ เชน 
Digital Exhibition, Virtual Library, QR code 
* การใชประโยชนจากเทคโนโลยดีิจิทัล เชน 
Cloud Computing ในการจัดการขอมูลและ
เน้ือหาของพิพิธภัณฑและแหลงเรยีนรู 
* การเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีจัดแสดงในแหลงเรียนรู
และพิพิธภณัฑกับแหลงขอมูลออนไลนเพ่ือให
ผูใชบริการสามารถเขาถึงองคความรูเชิงลึก 

* การเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีจัดแสดงกับ
เครื่องมือแปลภาษาออนไลน ทําให
ผูใชบริการทุกชาติเขาถึงความรูเปนภาษา
ของตนได 

* การใชประโยชนจากเกม/เกมออนไลนเพ่ือ
เสรมิสรางทักษะความรูในพิพิธภณัฑและ
แหลงเรียนรู 

6. พัฒนาพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
สรางเสริมประสบการณและ
คานิยมท่ีดีแกท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ 

6.1 จํานวนและอัตราการเติบโตของ
นักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาตท่ีิ
เขาชมแหลงเรียนรูและพิพิธภณัฑ 

* การเสรมิสรางวัฒนธรรมการทองเท่ียวเชิง
แหลงเรียนรู  
* การจัดทําดัชนีช้ีวัดและประเมินศักยภาพการ
ทองเท่ียวของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

* การคัดเลือกตนแบบการพัฒนา
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ือการ
ทองเท่ียวเสริมสรางประสบการณและ
คานิยมท่ีด ี 

* การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวของ
พิพิธภัณฑและแหลงทองเท่ียวดวยการ
เช่ือมโยงและใหคาํปรึกษาระหวางแมขาย-
ลูกขาย 

7. ยกระดับศูนยวิจัยเฉพาะดาน
ใหเปนแหลงเรียนรูสาธารณะ 

7.1 จํานวนศูนยวิจัยท่ีพัฒนาเปน
แหลงเรียนรู 

* การพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยวิจัยทางการเกษตรใหเปน
แหลงเรียนรู  

* การพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยวิจัยอ่ืนๆ เปนแหลง
เรียนรู  

*  การเปดพ้ืนท่ีวิจัยและพัฒนา เชน สตูดิโอ 
หองทดสอบ/ทดลอง สําหรับนักวิจัย/ผู
ตองการคนควาองคความรูเชิงลึก 
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8. สงเสรมิใหหนวยงานสวน
ภูมิภาค สวนทองถ่ิน 
สถาบันการศึกษา และชุมชน ให
มีสวนรวมยกระดับคณุภาพและ
บริการของพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรู  

8.1 จํานวนหนวยงานสวนภูมิภาค/
ทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการพัฒนา
แหลงเรียนรู 

*  การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสรมิการ
เรียนรูเชิงสรางสรรคและการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ 

*  การสรางเครือขายไตรภาคีทางดาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูประกอบดวย
แหลงเรียนรู หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคเอชน เพ่ือทําหนาท่ีในการนําเสนอ
ขอคิดเห็นเชิงนโยบายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูและการทองเท่ียว 

*  การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
ไตรภาคีทางดานพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรู 
เพ่ือทําหนาท่ีในการนําเสนอขอคดิเห็นเชิง
นโยบายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูและการ
ทองเท่ียว 

9. สงเสรมิบทบาทของ
ภาคเอกชนในการพัฒนาและ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑและ
แหลงเรียนรูรวมท้ังการเผยแพร
องคความรูผานพิพิธภณัฑและ
แหลงเรียนรูของท้ังรัฐและ
เอกชน 

9.1จํานวนบริษัทเอกชนท่ีมีบทบาท
พัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
9.2  มูลคาการลงทุนของภาคเอกชน
ในการจัดตั้ง บริหารจดัการ และ
พัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
9.3 จํานวนองคความรูของ
ภาคเอกชนท่ีไดรับการเผยแพรใน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

*  การพิจารณามาตรการสิทธิประโยชนและ
สิ่งจูงใจแกบริษัทเอกชนท่ีสนับสนุนคาใชจาย
ดานการพัฒนาและบรหิารจดัการแหลงเรียนรู 
*  การสงเสรมิการเผยแพรองคความรูและ
ผลงานวิจัยของภาคเอกชนในพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูของท้ังรัฐและเอกชน  

