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ค�ำน�ำ
ปี 2561 นับเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ส�ำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีการจัดตั้ง
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Creative Economy
Agency (Public Organization) หรือ CEA ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ท�ำหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากเดิมที่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่ง
ในภารกิจที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดตั้ง CEA เป็นการยกระดับภารกิจของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design
Center หรือ TCDC) ในฐานะส่วนงานหนึ่งภายใต้ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ให้จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนแห่งใหม่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียวที่มีภารกิจชัดเจนและต่อเนื่องด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 ผ่านการจัดท�ำวิจัย และสถิติ การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบบริการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทย และ
การสร้างแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา
การเริ่มต้นบทบาทของ CEA ในช่วงแรกเป็นการขยายบทบาทเดิมของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ที่มุ่งเน้น
การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มาเป็นหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่ มีบ ทบาทในการพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ (People) การพัฒนาย่า นเศรษฐกิจสร้า งสรรค์ (Place) และ
การพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ (Product & Service)
อย่างไรก็ตาม ในการด�ำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA นั้น ยังคงใช้กลไกการท�ำงานเดิมของ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในการเป็นแหล่งรวมทรัพยากรและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
นักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับกลไกของ CEA คือ การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดท�ำ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมถึงแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industries) และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District) รวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการส่งเสริมให้เกิดการน�ำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นกิจกรรมในปี 2561 จึงสะท้อน
ถึงการผสมผสานระหว่างกิจกรรมและโครงการเพื่อการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และกิจกรรมส�ำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา
นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ คือ งานเทศกาลงานออกแบบ
กรุงเทพฯ 2561 (Bangkok Design Week 2018) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีพื้นที่หลักในการจัดงานอยู่ที่
อาคารไปรษณีย์กลาง ย่านเจริญกรุง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน ทั้งผู้จัดแสดงงานและผู้ชมงาน
มีจ�ำนวนมากถึง 400,000 คน และยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาย่านเจริญกรุง สามารถเชื่อมโยงกับ
ภารกิจของ CEA ในด้านอื่นๆ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนานักสร้างสรรค์ ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ในอนาคต
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ส่วนที่ 1
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
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ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
( Thailand Creative & Design Center: TCDC)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้สำ�นักนายกรัฐมนตรี และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 ด้วยเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับการแข่งขันในโลกยุคใหม่
ในปัจจุบัน เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ทั่วโลกกำ�ลังมุ่งหน้าไปสู่ รวมถึงประเทศไทยที่ได้ให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานความคิดสร้างสรรค์ดงั ทีป่ รากฏในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ จึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นใน 2 ส่วนสำ�คัญ คือการพัฒนา
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์และพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำ�ให้ศนู ย์สร้างสรรค์งานออกแบบปรับบทบาทในการเป็นแหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ ธุรกิจสร้างสรรค์
และการส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำ�ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการร่วมมือกับภาครัฐใน
การปรับปรุงบริการสาธารณะเพื่อการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน
สำ�หรับการพัฒนาพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ ย่านเจริญกรุงเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีเ่ ปีย่ มไปด้วยศักยภาพทีจ่ ะพัฒนาไปสูย่ า่ นสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของย่าน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ชุมชนหลากเชื้อชาติ และการเป็นถนนสายแรกที่เป็นย่าน
การค้าสำ�คัญของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นที่ตั้งของอาคารสถาปัตยกรรมริมนำ�้ที่ทรงคุณค่า และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ที่ดำ�เนิน
การมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ที่เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2560 จึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์
สำ�หรับการพัฒนาผู้ประกอบการ และเป็นส่วนที่เข้ามาเติมเต็มความเป็นย่านสร้างสรรค์ให้กับเจริญกรุงที่ให้ความสำ�คัญ
กับการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและการรักษาคุณค่าความเป็นย่านประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศ
บนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
พันธกิจของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบในฐานะหน่วยงานภายใต้ สบร.

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน
2. สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมไปด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์
3. สร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ
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กลุ่มงานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
CREATIVE VISION

วิจัยและจัดทำ�แผนพัฒนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ
ในการพัฒ นานโยบายเพื่อ ส่งเสริม เศรษฐกิจสร้า งสรรค์อีกทั้งร่วมพัฒนาบริการ
สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

CREATIVE CENTER

พัฒนาแหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ที่กระจายอยู่ ทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค
CREATIVE BUSINESS

พัฒนาภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ให้สามารถนำ�ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเพิม่
มูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
CREATIVE THAILAND

พัฒนาสื่อในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าสร้างสรรค์
สาขาต่างๆ ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
TCDC กรุงเทพฯ
TCDC เชียงใหม่
TCDC ขอนแก่น
TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน
TCDC COMMONS W District
AIS D.C.
miniTCDC
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TCDC กรุงเทพฯ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง อาคารเก่าแก่ที่ถูกก่อสร้าง
ขึ้นเพื่อรองรับการขยายกิจการไปรษณีย์โทรเลข และเป็นสัญลักษณ์ของ “กระบวนการสร้างชาติ” ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มีความทันสมัย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารไปรษณีย์กลางจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำ�กัด และดำ�เนินการออกแบบและปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ให้บริการขนาด 8,700 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการ
เช่น Resource Center แหล่งรวบรวมหนังสือ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
Material & Design Innovation Center ศูนย์รวบรวมวัสดุและนวัตกรรมการออกแบบจากไทยและต่างประเทศ
Maker Space ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพร้ อ มเครื่ อ งมื อ และผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ การเปลี่ ย นไอเดี ย ให้ ก ลายเป็ น งานต้ น แบบ
Business Consulting Services พื้นที่ให้บริการด้านคำ�ปรึกษาทางธุรกิจ Gallery พื้นที่ส�ำ หรับการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ Auditorium พื้นที่สำ�หรับการจัดกิจกรรม การบรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Function Room พื้ น ที่เอนกประสงค์สำ�หรับการจัดนิทรรศการ การบรรยาย และการประชุม เชิงปฏิบัติการ
Creative Space พื้นที่สำ�หรับการให้บริการด้านธุรกิจ และพื้นที่ส่วนกลางสำ�หรับการทำ�งานและร้านกาแฟ รวมไปถึง
Rooftop Garden พื้นที่สำ�หรับการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
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ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

TCDC เชียงใหม่

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ศูนย์กลางความรูด้ า้ นการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์แห่งแรกในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน สำ�หรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์
ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์เข้า
กับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ อันจะนำ�มาซึ่งการสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการที่โดดเด่น
ยิ่งขึ้น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ประกอบไปด้วยห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ให้บริการความรู้ด้านความ
คิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ด้วยบริการฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์กว่า 8,000 ชนิด จากฐาน
ข้อมูลวัสดุที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมตัวอย่างวัสดุที่หมุนเวียนมาจัดแสดง การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและองค์ความรู้จาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ จินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม และพื้นที่จัดแสดง
ผลงานสำ�หรับนักออกแบบรุ่นใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการได้มีพื้นที่ในการทดลอง
ตลาดและสร้างช่องทางการจัดจำ�หน่าย
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TCDC ขอนแก่น

สาขาแห่งที่ 2 ของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความ
คิดสร้างสรรค์แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความ
คิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักศึกษา รวมทั้งกลุ่มผู้สนใจในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
การเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ จากภาคอีสาน นำ�
เสนอนวัตกรรมด้านวัสดุอีสานใน ISAN Material Innovation Center และพัฒนาธุรกิจในส่วนภูมิภาคด้วย Creative Business
Programme อันนำ�ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน

TCDC COMMONS แห่งแรกเปิดให้บริการเมือ่ เดือนกันยายน
2559 เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ
บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นผูส้ นับสนุน
โครงการจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร
(Communication Design Library) ณ บริเวณชั้น 2 ของ
โครงการ IDEO Q จุฬา-สามย่าน โดยมีขนาดพืน้ ที่ 351 ตารางเมตร
โดยมีการออกแบบพื้นที่และการใช้สอยที่เป็นทั้งห้องสมุด พื้นที่
จัดกิจกรรมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ
และพืน้ ทีบ่ ริการเพือ่ ชุมชนด้านการออกแบบสือ่ สารทีป่ ระสิทธิภาพ
AIS D.C.

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบ
การยุคดิจิทัล ในชื่อ “AIS Design Centre” (AIS D.C.) เพื่อเป็น
แหล่งบ่มเพาะความรูแ้ ละเพิม่ ขีดความสามารถของคนไทย ให้น�ำ
ความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ
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TCDC COMMONS W District

ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กับบริษทั วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ในการเป็นแหล่งเรียนรู้
เฉพาะด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design) เพื่อสร้างประสบการณ์ของสินค้าและบริการที่ตรงใจ
ผู้ใช้หรือกลุ่มลูกค้า บนพื้นที่กว่า 480 ตารางเมตร ที่พร้อมไปด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร พื้นที่ Co-working Space ห้องประชุม
พื้นที่จัดเวิร์กช็อป และพื้นที่นิทรรศการ รวมไปถึง Usability Lab และ Device Lab เพื่อใช้สำ�หรับทดสอบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้
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ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

miniTCDC โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค

miniTCDC เป็ น บริ ก ารของศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบในรู ป แบบย่ อ ส่ ว น เพื่ อ ขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง ความรู้
ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาค โดยความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
miniTCDC CENTER
miniTCDC
miniTCDC LINK
เครือข่ายสถาบันการศึกษา miniTCDC CENTER และ miniTCDC ในปัจจุบัน มีทั้งหมด 15 สถาบันการศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือด้านการออกแบบ จำ�นวน 500 รายการ สำ�หรับ miniTCDC CENTER และ จำ�นวน 300 รายการ
สำ�หรับ miniTCDC พร้อมด้วยตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ จำ�นวน 24 ชิ้น หมุนเวียนทุกปีการศึกษา เพื่อความทันสมัย
และสอดคล้องกับสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เช่นเดียวกับ TCDC นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรม
บรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และ
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายรูปแบบใหม่ miniTCDC LINK ที่มุ่งขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงหนังสือ
และฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านการออกแบบไปยังสถาบันศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ยกเว้น
สถาบั น การศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพฯ) ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการออกแบบในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย พร้อมสิทธิ
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ อีกมากมาย
สถาบันการศึกษาในเครือข่าย miniTCDC CENTER
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษาในเครือข่าย miniTCDC
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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miniTCDC Center
miniTCDC

Chiang Mai

Bangkok
COMMUNICATION DESIGN

AIS D.C.
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ส่วนที่ 1.2 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
โครงสร้าง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์
ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารและการตลาด
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม
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ผู้บริหาร
-ว่าง- 					

ผู้อ�ำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช

		

รองผู้อ�ำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

นายพิชิต วีรังคบุตร				

หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร			

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์

นางสาวศิริอร หริ่มปราณี			

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล			

หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ

นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล			

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการตลาด

-ว่าง- 					

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์

นางสาวชมพูนุท วีรกิตติ			

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม

คณะกรรมการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
นายคณิศ แสงสุพรรณ						

ประธานกรรมการ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี						

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ						

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผู้แทน)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ)

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ						

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา					

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเกริก วณิกกุล							

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรอม หิรัญพฤกษ์						

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล				

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายดิสทัต โหตระกิตย์						

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความร้			
ู

กรรมการและเลขานุการ
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ส่วนที่ 1.3 ผลงานเด่นของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การสัมมนา “Regional Forum on Creative Hubs and Cities”
10 ตุลาคม 2560 						

ห้องฟังก์ชั่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

British Council ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จัดงานสัมมนา “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิด
สร้างสรรค์” เพื่อสร้างการรับรู้ในความสำ�คัญของเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในหลายระดับเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ทเี่ อือ้ ต่อการเติบโต และพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพูดถึงศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ของสหราช
อาณาจักร แผนที่ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม นโยบาย
และการสนับสนุนเมืองสร้างสรรค์ และยังนำ�เสนอกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ร่วมด้วย 5 วิทยากรระดับโลก
Prof. Geoffrey Crossick, Dr. Tom Fleming, Mr. Takuya Nomura และ Dr. Ahn Sunghee
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นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ”
11 ตุลาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 				
ห้องแกลอรี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ
จำ�นวนผู้เข้าชม 31,185 คน

ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ “ศาสตรา
สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ” โดยความร่วมมือของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงคุณค่าของ
งานสถาปัตยกรรมไทย โดยมีกระบวนการออกแบบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ศิลปวิทยาการและความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย โดยนำ�เสนอศาสตร์อันเป็นพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ประเพณี
คติ ค วามเชื่ อ หลั กคิดเกี่ยวกับสถานะและความเหมาะสม ขั้นตอนการออกแบบ การผลิตชิ้นงาน นวัตกรรมด้า น
การออกแบบ วัสดุและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงวิถีการถ่ายทอดส่งต่อความรู้จากครูสู่ศิษย์ของ
บุคลากรในแวดวงสถาปัตยกรรมไทย อันเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาและจำ�เป็นสำ�หรับการรักษารากฐานทาง
วัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป
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ส่วนที่ 1.3 ผลงานเด่นของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รางวัล DFA Design for Asia Awards โดย Hong Kong Design Center
6 ธันวาคม 2560

นายพิชิต วีรังคบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ตัวแทนศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เข้ารับรางวัล
DFA Design for Asia Awards ประเภท Grand Award โดย Hong Kong Design Center ณ Hong Kong Convention and
Exhibition Centre จากโครงการ Redefining the District ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบในปีที่ผ่านมา ในการมอบรางวัล
ครั้งนี้มีโครงการจำ�นวน 9 ชิ้นจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในสาขาเดียวกัน
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ส่วนที่ 1.4 ผลการด�ำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมมีขอบเขตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ รวมทั้งการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

1. โครงการศึกษาแนวทางการจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย
การศึกษาแนวทางการจัดท�ำดัชนีชี้วัดขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Thailand Creativity Index)
และคัดเลือกและก�ำหนดตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมกับการประเมินศักยภาพและความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ของประเทศไทย
โดยการวิจัยเป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Desk Research) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์
และเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ใช้ประเมินในระดับ
สากล ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกมิติการพัฒนาเหมาะสมเพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์
ของประเทศ และ ขั้นตอนที่ 3 การสรุปข้อมูลและจัดท�ำดัชนีชี้วัดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีชี้วัดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชุด คือ
ดัชนีชุดมาตรฐาน และดัชนีชุดพิเศษ ซึ่งมีจ�ำนวนตัวชี้วัดที่น�ำมาใช้ในการค�ำนวณ และแนวทางการจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน
โดยส่วนของชุดมาตรฐาน ประกอบด้ วยตั วชี้ วัดทั้ งหมด 28 ตั ว และแบ่ ง ออกเป็ น 6 กลุ ่ ม ได้ แ ก่ (1) ด้ า นทุ นมนุ ษย์
(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (3) ด้านสถาบันและภาครัฐ (4) ด้านอุตสาหกรรมและการด�ำเนินธุรกิจ (5) ด้านเศรษฐกิจและการ
เงิน และ (6) ด้านผลลัพธ์สร้างสรรค์ ในขณะที่ดัชนีชุดพิเศษ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัว และแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
(1) ด้านทุนเชิงโครงสร้างและสถาบัน (2) ด้านทุนมนุษย์ (3) ด้านทุนทางวัฒนธรรม (4) ด้านทุนทางสังคม และ (5) ด้านผลลัพธ์
จากความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ดัชนีทั้ง 2 ชุดมีจุดแข็ง จุดอ่อน และความเหมาะสมในการน�ำไปใช้งานที่แตกต่างกัน