*  การสงเสรมิการลงทุนและสนับสนุนการ
จัดใหมีแหลงเงินทุนในรูปแบบประชารัฐ 
เพ่ือนํามาพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรู 
*  การสนับสนุนใหผูประกอบอาชีพอิสระ 
(Freelance) มีบทบาทสรางความรูใน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

*  การสงเสรมิบทบาทบรรษัทขามชาติใน
การถายทอดนวัตกรรมรูปแบบใหมท่ีสะทอน
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกผาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทย 
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10. จัดทํามาตรฐานคณุภาพ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู เพ่ือ
ปรับปรุงยกระดับใหได
มาตรฐานสากล รวมท้ัง
ประเมินผลความสําเร็จท่ีเปน
รูปธรรมและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูเขาชม เพ่ือใชในการปรับปรุง
และพัฒนาการใหบริการใน
ระยะตอไป  

10.1  จํานวนพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 
10.2 ระดับความพึงพอใจตอเน้ือหา
และการนําเสนอในพิพิธภณัฑและ
แหลงเรียนรู 
10.3  พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ของไทยไดรับรางวัลหรือติดอันดับ
ความนิยมในระดับสากล 

* การจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  
* การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร
ดานการตรวจสอบ/รับรองมาตรฐาน 
* การจัดประกวดและมอบรางวัลพิพิธภัณฑ 
แหลงเรียนรู หองสมดุ และบุคลากรดีเดน 
* การติดตามประเมินผลสัมฤทธิของพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในระยะสั้น เพ่ือใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการในระยะตอไป 

*  การปรับปรุงมาตรฐานของไทยให
ทัดเทียมสากล และจัดตั้งหนวยงานออก
ใบรับรองพิพิธภัณฑเอกชนและทองถ่ินท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย  
* การติดตามประเมินผลสัมฤทธิของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในระยะกลาง 
เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการในระยะตอไป 

* การพัฒนามาตรฐานคุณภาพพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูสูรางวัลระดับสากล 
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  เปาประสงค  :  คนไทยทุกชวงวัยเห็นประโยชนของการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
และมีพฤติกรรมนิสัยใฝเรียนรูในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต      

  กลยุทธ :   

1. ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนักรู และเสริมแรงจูงใจดานการเรียนรูตลอดชีวิตผาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจของคนไทยทุกชวงวัย 

2. ปลูกฝงใหประชาชนทุกชวงวัยมีนิสัยใฝเรียนรูในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ผาน
กิจกรรมทางการตลาด มาตรการจูงใจ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

3. เสริมสรางวัฒนธรรมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตอการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรู 

  ตัวช้ีวัด : 

1. ปริมาณและคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  

2. จํานวนผูเขาใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

3. จํานวนผูใชบริการซํ้า 

4. จํานวนผูใชบริการ Muse Pass 

5. ขอรองเรียนของผูรับบริการลดนอยลง 

6. ความเปนระเบียบเรียบรอยของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูมากข้ึน 

แผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ :  

1. การเผยแพรขอมูลพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูผานเว็ปไซด์  www.museumthailand.com 

และ Application : Museum Thailand ซ่ึงเปนศูนยกลางขอมูลองคความรู การใหบริการและกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนและนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสาร 
สาระความรู และการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูของเครือขายพิพิธภัณฑท่ัวประเทศ  

2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการทองเท่ียวเชิงแหลงเรียนรู (Muse Pass)  เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและสรางแรงจูงใจในการเขาชมพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  โดยการประสานความรวมมือระหวาง
พิพิธภัณฑ แหลงเรียนรูตางๆและพันธมิตรทางธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะเขามารวมเปนสวนหนึ่งใน Muse 
Pass (บัตรเดียวเท่ียวไดหลายพิพิธภัณฑ) รวมท้ังรวมจัดกิจกรรมสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ เชน คูปองสวนลด
รานอาหาร/รานคา ของท่ีระลึก การทําการตลาด ฯลฯ  