2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา: งานฝีมือและหัตถกรรม
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ถึ ง ภาพรวม สถานการณ์ ศั ก ยภาพ พร้ อ มทั้ ง วางทิ ศ ทางในการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมงาน
ฝี มื อ และหั ต ถกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลและการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ รวมทั้ง
จัดท�ำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมและสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม และสร้างความเข้าใจที่จะน�ำไปสู่การบูรณาการที่สอดประสานกันของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยการวิจัยเป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Desk Research) ในส่วนของนโยบายและแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และ
การศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบที่ดี (Best Practice) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนา
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขางานฝีมือและหัตถกรรม จ�ำนวน
51 ราย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน และการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อมูล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 27 ราย เพื่อศึกษาสถานภาพในปัจจุบันและแนวโน้ม/ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยใช้กรอบห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain/Diamond Model)
ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล สถานการณ์ แ ละศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการ รู ปแบบการด� ำ เนิ นธุ ร กิ จ ปั ญ หา และอุ ปสรรคใน
การพัฒนาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว น�ำไปสู่การจัดท�ำเป็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้ า งสรรค์ ร ายสาขา งานฝี มือ และหั ต ถกรรม โดยแบ่ ง กลุ ่ มเป้ า หมายของแผนฯ ออกเป็ น 4
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการที่ท�ำงานร่วมกับชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการรายเดี่ยว และกลุ่ม
หัตถอุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 1.4 ผลการด�ำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ให้บริการและบริหารต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งยังพัฒนาโครงการ
และกิจกรรม เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เริ่มตั้งแต่การย้ายที่ท�ำการ
อย่างถาวร มายังอาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง และเตรียมการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่ครบวงจรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้ย้ายสถานที่ท�ำการแห่งใหม่ และจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ณ อาคาร
ไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและขยายบริการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจ ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่
ซึ่งเอื้อต่อการเป็นสถานที่ท�ำงานและคิดค้นงาน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการบริการที่ทันสมัยเทียบเท่า
แหล่งเรียนรู้มาตรฐานสากล และการจัดท�ำแผนกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการถ่ายทอดความรู้ สร้าง
ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และการทดลองสร้างต้นแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสร้างให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเป็นต้นแบบ
ของ “นิเวศสร้างสรรค์” ที่เอื้ออ�ำนวยและสนับสนุนให้นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และ
ประชาชน ได้เข้าถึงบริการความรู้อย่างทั่วถึง ได้รับแรงบันดาลใจในสถานที่ซึ่งถูกคิดค้นและจัดเตรียมเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะ
รวบรวมความคิด และรวมตัวทางวิชาชีพ ตลอดจนเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันได้อย่างครบวงจร และเพื่อสร้างให้ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กรุงเทพฯ เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพแก่การบริการนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ SMEs
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และประชาชน

การเสวนา “กาลเทศะในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี: เรียนรู้ผ่านงานออกแบบอาคารในพระราชพิธี”
30 พฤศจิกายน 2560
Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับกรมศิลปากร จัดการเสวนาในหัวข้อ “กาลเทศะในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี: เรียนรู้ผ่านงานออกแบบอาคารในพระราชพิธี” กิจกรรมประกอบนิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย:
พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ” โดยคณะผู้ออกแบบงานอาคารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การเสวนาในครั้งนี้พูดถึงประสบการณ์
การทำ�งานร่วมกันของคณะผู้ออกแบบ การสาธิตการเขียนลายในงานสถาปัตยกรรมไทยที่ใช้ในการออกแบบพระเมรุมาศ
และอาคารประกอบ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ กาลเทศะ และการวิวัฒน์ไปของสถาปัตยกรรม
ไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางการออกแบบ หรือต่อยอดในงานที่เกี่ยวข้อง
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นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”
27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 					
จำ�นวนผู้เข้าชม 29,059 คน

ห้องแกลอรี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ชวนทุกคนมาร่วมสำ�รวจความท้าทายในมิติต่างๆ ของสังคมผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย ทัง้ การใช้ชวี ติ ประเด็นเรือ่ งสุขภาพ รวมไปถึงการจัดการชีวติ เพือ่ พัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งใช้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือแม้กระทัง่ ระบบการจัดการทีส่ ร้างแรงกระเพือ่ มทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจได้
ผ่านตัวอย่างผลงานจาก 4 ทีมที่ผ่านการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 ในหัวข้อ “Dear Elders,
สวัสดีตัวฉันในอนาคต” โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ KBTG, Thailand Social Innovation Platform, UNDP และ
Fabcafe Bangkok โดยมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการดังต่อไปนี้
Designing Impact Weekends 01/04: การนำ�ชมนิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”
18 มีนาคม 2561
ห้องแกลอรี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

กิจกรรมนำ�ชมนิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” โดยทีมภัณฑารักษ์และผู้เข้าร่วมโครงการ
Designing Impact Program
Designing Impact Weekends 02/04: เวิร์กช็อป “DIY for Elderly”
Maker Space ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

ทีม Sintorn7 และ Fabcafe Bangkok ร่วมกันแฮ็กเก้าอี้พลาสติกที่มีให้พบเห็นได้ทั่วไปให้เป็นเก้าอี้ที่รองรับกับ
การใช้งานของผู้สูงอายุมากขึ้น ในกิจกรรมเวิร์กช็อป “DIY For elderly” ผ่านการพัฒนาจากประสบการณ์ที่คุณพบ
เจอมา เพื่อต่อยอดในการสร้างสรรค์เป็นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์สำ�หรับผู้สูงอายุในแบบเฉพาะของคุณเอง
Designing Impact Weekends 03/04: การเสวนา “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”
Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

การเสวนา ”นวัตกรรมเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ” ว่าด้วยเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพกับการรักษาความเจ็บ
ป่วย โอกาส และการใช้เทคโนโลยี Internet of Things เข้ามาช่วยการส่งเสริมสุขภาพและวัดผลการส่งเสริมสุขภาพ
จากตัวแทนของทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017
และวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
Designing Impact Weekends 04/04: การเสวนา “ชีวิตไม่เคยง่าย”
Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

การเสวนาว่าด้วยเรื่องการใช้ชีวิต การจัดการชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย อะไรคือสิ่งที่ทำ�ให้ชีวิตให้เราง่ายขึ้น
ประสบการณ์การจัดการเรือ่ งเอกสารทีน่ า่ สนใจและอนาคตของการจัดการเอกสารของมนุษย์เรา รวมไปถึงมุมมอง
ของเทคโนโลยี โดยตัวแทนจากทีม iWill Project และวิทยากรรับเชิญ
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นิทรรศการ “Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง”
18 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2561 				
ห้องแกลอรี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ
จำ�นวนผู้เข้าชม 7,654 คน

ขยะกองโต สิ่งของเหลือใช้ วัสดุราคาถูก และนั่นคือ “ทองคำ�” สำ�หรับนักออกแบบ! สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ภายใต้
ความร่วมมือกับสถาบัน ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ นำ�เสนอนิทรรศการ
“Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” เพื่อแสดงถึงแนวทางการนำ�ขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่
ซึง่ เป็นหัวข้อทีเ่ ร่งด่วนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความต้องการในการบริโภคทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และด้วยสาเหตุ
นี้สถาบัน ifa จึงหยิบประเด็นดังกล่าวขึ้นมาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวิร์กช็อป และการประชุมร่วมต่างๆ รวมถึง
การจัดนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” และมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการดังนี้
การเสวนากับภัณฑารักษ์และการนำ�ชมนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะ
เป็นทอง”
19 พฤษภาคม 2561 					
ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

การบรรยายและการนำ�ชมนิทรรศการโดยภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ Pure Gold – Upcycled! Upgraded!
เปลี่ยนขยะเป็นทอง “ศจ. โฟลเคอร์ อัลบุส” ที่มาพูดคุยในหัวข้อ “ทำ�ไมขยะจึงมีค่าดุจทอง” และยังเล่าถึงแง่มุม
อันหลากหลายเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลขยะ และสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้เป็นวัสดุใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
ทั้งการพิจารณาวัสดุที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณ์ของขยะในแง่มุมที่แตกต่างกัน ไปจนถึงคุณค่าด้านความงามและ
อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อออกมา
การเสวนา “เปลี่ยนขยะเป็นทอง”
14 กรกฎาคม 2561 		

Material Design and Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

รับฟังแนวคิดและแนวทางการ ‘เปลี่ยนขยะเป็นทอง’ ผ่านมุมมองของภัณฑารักษ์ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และดีไซน์เนอร์ชาวไทยทีเ่ ข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลีย่ นขยะเป็นทอง”
ว่าด้วยประเด็นของการสร้างโอกาสในการนำ�ขยะและเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าใหม่ ทัง้ ในแง่มมุ คุณค่าและบริบท
ของวัสดุพื้นถิ่น และกระบวนการในการนำ�มาใช้ พร้อมทั้งเทรนด์ของการสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุในประเทศไทย
การประกวด Community Furniture เจริญกรุง
14 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

โครงการ “Community Furniture เจริญกรุง” จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาย่านเจริญกรุง โดยเปิดโอกาสให้
นักสร้างสรรค์และนักออกแบบในทุกระดับ ได้เข้าร่วมประกวดผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำ�หรับจัดวาง
ในย่านตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง โดยมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการใช้งานได้จริงในพื้นที่ โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้ร่วมมือ
กับบริษัท VIVI Decorative ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ VIVI ในการนำ�ผลงานที่ชนะการประกวดไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์
สำ�หรับจัดวางในย่านเจริญกรุงเพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ
ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
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4. โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ไทย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้จัดท�ำโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ไทย โดยมี
เป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถเป็นแรงงานสร้างสรรค์ ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนา
ทุนทางความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน เพื่อสร้างสินค้าและบริการ ผ่านการรวบรวม ผลิต
และถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดเก็บองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อแสดงศักยภาพของธุรกิจสร้างสรรค์
ไทย และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ที่จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส�ำหรับการค้นคว้าความรู้
ด้วยตนเอง การเพิ่มพูนความรู้ด้วยนิทรรศการ การบรรยาย และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดพื้นที่ที่เปิด
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลากหลายสาขา นอกไปจากนี้ยังขยายพื้นที่การให้บริการไปสู่พื้นที่ต่างๆ
ในรูปแบบสาขาที่เชียงใหม่ และขอนแก่น หน่วยบริการ miniTCDC ที่ตั้งอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ และพื้นที่ท�ำงาน
ของชุ ม ชนนั ก ออกแบบในกรุงเทพฯ อีก 3 แห่งคือ TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่า น TCDC COMMONS
W District และ AIS D.C.
สาขา					
จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการ (คน/ครั้ง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ 			
333,575
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่				
43,796
TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน 			
11,323
TCDC COMMONS W District 				
9,049
AIS D.C. 						
147,002
โครงการ miniTCDC				
11,644
จ�ำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลออนไลน์ WGSN 					
ฐานข้อมูลออนไลน์ GMID 					

86,134
16,914

การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ (Group Visit) 342 คณะ รวมจ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ 10,205 คน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถาบัน หรือสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในบริเวณของศูนย์ฯ ได้ใน
รูปแบบของหมู่คณะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจุดมุ่งหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างบันดาลใจ และขยายโอกาสในการ
เข้าถึงองค์ความรู้สร้างสรรค์
ฐานข้อมูล library.tcdc.or.th

เว็บไซต์รวบรวมรายชื่อหนังสือของ TCDC Resource Center ทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วยหนังสือ
สิ่งพิมพ์ วารสาร และสื่อมัลติมีเดีย และยังมีการอัพเดทรายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ทุกเดือน เพื่อความเท่าทันและ
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การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
นิทรรศการ “Craft Fusion”
22 - 31 ตุลาคม 2560 			

Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ Blue Dragon Art Company และ Atelier Rudee น�ำเสนอนิทรรศการผ่านผลงาน
การออกแบบทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างนักออกแบบและช่างฝีมอื ท้องถิน่ ระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน จากการหลอมรวมเอา
วัฒนธรรมและงานหัตถกรรมจากทัง้ 2 ท้องถิน่ เข้าด้วยกัน ผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมชิน้ ใหม่ นิทรรศการ
นี้เป็นการแสดงผลงานและบอกเล่าประสบการณ์ของพวกเขาในระหว่างที่ใช้ชีวิต เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานในต่างแดน
การเสวนา “Craft Fusion”
22 ตุลาคม 2560 			

Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ Blue Dragon Art Company และ Atelier Rudee จัดกิจกรรมบรรยายประกอบ
นิทรรศการ Craft Fusion เพื่อแสดงผลงานการออกแบบที่มีการผสมผสานระหว่างนักออกแบบและช่างฝีมือท้องถิ่นระหว่าง
ประเทศไทยและไต้หวัน การบรรยายในครั้งนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม
ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสามในระหว่างการพ�ำนักอยู่ในไทตง ไต้หวัน และบ้านปะอาว ประเทศไทย
เวิร์กช็อป “Future Camp: Food Design”
18 พฤศจิกายน 2560
Maker Space ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

FabCafe และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ต้อนรับเยาวชน
คนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจ เพื่อเปิดประสบการณ์กับกิจกรรม
สร้ า งสรรค์ คุ ก กี้ ที่ ส ามารถออกแบบลวดลายได้ ด ้ ว ยตั ว เอง
โดยใช้กระบวนการท�ำงานดิจิทัลของแม่พิมพ์แบบ 3 มิติ
ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท�ำงานแบบดิจิทัล ซึ่งจะกลาย
มาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์ประสบการณ์การท�ำอาหาร
รูปแบบใหม่ๆ
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การบรรยาย “Future Friday: Digital Couture”
24 พฤศจิกายน 2560 					

Maker Space ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

การบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ผ้าด้วยเทคโนโลยีล�้ำสมัย ที่มีอิทธิพลและผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกของ
อุตสาหกรรม รวมทั้งทักษะ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ผ้าที่นักออกแบบควรเรียนรู้ โดย บริษัท Epson
ประเทศไทย พร้อมรับฟังความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพิมพ์ผ้าที่มีการน�ำเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้
เวิร์กช็อป “Make a Game: Retro Style”
26 พฤศจิกายน 2560 						

Maker Space ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

FabCafe และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จัดเวิร์กช็อป “Make a Game: Retro Style” เพื่อให้ความรู้เรื่องการพัฒนา
เกมแบบย้อนยุคบน Arduboy ซึ่งเป็นเครื่องเกมพกพาขนาด 8 บิตที่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถพัฒนาได้ ด้วยการทดลอง
สร้างเกมจากตัวอย่าง Source Code ของเกมโดย GearWalker เมกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังวงการเกมมากว่า 10 ปี มาเผยเคล็ด
ลับและวิธีการสร้างเกมอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน รวมถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกใช้ในเกมแบบ Dot Pixel
เวิร์กช็อป “Leather Stamp Camp: Hello 2018!”
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 และ 24 ธันวาคม 2560
Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

Material & Design Innovation Center พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ จัดเวิร์กช็อปส�ำหรับผู้ที่
สนใจมาร่วมเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานท�ำมือด้วยวัสดุหนัง ไปจนถึงวิธีการตอกหนังด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองด้วยวัสดุหนังฟอกฝาด ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจ หรือที่ห้อยกระเป๋า ซึ่งสามารถ
น�ำไปเป็นของขวัญสุดพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่
เวิร์กช็อป “makeover CHAROENKRUNG: เยาวชนพลิกฟื้นย่านเจริญกรุง”
12 - 14 มกราคม 2561
ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ และย่านเจริญกรุง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดโอกาสให้อาสาสมัครรุ่นใหม่เข้าร่วมเวิร์กช็อป “makeover CHAROENKRUNG”
เพื่อสร้างสรรค์และพลิกฟื้นคืนย่านเจริญกรุง ภายใต้โจทย์ “พัฒนาพื้นที่ย่านเจริญกรุงด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ”
โดยวิทยากรจาก Clou–floor ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ มาเป็นผู้ดูแลและจุดประกายความคิดอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายทอด
แนวคิดในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมืองอย่างสร้างสรรค์ตลอด 3 วันเต็ม
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การจัดแสดงผลงาน “Innovation Showcase: Wellbeing & Gastronomy”
27 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2561 		
Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

เปิดมุมมองในการเลือกใช้วัสดุและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมเครือข่าย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ ในการจัดแสดง Innovation Showcase: Wellbeing &
Gastronomy ที่จัดแสดงผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อ “กินดี” จากนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่มีระบบเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้การเกษตรดีขึ้น นวัตกรรมทางด้านอาหารที่ส่งเสริมการกินดีและบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน และนวัตกรรม
ทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่รักสุขภาพ ร่วมกับการจัดแสดง “Design Innovation: Smart Farming”
เทคโนโลยีต้นแบบการเพาะปลูกสมัยใหม่
การจัดแสดงนวัตกรรม “Innovation Showcase: Better Living”
22 พฤษภาคม - 4 กันยายน 2561 		
Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

เปิดมุมมองในการเลือกใช้วัสดุและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมเครือข่าย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ การจัดแสดงนวัตกรรม Innovation Showcase: Better
Living ชวนคุณมาร่วมชมผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อ “อยู่ดี” ที่รวบรวมนวัตกรรมด้านระบบขนส่งสาธารณะ นวัตกรรม
ทางด้านการออกแบบเพื่อทุกคน และนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการอยู่อาศัย
eBook “เจาะเทรนด์โลก 2019: NOW AGE: Manifesto and Action”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจัดท�ำ eBook “เจาะเทรนด์โลก 2019: NOW AGE: Manifesto and Action” เพื่อวิเคราะห์
และเจาะลึกกระแส กลั่นกรองและน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ให้ก้าวล�้ำกว่าใคร โดยน�ำเสนอความรู้ให้
ทันความต้องการของตลาดโลกครบทุกประเด็น ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละรุ่น กับบทสรุป
เทรนด์แห่งปีจากหนังสือรวบรวมเทรนด์โลกชั้นน�ำกว่า 20 ส�ำนัก อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone, Viewpoint
การบรรยาย “Trend Talk 2018”
27 มีนาคม 2561 					

ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

การบรรยายที่น�ำผู้ฟังเข้าสู่การถอดรหัส “เทรนด์โลก” ประจ�ำปี 2018 เพื่อการประยุกต์ใช้จริงทางธุรกิจและชีวิตประจ�ำวัน
ผ่าน 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่พร้อมต่อยอดสู่โอกาสแห่งอนาคต อาทิ ศิลปะและหัตถกรรม ความงามและแฟชั่น สุขภาพ
และความเป็นอยู่ การขนส่งและเดินทาง ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต ท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง สื่อและ
ความบันเทิง อาหาร
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เวิร์กช็อป “Potpourri Herbal Incense: น�้ำหอมดอกไม้แห้ง”
20 มีนาคม - 11 เมษายน 2561 		
Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

Material & Design Innovation Center ร่วมมือกับบริษัท ไทยเทคโนกลาส จ�ำกัด (BSG GLASS) จัดเวิร์กช็อป Potpourri
Herbal Incense: น�้ำหอมดอกไม้แห้งขึ้น ด้วยนวัตกรรมหินหอมบั๊กบีท (Bugbeat) ที่ได้จากการรีไซเคิลเศษกระจกจาก
กระบวนการผลิตให้มีประโยชน์และคุณค่ามากขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องไปกับวิถีธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติ
เด่นในด้านการดูดซับและกระจายกลิ่นหอม น�้ำหนักเบา และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เวิร์กช็อป “Interpretation Process & Ideation Process: Conceptual Design Creation & Design
Implementation”
10 & 17 มิถุนายน 2561
TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน

เวิร์กช็อป “Interpretation Process & Ideation Process: Conceptual Design Creation & Design Implementation”
น�ำพาคุณไปพบกับการเปิดเผยความลับและถอดรหัสสิง่ ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นงานออกแบบ เพือ่ กระตุน้ สัญชาตญาณนักออกแบบทีม่ อี ยูใ่ น
ตัว แล้วเชื่อมโยงสิ่งนั้นเข้ากับประสบการณ์ งาน หรือความสนใจที่คุณมีอยู่ เพื่อท�ำความเข้าใจองค์ประกอบของงานออกแบบ
อยู่ในทุกที่และพบเจอได้ทุกวัน
การเสวนา “Experience Design Research to Create the Powerful Brand”
20 กรกฎาคม 2561 							

TCDC COMMONS W DISTRICT

ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ น�ำเสนอแนวคิดและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ User Experience
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ และแสดงให้เห็นความส�ำคัญของการออกแบบประสบการณ์ที่ดี เพื่อความส�ำเร็จของธุรกิจ
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กิจกรรมให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ UX Clinic
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561

TCDC COMMONS W District

TCDC COMMONS W District ร่วมกับบริษัทวรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) และ UX Academy จัดกิจกรรม
ให้ค�ำปรึกษาด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ บริการใหม่ของ TCDC COMMONS W District แบ่งออกเป็นครั้งๆ ดังนี้
กิจกรรมให้ค�ำปรึกษา
UX Clinic 1st Step

31 พฤษภาคม 2561

ครั้งแรกของ UX Clinic ได้เชิญอภิรักษ์ ปนาทกูล ซึ่งเป็น UX Evangelist มาในกิจกรรม UX Clinic เพื่อให้ค�ำปรึกษา
ด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ส�ำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ที่ก�ำลังสนใจงานออกแบบในด้านนี้
UX Clinic No. 2 “UX in Agile: Design and Development”

27 มิถุนายน 2561

ครั้งนี้ พีท เจียมศรีพงษ์ Senior UX Design ของ Thought Works ได้มาให้ค�ำปรึกษา พร้อมกับพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานของ UX Design กับการ Agile ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และต้องใช้เครื่องมืออะไร
รวมไปถึงวิธีการท�ำงานแบบ Agile ว่ามีความส�ำคัญต่องานออกแบบ UX อย่างไร
UX Clinic No. 3 “UX in Branding: ออกแบบ UX อย่างไรให้เข้ากับตัวตนของแบรนด์”

24 กรกฎาคม 2561

เมื่อค�ำว่า UX in Branding ไม่ได้ถูกจ�ำกัดให้เป็นเพียงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานผ่านหน้าจอ แต่ยัง
หมายถึง “ประสบการณ์” ในทุกจุดที่ผู้ใช้หรือลูกค้าและผู้ใช้บริการจะได้สัมผัสกับแบรนด์ แล้วเราจะออกแบบ UX อย่างไร
ให้สอดคล้องกับการสร้างตัวตนให้กับแบรนด์ของคุณ
UX Clinic No. 4 “How to deal with data: Data Visualization and Data Storytelling” 25 กรกฎาคม 2561

เมือ่ โลกปัจจุบนั เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย ไม่วา่ จะเป็นข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ เราจะจัดการกับชุดข้อมูล
มหาศาลเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อน�ำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจและเข้าใจ Insight ของผู้รับสารได้ดีที่สุด
38

UX Clinic No. 5 “Jobs Theory (ทฤษฎีงาน): ปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญของ UX และธุรกิจ”
						

23 สิงหาคม 2561

TCDC COMMONS W District ร่วมกับ UX Research Lab จัดกิจกรรมให้ค�ำปรึกษา UX Clinic ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ
“Jobs Theory (ทฤษฎีงาน): ปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญของ UX และธุรกิจ” เพื่อน�ำเสนอทฤษฎีทางธุรกิจและทฤษฎีงานที่ช่วย
สร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพ
เวิร์กช็อป “Visual Storytelling for Animation”
26 พฤษภาคม 2561

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน

เรียนรู้การเล่าเรื่องด้วยภาพส�ำหรับงานอะนิเมชัน ในเวิร์กช็อปที่น�ำพาเราให้เรียนรู้กระบวนการสร้าง Storyboard
เทคนิค Shot ประเภทต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการเล่าเรื่องจากวิทยากรที่มีประสบการณ์การท�ำงานจริงจากสตูดิโอด้านอะนิเมชัน
ชื่อดังของไทย อย่าง Cboy ซึ่งท�ำงานร่วมกับสตูดิโอด้านอะนิเมชันของคนไทยที่ฝากผลงานอะนิเมชันในระดับโลก
เวิร์กช็อป “Talk with Watercolor by Vanont Ruk”
29 เมษายน 2561

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน

ท�ำความรู้จักการวาดภาพสีน�้ำ และเรียนรู้เทคนิควิธีจากวนนท์ รักศิริพงษ์ ผู้มีผลงานการวาดภาพสีน�้ำทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ เวิร์กช็อปนี้เจาะลึกทุกรายละเอียดที่ท�ำให้การวาดภาพสีน�้ำสวยน่าประทับใจ และที่ส�ำคัญยังสามารถน�ำแบบ
ที่ชอบมาวาดเองได้อีกด้วย
การเสวนา “ออกแบบยามบ่ายคุยเฟื่องเรื่องงานออกแบบกับ Practical Design Studio”
18 สิงหาคม 2561
TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน ร่วมกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
“การเสวนายามบ่ายคุยเฟื่องเรื่องงานออกแบบกับ Practical Design Studio” ซึ่งเป็นกลุ่มนักออกแบบการสื่อสารชั้นน�ำ
ของไทย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ กระบวนการท�ำงาน แนวคิดด้านการออกแบบ วิธีการวิเคราะห์โจทย์ และการสื่อสาร
กับลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย เพื่อน�ำแนวคิดทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์ จนออกมาเป็นชิ้นงาน การเสวนาในครั้งนี้
ยังพูดถึงการค�ำนวณค่าออกแบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนส�ำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่หลายๆ คน
How to Create Shopping Xperience for 4.0
29 สิงหาคม 2561							

TCDC COMMONS W District

เรียนรู้แง่มุมของความสัมพันธ์ของแบรนด์ ธุรกิจ การตลาด การวิจัย และการออกแบบประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์
ประสบการณ์ของแบรนด์ที่ลูกค้าประทับใจ ด้วยกระบวนการ Future Lab for Business โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Baramizi Lab
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค�ำปรึกษาแก่โครงการต่างๆ ของส�ำนักงานฯ
39
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้
การสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของประเทศ และในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

5. โครงการกระจายความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สู่ภาคเหนือตอนบน
เพื่อ ขยายบทบาทในการเป็ น แหล่ งกระจายความรู ้ ด ้ า นการออกแบบและความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็นแหล่งบ่มเพาะและเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการในท้องถิ่น รวมไปถึ ง การขยายการเข้ า ถึ ง องค์ ความรู ้ ดัง กล่ า ว
สู่ภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงกั บ ภู มิป ั ญญาและมรดกทางวั ฒ นธรรม ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ ค นในท้ อ งถิ่ น และขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทย ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบจึ ง ได้ ด� ำ เนิ น โครงการ
กระจายความรู ้ ด ้ า นการออกแบบและความคิ ด สร้ า งสรรค์ สู ่ ภ าคเหนื อ ตอนบน โดยมี ทิ ศ ทางและแผนงานของงาน
บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในโครงการ miniTCDC
ในรูปแบบเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

นิทรรศการ “ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่”
1 ตุลาคม 2560
ห้องแกลอรี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ “ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่”
ซึ่งเคยจัดแสดงครั้งแรกที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ในปี 2559 พร้อมเพิ่มเติมเนื้อหาที่ตอบรับกับบริบทของ
เชียงใหม่โดยเฉพาะ เพื่อท�ำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะมาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ
เมื่อจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2563 โดยเป็นภูมิภาคแรกของประเทศไทย เพื่อรับมือกับ
สิ่งที่ก�ำลังจะมาถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
เวิร์กช็อป “Phrae Maker: Furniture for Elder”
25 เมษายน - 23 กรกฎาคม 2561

Taris Art Hotel จังหวัดแพร่

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ น�ำเสนอการเรียนรูแ้ ละพัฒนางานออกแบบเฟอร์นเิ จอร์
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผ่านการเรียนรู้และท�ำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบจาก object design
alliance (O.D.A) และ อาจารย์พิเศษหลักสูตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ วิทยาลัยชุมชนแพร่
การเสวนา “Graphic Design Connect: กราฟิกเหนือชั้น”
9 มิถุนายน 2561							

Nimman Convention Center

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ร่วมกับ PRACTICAL Design Studio ชวนนักออกแบบกราฟิกรุ่นใหม่ เข้าร่วมงาน
เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนแนวคิด ที่ถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักออกแบบกราฟิกมืออาชีพ ให้นักออกแบบ
กราฟิกรุน่ ใหม่ได้แนวคิดในการท�ำงานด้านกราฟิกในระดับสากล สามารถน�ำองค์ความรูด้ า้ นงานออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการ
ท�ำงาน และสามารถสร้างเครือข่ายนักออกแบบกราฟิกรุ่นใหม่ในท้องถิ่นได้
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เวิร์กช็อป “Graphic Design Connect: Vector Trends”
22 กรกฎาคม 2561						

Nimman Convention Center

สร้างงานกราฟิกให้ดงั และก้าวสูเ่ วทีระดับสากล ด้วยกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่ นความรู้ และแนวคิดด้านการท�ำงานกราฟิก
ดีไซน์รวมถึงเทรนด์ของงานกราฟิกในปัจจุบัน จากนักออกแบบกราฟิกมากความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักออกแบบ
กราฟิกเชียงใหม่มีผลงานระดับนานาชาติ
เวิร์กช็อป “Visual Merchandising 2018”
5 - 15 มิถุยายน 2561						

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มโอกาสธุรกิจและพิชิตยอดขาย ด้วยศาสตร์และ
ศิลป์ในการสร้างบรรยากาศการขายและมัดใจผู้บริโภคในเวิร์กช็อป “Visual Merchandising” ที่เจาะลึกวิธีคิดและเทคนิค
การออกแบบตกแต่งหน้าร้าน หรือ บูธขายสินค้า ให้โดดเด่นและดึงดูด ผ่านหลักสูตรสร้างสรรค์ครอบคลุมเนื้อหาส�ำคัญๆ
ทั้งการน�ำเสนอภาพลักษณ์สินค้า ค่านิยมด้านความงาม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสถิติการขาย เพื่อวิเคราะห์และบริหาร
พื้นที่จัดวางสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เวิร์กช็อป “Creative Startup 2018”
27 เมษายน - 1 กรกรฎาคม 2561

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ร่วมกับ Atelier2+ ชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ก�ำลังเริ่มต้นธุรกิจ ต้องการพัฒนา
งานออกแบบสู่ตลาด หรือต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ร่วมเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ใช้ขัดเกลาไอเดียให้เป็น
สินค้าที่ตอบความต้องการและการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ และช่วยให้เริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
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6. โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น
หลังจากที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับจังหวัดเชียงใหม่
และภาคเหนือตอนบน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจึงได้ดำ� เนินโครงการจัดตัง้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น เพือ่ ท�ำหน้าที่
ส่งเสริมและให้บริการแหล่งความรู้ที่ทันสมัยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งด้านทรัพยากร
ความรู้ นิทรรศการ การอบรม และสัมมนาต่างๆ ที่น�ำมาซึ่งการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
นักออกแบบ และนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. โครงการส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์สู่ประชาชน
จากความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจของโลก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการเตรียม
องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่สังคมไทย จึงได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์สู่ประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านการสร้างสรรค์
ผลงานและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่จะน�ำสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจ เอื้อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และ
เพิ่มการส่งออก

เว็บไซต์ www.tcdc.or.th

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจัดท�ำเว็บไซต์ www.tcdc.or.th ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระจายองค์ความรูส้ ร้างสรรค์
ข้อมูลของนิทรรศการ กิจกรรม และความเคลือ่ นไหวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยและในระดับนานาประเทศ ทัง้ ยังท�ำหน้าที่
เป็นแหล่งรวมข้อมูลส�ำหรับนักสร้างสรรค์ไทย เพือ่ น�ำสูก่ ารต่อยอดสินค้าและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน

การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ
สื่อดิจิทัล และกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา การบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมไปจนถึงการ
จัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

8. โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
ในฐานะที่ศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบเป็ น หนึ่ งในหน่ วยงานที่ ท�ำ หน้ า ที่ ผ ลิ ต และสร้ า งสรรค์ เนื้ อหา เพื่ อสนั บสนุ นการ
ด�ำเนินงานทางด้านธุรกิจของนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ได้รับการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่ม SMEs ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจึงได้จัดท�ำโครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อพัฒนา
เนื้อหาองค์ความรู้ และรวบรวมให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล และน�ำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs
นักสร้างสรรค์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง

นิตยสาร “คิด”

นิตยสารแจกฟรีรายเดือนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่รวบรวมเนื้อหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้สังคมเล็งเห็นความส�ำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในฐานะปัจจัยการผลิตหลักส�ำหรับเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต ผู้อ่านทั่วประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้ในหลายช่องทาง ทั้งที่ร้านหนังสือ ห้องสมุด อาคารส�ำนักงาน และ
ร้านกาแฟ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหัวหิน รวมถึงโครงการ miniTCDC ทั่วประเทศ
และยังสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.tcdc.or.th/creativethailand ตลอดจนติดตามเนือ้ หาผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
อย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Creative Thailand” และทวิตเตอร์ @Creative_TH

จ�ำนวนพิมพ์ 12 ฉบับ
ฉบับละ 15,000 เล่ม จ�ำนวน 11 ฉบับ
ฉบับละ 20,000 เล่ม จ�ำนวน 1 ฉบับ
รวม 185,000 เล่ม
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ฐานข้อมูล www.tcdcmaterials.com

การรวบรวมย่านวัสดุส�ำคัญในกรุงเทพฯ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบ
ไปจนถึงผู้ประกอบการ โดยแบ่งออกเป็นย่านที่มาพร้อมกับรายละเอียดของสถานที่จ�ำหน่าย แผนที่
และข้อมูลในการติดต่อ

ฐานข้อมูล materials.tcdc.or.th

ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อการเข้าถึงข้อมูลวัสดุไทยและรายละเอียดผู้ผลิต
ที่ติดต่อได้จริง สามารถค้นคว้าหารายละเอียดของวัสดุไทยประเภทต่างๆ พร้อม
ด้วยคุณสมบัติ การใช้งาน และข้อมูลในการติดต่อผู้ผลิต
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9. โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้ด�ำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่
เป็นปีแรก โดยได้ด�ำเนินการจัดตั้ง “ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์” หรือ “Young Designer Club” ประจ�ำโรงเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่ ว มกั บโรงเรี ยนในกรุ ง เทพมหานคร จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โรงเรียนวัดนายโรง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
และ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวนกว่า 1,921 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ภายในโครงการ ประกอบด้วย