 
 

http://www.museumthailand.com/


33 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
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1. การประชาสมัพันธเพ่ือสราง
ความตระหนักรู และเสรมิ
แรงจูงใจดานการเรียนรูตลอด
ชีวิตผานพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูท่ีสอดคลองกับความ
สนใจของคนไทยทุกชวงวัย 

1.1 ปริมาณและคณุภาพของ
สื่อประชาสัมพันธของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  
1.2  จํานวนผูเขาใช
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

*  ประสานความรวมมือในการประชาสัมพันธ
ขอมูลกิจกรรมผานชองทางท่ีหลากหลายของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเครือขาย 
* ประชาสัมพันธกิจกรรมของพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูดวยชองทางประชาสมัพันธกลาง
ท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตโครงการ 
MuseumThailand  

* พัฒนาโครงการ MuseumThailand เพ่ือ
บูรณาการการประชาสัมพันธกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑและแพลงเรียนรูใหหลากหลาย
ครอบคลมุมากข้ึน   

*โครงการลดตนทุนการประชาสัมพันธกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑและแหลงเรยีนรูดวยการถายทอด
ทักษะและกระบวนการเรียนรูแบบตลอดชีวิตจาก
พอแมสูลูกหลาน (คืนสูเยาครอบครัวใฝรู)  
* พัฒนาโครงการ MuseumThailand เพ่ือบูรณา
การการประชาสมัพันธกิจกรรมของพิพิธภัณฑ
และแพลงเรียนรูใหหลากหลายครอบคลุมมากข้ึน 

2.  ปลูกฝงใหประชาชนทุกชวง
วัยมีนิสัยใฝเรยีนรูในพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ผาน
กิจกรรมทางการตลาด 
มาตรการจูงใจ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

2.1  จํานวนผูเขาใช
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
2.2  จํานวนผูใชบริการซ้ํา 
2.3  จํานวนผูใชบริการ 
Muse Pass 

* โครงการ Muse Pass บัตรเดียวเท่ียวไดทุก
พิพิธภัณฑ  
* โครงการแฟนพันธุแทพิพิธภัณฑ (Museum 
Passport) 
* โครงการยุวทูตพิพิธภณัฑ  
* จัดทําเสนทางทองเท่ียวพิพิธภัณฑ (Route) 
* สงเสริมการใหพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรู
เปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย 
เชน Co-working Space, Self-publishing 
Platforms, Maker Labs, Shop 

*  ขยายจํานวนพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรู
ในเครือขาย Muse Pass   
* โครงการแฟนพันธุแทพิธภัณฑ 
(Museum Passport) 
* โครงการยุวทูตพิพิธภณัฑ  
* ขยายเสนทางทองเท่ียวพิพิธภัณฑใหท่ัวถึง  
* สงเสริมการใหพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรู
เปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย 
เชน Co-working Space, Self-
publishing Platforms, Maker Labs, 
Shop  
 
 

*  ขยายจํานวนพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรูใน
เครือขาย Muse Pass   
* โครงการแฟนพันธแทพิธภัณฑ (Museum 
Passport) 
* โครงการยุวทูตพิพิธภณัฑ  
* สงเสริมการใหพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรูเปน
สวนหน่ึงของวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย เชน Co-
working Space, Self-publishing Platforms, 
Maker Labs, Shop 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

 กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงานสําคัญระยะสัน้ แผนการดําเนินงานสําคัญระยะกลาง แผนการดําเนินงานสําคัญระยะยาว 

3. เสริมสรางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคตอการ
เรียนรูผานพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรู 

3.1  ขอรองเรียนของ
ผูรับบริการลดนอยลง 
3.2  ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูมากข้ึน 
 
 
 

* โครงการใหความรูเรื่องทักษะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคสาํหรับผูใชบริการ  

* โครงการใหความรูเรื่องทักษะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคสาํหรับผูใชบริการ  

* โครงการใหความรูเรื่องทักษะและพฤติกรรมท่ี
พึงประสงคสําหรับผูใชบริการ  
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ 

  เปาประสงค  :  พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของไทยไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ สามารถเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและการทองเท่ียว       

  กลยุทธ :   

1. สรางกลไกในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

2. ปรับปรุงระเบยีบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนา 

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเชื่อมโยงกัน 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมและสมรรถนะในการบริหารจัดการ 

  ตัวช้ีวัด : 

1. มีหนวยงานกลางทําหนาท่ีบริหารจัดการและประสานการบูรณาการระหวางพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูตางๆ อยางเปนระบบ 

2. มีขอเสนอแนะทางนโยบายท่ีนําไปสูผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3. มีมาตรการและกลไกการดําเนินงานท่ีชวยสนับสนุนงานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. มีการปรับปรุงกฎระเบียบ/ระเบียบขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานและ
ใหบริการของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 

5. มีฐานขอมูลพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

6. คุณภาพและความครอบคลุมของฐานขอมูลพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีจําแนกประเภท
พรอมท้ังความสอดคลองเหมาะสมกับแตละชวงวัยของกลุมผูใชบริการเปาหมาย 

7. มีการพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหมีความพรอมและ
สมรรถนะในการบริหารจัดการและการใหบริการ 

     แผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ : 

1. การศึกษารูปแบบการกําหนดหนวยงานกลางท่ีเหมาะสม ท้ังในดานโครงสราง อํานาจ
หนาท่ี กลไกและทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน เพ่ือเปนหนวยงานวางแผน ประสาน และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานบูรณการการระหวางพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูของประเทศ  

2. การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และทองถ่ิน ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหมีความสมบูรณ  รวมท้ังจัดเก็บขอมูลจํานวนและพฤติกรรมผูใชบริการ   
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  รวมท้ังสามารถนํา
ขอมูลไปใชเผยแพรเพ่ือเปนประโยชนแกประชาชนและผูท่ีสนใจในวงกวาง  

3. การพัฒนาบุคลากรของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในเชิงบูรณาการอยางตอเนื่องและปน
ระบบ ท้ังในดานการบริหารจัดการ การใหบริการแกผูเยี่ยมชมและการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของแตละกลุมเปาหมาย   
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงานสําคัญระยะสัน้ แผนการดําเนินงานสําคัญระยะกลาง แผนการดําเนินงานสําคัญระยะยาว 

1. สรางกลไกในการบริหาร
จัดการพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรู   

1.1 มีหนวยงานกลางทําหนาท่ี
บริหารจดัการและประสาน
การบูรณาการระหวางพิพิธภณัฑ
และแหลงเรียนรูตางๆ อยางเปน
ระบบ 
1.2  มีขอเสนอแนะทางนโยบาย
ท่ีนําไปสูผลในทางปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 
1.3 มีมาตรการและกลไกการ
ดําเนินงานท่ีชวยสนับสนุนงาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

*  การศึกษารปูแบบการจดัตั้งหนวยงานกลางท่ี
เหมาะสม  
*  การจัดตั้งหนวยงานกลางเพ่ือทําหนาท่ีประสาน
การดําเนินงานอยางเปนระบบ  
* การสรางเครือขายและประสานความรวมมือ
ภายในพ้ืนท่ีและระหวางพ้ืนท่ีใกลเคียง 
* การติดตามความกาวหนาการดาํเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการบูรณาการพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรู เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหทันสมัยอยาง
ตอเน่ือง 
* การประเมินผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรู ในชวง 5 ปแรก 

* หนวยงานกลางขับเคลื่อนการบูรณาการ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู   
* เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายความ
รวมมือไปสูชุมชนทองถ่ิน 
* ขยายเครือขายความรวมมือและ
แลกเปลีย่นความรูกับพิพิธภัณฑในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะกับสภาการ
พิพิธภัณฑสถานระหวางชาต ิ
* ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรฯ  เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
* การประเมินผลสมัฤทธ์ิของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ในชวง 
10 ป 

* หนวยงานกลางขับเคลื่อนการบูรณา
การพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู   
* เสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย
ความรวมมือไปสูชุมชนทองถ่ิน 
* เสริมสรางความเขมแข็งใหพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูเพ่ือใหสามารถพ่ึงพา
ตัวเองไดในระยะยาว  
* ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรการบูรณาการ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู เพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหทันสมัยอยาง
ตอเน่ือง 
* การประเมินผลสมัฤทธ์ิของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ เมื่อ
สิ้นสุดแผน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงานสําคัญระยะสัน้ แผนการดําเนินงานสําคัญระยะกลาง แผนการดําเนินงานสําคัญระยะยาว 

2. ปรับปรุงระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนา 

2.1 มีการปรับปรุงกฎระเบียบ/
ระเบียบขอบังคับท่ีเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนางานและใหบริการ
ของพิพิธภัณฑและแหลงเรยีนรู
อยางตอเน่ือง  

* ตรวจสอบ รวบรวม และจัดกลุมกฎระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานและการ
ใหบริการของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู เพ่ือกําหนด
กรอบปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทของเปลี่ยนแปลง
อยางตอเน่ือง 
- ปรับปรุงชวงเวลาในการใหบริการท่ีสอดคลองกับ
กลุมผูใชบริการเปาหมาย 
- ปรับปรุงขอบังคับการใชทรัพยากรรวมกันเชิงพ้ืนท่ี 
- ปรับปรุงระเบียบการจัดเก็บคาบริการใหมีความ
ยืดหยุนและถูกตอง 

* ตรวจสอบ รวบรวม และจัดกลุม
กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนางานและการใหบริการของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู เพ่ือกําหนด
กรอบปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 

* ตรวจสอบ รวบรวม และจัดกลุม
กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนางานและการใหบริการของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู เพ่ือกําหนด
กรอบปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 

3. พัฒนาระบบฐานขอมูล
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความ
เช่ือมโยงกัน  

3.1  มีฐานขอมูลพิพิธภณัฑและ
แหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเน่ือง  
3.2 คุณภาพและความ
ครอบคลมุของฐานขอมูล
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ี
จําแนกประเภทพรอมท้ังความ
สอดคลองเหมาะสมกับแตละ
ชวงวัยของกลุมผูใชบริการ
เปาหมาย 

*. การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูในระดับประเทศ ภมูภิาค และทองถ่ิน 
ท้ังภาครัฐและเอกชน   
* การจัดเก็บขอมลูจํานวนและพฤติกรรมผูใชบริการ
ในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
* การจัดการองคความรูจากภูมิปญญาชาวบานจาก
ปราชญในพ้ืนท่ีชุมชนและทองถ่ิน 
*  เช่ือมโยงการใชขอมูลระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนรวมกัน 

*. ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และทองถ่ิน ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหเปน
ปจจุบัน  
* การจัดเก็บขอมลูจํานวนและพฤติกรรม
ผูใชบริการในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
* การจัดการองคความรูจากภูมิปญญา
ชาวบานจากปราชญในพ้ืนท่ีชุมชนและ
ทองถ่ิน 
*  เช่ือมโยงการใชขอมูลระหวางหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนรวมกัน 
 
 
 

*. ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากร
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ใหเปนปจจุบัน  
* การจัดเก็บขอมลูจํานวนและ
พฤติกรรมผูใชบริการในพิพิธภณัฑและ
แหลงเรียนรู 
* การจัดการองคความรูจากภูมิปญญา
ชาวบานจากปราชญในพ้ืนท่ีชุมชนและ
ทองถ่ิน 
*  เช่ือมโยงการใชขอมูลระหวาง
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนรวมกัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนการดําเนินงานสําคัญระยะสัน้ แผนการดําเนินงานสําคัญระยะกลาง แผนการดําเนินงานสําคัญระยะยาว 

4.  พัฒนาบุคลากรของ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ในเชิงบูรณาการอยาง
ตอเน่ืองและเปนระบบ ท้ัง
ในดานการบริหารจดัการ 
การใหบริการแกผูเยี่ยมชม 
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 

4.1 มีการพัฒนาบุคลากรท่ี
ทํางานในพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูใหมีความพรอมและ
สมรรถนะในการบริหารจัดการ
และการใหบริการ 