1. การอบรมและบรรยายให้ความรูด้ า้ นกระบวนการคิดเชิงออกแบบทัง้ ในระดับพืน้ ฐานและเชิงลึก ได้แก่ การอบรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่ครูที่ปรึกษา โรงเรียนละ 2 คน จำ�นวน 1 ครั้ง รวม 20 คน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และการอบรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 150 คน รวม 1,420 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561
2. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและให้ค�ำ ปรึกษาเชิงลึกแก่นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรม จำ�นวนทัง้ สิน้ 17 กิจกรรม
มีจำ�นวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและอาจารย์ที่ได้รับการอบรมในเชิงลึก ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมของสถาบันการศึกษา
จำ�นวน 501 คน จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561
นอกจากนี้ ยังจัดทำ� www.youngdesignerclub.com เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางที่สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชุมชน
นักสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ และเป็นพื้นที่บ่มเพาะและเรียนรู้ กระบวนการและทักษะต่าง ๆ ด้านการคิดเชิงออกแบบและความเป็น
ผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยนักเรียนจะได้สนุกไปกับการฝึกฝน ทดลอง ลงมือทำ�
ตามโจทย์ต่างๆ ในรูปแบบของเกม (Game-Based Learning)
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เป็ น กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการที่ มีบทบาทส� ำ คั ญ ต่ อระบบเศรษฐกิ จ และการจ้ า งงาน
ของประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ไทยยังประสบปัญหาและอุปสรรคในหลายด้าน อาทิ ด้านการลงทุน
การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการน�ำความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบบริการไปใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ และเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง จึงได้จัดท�ำ
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น

กิจกรรมให้ค�ำปรึกษาทางด้านธุรกิจ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

Creative Business Service ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

ด้วยความเชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบและการพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์ทางการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
จึงจัดกิจกรรมให้ค�ำปรึกษาทางด้านธุรกิจขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นักออกแบบ หรือประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสพบปะและรับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ที่คัดเลือกโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
การเสวนา “เปลี่ยนแล้วรวย: ฟังแล้วรวย ตอน คิดให้ครบก่อนท�ำธุรกิจ”
16 ธันวาคม 2560					
ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 112 คน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจัดการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริการให้ค�ำปรึกษาทางด้านธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์
เพื่อถ่ายทอดวิธีการออกแบบธุรกิจ ท�ำความรู้จักกับ Business Model Canvas การท�ำความเข้าใจกลุ่มลูกค้า การสร้าง
ภาพลักษณ์ ตัวตนของสินค้า จากหัวข้อการสร้างแบรนด์ ไปจนถึงขัน้ ลงรายละเอียดในแง่การออกแบบ ไม่วา่ จะเป็นการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ
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โครงการ D.R.I.V.E. คิด ผลิต ขาย
มกราคม - กันยายน 2561 						
ผู้เข้าร่วมโครงการ 27 บริษัท

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

โครงการ “D.R.I.V.E. คิด ผลิต ขาย” เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม(ITAP) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เพื่อดึงศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละองค์กรในรูปแบบเครือข่ายมาสร้างกระบวนการพัฒนา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และ
แนวคิดการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยในอนาคตจะขยายเครือข่ายไปยังภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม
เวิร์กช็อป “เปลี่ยนแล้วรวย: หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1”
25 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561
ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 ราย

โครงการเปลี่ยนแล้วรวยโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชิญผู้ประกอบการ SMEs จากธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ และแฟชัน่ ทีส่ นใจพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้หลักการ คิด ผลิต ขาย เข้าร่วมหลักสูตรบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่สร้างสรรค์ โดยผู้ประกอบการได้เรียนรู้การสร้างมูลค่าของสินค้าและแบรนด์ ผ่านการออกแบบแบรนด์
เชิงกลยุทธ์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการพัฒนาโมเดลธุรกิจและแผนการเงิน ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาสินค้า
เพื่อต่อยอดสู่การผลิตและการขาย
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ส่วนที่ 1.4 ผลการด�ำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ “พัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมพลาสติกเชิงสร้างสรรค์: Creative Plastic”
5 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ และสถาบันพลาสติก

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
จัดโครงการพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมพลาสติกเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ สนับสนุนและพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs หรือนักออกแบบ
ที่มีความสนใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs
ได้รับความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ
อันจะน�ำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างต้นแบบสินค้าใหม่ของธุรกิจในอนาคต โดยผ่านกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่เเละต่อยอดผลิตภัณฑ์พลาสติกสร้างสรรค์ให้เป็นจริง
กิจกรรม “เปลี่ยนแล้วรวย: บริการให้ค�ำปรึกษาทางด้านธุรกิจ”
8 มีนาคม - 27 กันยายน 2561				
Creative Business Service ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ
จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 ราย

เพราะศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ทกุ ขัน้ ตอน ทัง้ คิด ผลิต และขาย จึง
เกิดบริการให้ค�ำปรึกษา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากสาขาต่าง ๆ ทีส่ ามารถตอบปัญหา ข้อสงสัยและเสนอแนะวิธกี ารแก้ปญั หาในการท�ำ
ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจ ในรูปแบบตัวต่อตัวเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม ด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มราคา
โครงการ “Design Incubation Program”
7 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2561						
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 54 คน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

โครงการ “Design Incubation” เป็นโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ และทักษะความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบให้แก่นักออกแบบ โดยผ่านการฝึกอบรมในด้านการบริหารธุรกิจและการออกแบบ
ในรูปแบบการอบรมผ่านการท�ำงานจริง ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลนักออกแบบที่มีความพร้อมในการด�ำเนิน
ธุรกิจด้านบริการออกแบบ ทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ เกิดความเข้าใจและใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการออกแบบ โดยการใช้บริการจากภาคออกแบบ และลงทุนในด้านการออกแบบ เพื่อเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
หรือสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการของตน
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โครงการ “เปลี่ยนแล้วรวย Incubation: Restaurant, Wellness & Spa”
15 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2561 						
จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการพัฒนาธุรกิจบริการสร้างสรรค์ ประเภทธุรกิจร้านอาหาร บริการเพื่อ
สุขภาพเเละสปา เพือ่ การพัฒนาธุรกิจบริการสร้างสรรค์ ประเภทธุรกิจร้านอาหาร บริการเพือ่ สุขภาพเเละสปา ด้วยกระบวนการ
ออกแบบบริการ การออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์ การออกแบบโมเดลธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน รวมถึงการ
ให้ค�ำปรึกษาแนะแนวทางการออกแบบประสบการณ์และรูปแบบการบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขา เพื่อสร้างคุณค่า
ของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
การเสวนา “กินดี: นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ”
24 มีนาคม 2561 			
Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ
จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 46 คน

ร่วมเรียนรู้นวัตกรรมทางด้านอาหารที่ส่งเสริมการกินดี ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปอาหารที่มีความแปลกใหม่
ตลอดจนบรรจุภณั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม จากผูป้ ระกอบการนวัตกรรมชัน้ น�ำของไทย ทีจ่ ะร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์การสร้างธุรกิจ “กินดี” พร้อมเคล็ดลับความส�ำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้เพียงแค่เข้าใจวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภค แต่ยังใส่ใจในการมอบสุขภาพที่ดีอีกด้วย
โครงการ “เปลี่ยนแล้วรวย Incubation: พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์”
19 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2561						
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

โครงการเปลี่ยนแล้วรวย โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้หลัก
การแนวคิด การเข้าใจเทรนด์กระแสโลก และการสร้างกระบวนการของกระแสโลกให้เข้ากับแบรนด์สินค้า เรียนรู้กระบวนการ
ออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบของอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างตรงเป้าหมาย พร้อมทั้งมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น แนะน�ำด้านวัสดุ และสไตลิสต์คอยให้ค�ำแนะน�ำ
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ส่วนที่ 1.4 ผลการด�ำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศกาล “เปลี่ยนแล้วรวย: ยิ่งเร็วยิ่งรวย”
19 - 20 พฤษภาคม 2561					
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 175 ราย

ห้องฟังก์ชั่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

เรียนรูแ้ นวโน้ม กระแสเทรนด์ตา่ งๆ และทิศทางใหม่ ในการท�ำธุรกิจผ่านรูปแบบการเสวนา พืน้ ที่ Platform ในการน�ำเสนอ
สินค้าและบริการในรูปแบบ Business Pitching & Matching อีกทั้งการรับให้ค�ำปรึกษาทางด้านธุรกิจเบื้องต้นฟรีในเทศกาล
กลางปี “เปลี่ยนแล้วรวย: ยิ่งเร็วยิ่งรวย” โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การเสวนา “Debut Talk ครั้งที่ 15: Business Pitching & Matching”		