* การพัฒนาศักยภาพใหแกผูนํา ผูประกอบการ 
และชุมชน ท่ีใหบริการพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรูใน
การบริหารจัดการท้ังภาครัฐและเอกชน 
* โครงการฝกอบรมการพัฒนาคณุภาพการ
ใหบริการ (Sevice Design) ของบุคลากรพิพิธภณัฑ
และแหลงเรียนรู 
* โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูตามแนวทางการออกแบบเพ่ือมวลชน 
(Universal Design)  
* การพัฒนาบุคลากรดานพิพิธภณัฑและแหลง
เรียนรูในดานตางๆ ไดแก  
- การอบรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
- การอบรมพัฒนามาตรฐานและทักษะวิชาชีพดาน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
* การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางเครือขายใน
การสงเสริมพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรู 

* การพัฒนาศักยภาพใหแกผูนํา 
ผูประกอบการ และชุมชน ท่ีใหบริการ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในการบริหาร
จัดการท้ังภาครัฐและเอกชน 
* โครงการฝกอบรมการพัฒนาคณุภาพ
การใหบริการ (Sevice Design) ของ
บุคลากรพิพิธภณัฑและแหลงเรยีนรู 
* โครงการอบรมแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตามแนว
ทางการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal 
Design)  
* การพัฒนาบุคลากรดานพิพิธภณัฑและ
แหลงเรียนรูในดานตางๆ รวมกับ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในตางประเทศ 
* การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือสรางเครือขายในการสงเสริม
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

* การพัฒนาศักยภาพใหแกผูนํา 
ผูประกอบการ และชุมชน ท่ีใหบริการ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในการ
บริหารจดัการท้ังภาครัฐและเอกชน 
* โครงการฝกอบรมการพัฒนาคณุภาพ
การใหบริการ (Sevice Design) ของ
บุคลากรพิพิธภณัฑและแหลงเรยีนรู 
* โครงการอบรมแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตามแนว
ทางการออกแบบเพ่ือมวลชน 
(Universal Design)  
* การพัฒนาบุคลากรดานพิพิธภณัฑและ
แหลงเรียนรูในดานตางๆ รวมกับ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใน
ตางประเทศ 
* การอบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือสรางเครือขายในการ
สงเสริมพิพิธภณัฑและแหลงเรียนรู 
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บทที่ 4 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ สูการปฏิบัต ิ
 

 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูระยะ 20 ปสูการปฏิบัติเปน
การดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ประสานการดําเนินงานรวมกันอยางเปนเอกภาพ ภายใตคณะกรรมการบูรณาการฯ รวมท้ังกับหนวยงาน
ภายนอกท่ีมีสวนรวมสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเปนไปตามกรอบ
แนวทางการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาล การ
ปฏิรูปการศึกษาและสังคม และบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  กลไกในการขับเคล่ือน  

 1)  ระดับนโยบาย ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 312/2558 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และผูแทนจาก
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูเปน
กรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ีในการ (1) ประสานงานบูรณาการแนวทางการดําเนินการและ
กิจกรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของประเทศดวยพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหมีเอกภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 2) จัดใหมีระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศของแหลงเรียนรูตางๆ เพ่ือใหประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง รวมท้ัง 3) ใหขอเสนอแนะและ
สงเสริมพัฒนาพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพและคุณคาเพ่ิมข้ึน ท้ังในดานรูปแบบการใหบริการ
และสาระความรูท่ีเชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจ สังคม และสนองตอบความตองการของกลุมเปาหมาย และเม่ือ
มีประเด็นการพิจารณาท่ีสําคัญในเชิงนโยบายจะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

 2)  ระดับปฏิบัติ ขับเคลื่อนโดยคณะทํางานงานบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ภายใต
คณะกรรมการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ซ่ึงมีองคประกอบเปนผูแทนจากหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของเปนคณะทํางาน และมีผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูเปนหัวหนาคณะทํางาน   
มีอํานาจหนาท่ีในการ (1) จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด (2) บูรณาการ
ฐานขอมูลพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ใหมีความถูกตอง ครบถวน และทันสมัย เพ่ือประโยชนในการสงเสริมใน
การเรียนรู การทองเท่ียว และการอ่ืนๆ (3) ประสานการทํางานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด (4) สรางระบบเครือขายการดําเนินงานอยางบูรณาการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนเอกภาพและเกิดประโยชนสูงสุด (5) ประสานความรวมมือกับสวนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
และ (6) รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูทราบเปนระยะ   

  ท้ังนี้ ในการดําเนินโครงการบูรณาการจะมีการกําหนดหนวยงานหลักท่ีจะทําหนาท่ีเปนเจาภาพบูรณา
การในแตละแผนงาน/โครงการ รวมท้ังกําหนดบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินงานมีความ
ชัดเจนและเกิดผลเปนรูปธรรม  
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โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

2. การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  

 แผนยุทธศาสตรการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)   ผูจัดทําชั้น
นี้จะใชเปนกรอบแนวทางในการบูรณาการงานดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  เพ่ือใหยุทธศาสตร กลยุทธและ
แนวทางการพัฒนาท่ีอยูในแผนยุทธศาสตรฯ ไดรับการแปลงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมภายใตความ
รวมมือของหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ โดยกรอบแนวทางจะมีรายละเอียดครอบคลุมแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยใหมีความเชื่อมโยงกับการดําเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ    

3. การส่ือสารและประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายและสาธารณะ 

 เพ่ือใหหนวยงานระดับนโยบายและผูมีสวนไดสวนเสียภารกิจ (stakeholder) รวมท้ังประชาชน เขาใจถึง
บทบาทและความสําคัญของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพคนและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
จึงใหความสําคัญกับการสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับภารกิจในภาพรวมของคณะกรรมการบูรณา
การดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู และโครงการ/กิจกรรมบูรณาการใหมๆ ท่ีดําเนินงานในแตละชวงเวลาผาน
สื่อรูปแบบตางๆ เชน สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน ฯลฯ รวมท้ังการจัดกิจกรรมตางๆอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การจัดงานแถลงขาว การจัดนิทรรศการและกิจกรรมสาธิต การจัดกิจกรรมรณรงคสรางการ
รับรูโครงการ ณ ทําเนียบรัฐบาล  การจัดทําบทความ/สกูป/ขาวเผยแพรผานหนังสือพิมพ การใหสัมภาษณ
รายการทางวิทยุและโทรทัศน การบริหาร fanpage ของงานบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  ฯลฯ 

4.  การติดตามประเมินผล ประกอบดวย 

 1) คณะทํางานบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู  ทําหนาท่ีกําหนดกรอบในการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการฯ โดยกําหนดกรอบและ
กระบวนวิธีการกํากับ ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินโครงการภายใตกรอบ
หลักเกณฑ เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดของแผนยุทธศาสตรฯ 

คณะกรรมการบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

คณะทํางานบูรณาการฯ  

คณะรัฐมนตรี 

จัดทําโครงการนํารอง จัดทําแผนปฎิบัติการฯ     

ระยะ  5 ป 

การติดตามประเมินผลรายโครงการและภาพรวม 

จัดทําแผนยุทธศาสตร

บูรณาการฯ ระยะ  20 ป 
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รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตอคณะกรรมการบูรณาการดานพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูเปนระยะ เพ่ือรับทราบผลความกาวหนาปญหาอุปสรรคของการดําเนินการ หากพบปญหาอุปสรรค
เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงาน หรือมีสภาวการณภายใตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะไดสามารถใหคําปรึกษา
แนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาไดทันทวงที และเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณใหจัดทํารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรฯ พรอมปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการฯ เปนประจําทุกป 

 2) การสรรหาท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญทําหนาท่ีประเมินภายนอก เพ่ือวิเคราะหประมวลผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานวาสามารถตอบสนองตัวชี้วัด และคาเปาหมายท่ีกําหนดไวตามแผนยุทธศาสตร 
โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานท้ังดานผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอผูไดรับบริการ
และสังคมโดยรวม รวมท้ังวิเคราะหความคุมคาของโครงการและกิจกรรมวามีการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ เอกภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตามวัตถุประสงคของการบูรณาการหรือไม ท้ังดานงบประมาณ 
บุคลากร รวมถึงระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการพัฒนาโครงการใน
ระยะตอไปใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 312/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการดานพิพิพิธภัณฑและ  
แหลงเรียนรู 

- คําสั่งคณะกรรมการบูรณาการดานพิพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู ท่ี 1/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
บูรณาการดานพิพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

 