19 พฤษภาคม 2561

2. การบรรยายและการเสวนา “ฟังแล้วรวย”				

20 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 15 ของกิจกรรม Debut Talk จัดขึ้นเพื่อพูดคุยกับนักออกแบบและผู้ประกอบการไทย ในหัวข้อ Business Pitching
& Matching ที่ทั้งหมดมาน�ำเสนอในรูปแบบสบายๆ และเป็นกันเอง

กิจกรรมในครัง้ นีป้ ระกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ “เท่าทันเทรนด์โลกด้วย WGSN” การเสวนา “อาชีพสอง 100 ล้าน
เรียนรูป้ ระสบการณ์ วิธกี ารขายของออนไลน์ดว้ ยกลยุทธ์ทที่ นั สมัยส�ำหรับผูท้ อี่ ยากท�ำอาชีพเสริม” และการบรรยาย “แจ้งเกิด
ธุรกิจ เกาะติดเทรนด์โลก ตอบโจทย์คนกลุม่ ย่อย”
เวิร์กช็อป “Design Thinking - Being the Creator”
3, 9 - 10 และ 16 - 17 กรกฏาคม 2561 		

ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

กิจกรรมฝึกฝนทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ผู้น�ำการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” ผ่านเนื้อหาเข้มข้นเรื่องกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และการเป็นนักสร้างสรรค์ พร้อมฝึกฝนทักษะการเป็นผู้น�ำการใช้กระบวนการคิดด้าน
การออกแบบ เป็นเวลา 5 วันเต็ม
การบรรยาย “เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความส�ำเร็จยุค 4.0”
29 มิถุนายน 2561 					
ห้องฟังก์ชั่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

การสร้างแบรนด์เป็นหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจึงร่วมกับกลุ่มบริษัท
บารามีซี่ จ�ำกัด ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดท�ำ Brand Transformation ในการจัดการบรรยาย
ในหัวข้อ “เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความส�ำเร็จยุค 4.0” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยค้นคว้าเครื่องมือประเมิน
ความสามารถในการเติบโตสู่อนาคตของแบรนด์ (Brand Future Evaluation) และการประเมินมูลค่าแบรนด์ (Brand Future
Valuation)
การเสวนา “ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย”
18 สิงหาคม 2561 / 13.30 - 16.00 น.

Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

การเสวนา “ออกแบบบริการแท็กซีไ่ ทย” จัดขึน้ เพือ่ เป็นเวทีแบ่งปันเรือ่ งแนวคิดบริการสาธารณะจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ใน “เวิรก์ ช็อปการออกแบบบริการแท็กซีไ่ ทย” ทีจ่ ดั ขึน้ ในปีทผี่ า่ นมา การเสวนาในครัง้ นีเ้ ล่าถึงการมองปัญหาอย่างเข้าใจ ซึง่ นำ�
ไปสู่กระบวนการการออกแบบบริการ (Service Design) ผลลัพธ์ที่ได้จากเวิร์กช็อป กระบวนการทำ�ต้นแบบเพื่อทดสอบ รวม
ถึงการเชื่อมโยงภาคประชาชนเข้าสู่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้น�ำ เกิดการแนวคิดที่จากกระบวนการสร้างสรรค์ร่วมใน
โครงการฯ ไปพัฒนาจริง ให้เกิดงานบริการแท็กซีท่ มี่ มี าตรฐานและดียงิ่ ขึน้ ซึง่ สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน
50

51

ส่วนที่ 1.4 ผลการด�ำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ DEBUT ครั้งที่ 17 - Call for Gift & Wish
21 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 				

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

Debut by TCDCCONNECT ครั้งที่ 17 - Call for Gift & Wish เปิดโอกาสพิเศษให้กับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และ
ผู้ผลิตของขวัญหรือของฝาก เพื่อจัดแสดงผลงานพร้อมข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆ ซึง่ จะมาร่วมบอกเล่าเรือ่ งราวการทำ�งาน กระบวนการคิด พร้อมนำ�เสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา
4 เดือนที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะจ้างงานหรือกำ�ลังมองหานักออกแบบได้มีโอกาสเห็น
ผลงานจริง ทำ�ความรู้จัก และเกิดการจัดจ้างงานจริง สิ่งที่นักออกแบบและผู้เข้าร่วมโครงการ DEBUT by TCDCCONNECT
ครั้งที่ 17 จะได้รับคือ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลงาน บริเวณ Lobby ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 4 เดือน
เวทีเพือ่ บอกเล่าแนวคิดและการทำ�งาน พร้อมโอกาสในการพบปะผูท้ สี่ นใจติดต่อธุรกิจ กลุม่ Buyer และประชาชนทีส่ นใจ และ
การตีพิมพ์ผลงานในแผ่นพับของโครงการ DEBUT by TCDCCONNECT
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ฐานข้อมูล www.tcdcconnect.com

ฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่อนักออกแบบไทยในสาขาต่างๆ รายชื่อผู้ผลิต ตลอดจนผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดนัดทางความคิดแลกเปลี่ยนความรู้และทรรศนะด้านการออกแบบ ข่าวสารด้านนวัตกรรม
และกระแสความนิยมของตลาดโลก เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับนักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
ของตนเอง สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญ สำ�หรับนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจด้านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคต
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ส่วนที่ 2
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
(14

สิงหาคม - 30 กันยายน 2561)

55

2.1 การจัดตั้งส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงบนพื้นฐานแนวคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
เพื่อยกระดับสินค้า และบริการไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีนวัตกรรม การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้า รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สมควรจัดตั้ง
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ทำ�หน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. และที่มีชื่อภาษา
อังกฤษว่า Creative Economy Agency (Public Organization) หรือ CEA เป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่ 2 บริการที่
ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และเป็นหน่วยงานภายใต้
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์

พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้น�ำ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและ
บริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาพืน้ ทีท่ เี่ อือ้ ต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริม่ ต้นธุรกิจใหม่ รวมทัง้ พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้น
4. พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการนำ�กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
5. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิตเิ กีย่ วกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือ่ การตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพือ่
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำ�ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
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2.2 แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.
2561 - 2580

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 3. สร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว

ข้อ 4. โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.3 เพิ่มพื้นที่และ
เมืองเศรษฐกิจ

3.1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม
3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย

แผนแม่บทและแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ข้อ 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่

แผนแม่บทด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน:
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) & พื้นที่และเมือง

5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
2.2
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

• ด้านพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

2.4
การพัฒนาภาคการค้า
และการลงทุน
4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในระยะ 5 ปี
2.ยกระดับทักษะและความสามารถ
บุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์และ
กระตุ้นกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์แก่คนไทย

3.ยกระดับความสามารถในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และสนั บ สนุ น การ
ขยายตัว (Scale-Up) ของธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

4. พัฒนาเมืองและระบบนิเวศ
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ภาครัฐให้
ความสาคัญกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

แผนการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

1.สร้างและส่งเสริมการจัดการ
องค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
การจัดตั้งส�ำนักงานฯ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้แก่
ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา

3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศ
สร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้ง
พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

4. พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิด
การน�ำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

5. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูล
และสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่ว ยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะน�ำไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

1. สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง

3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นท่ีสร้างสรรค์
แก่ชุมชนและสาธารณชน

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ที่จ�ำเป็นแก่
ผู้ประกอบการ ในการน�ำกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าสูง

ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ทั้งในด้านกายภาพ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาและบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์

แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานฯ
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2.3 โครงสร้างของส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้อ�ำนวยการ
งานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบริหารและพัฒนา
พื้นที่สร้างสรรค์

ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้
สร้างสรรค์

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ฝ่ายอ�ำนวยการ

ฝ่ายสื่อสาร
และการตลาด

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจสร้างสรรค์

ฝ่ายนวัตกรรม
เพื่อธุรกิจและสังคม

ส�ำนักงานเจริญกรุง

ส่วนงานพัฒนา
เนื้อหาความรู้

ส่วนงานแผนและ
งบประมาณ

ส่วนงานพัฒนา
และบริหารจัดการ
ส�ำนักงาน

ส่วนงานการตลาด
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ส่วนงานพัฒนา
เครือข่ายธุรกิจ
สร้างสรรค์

ส่วนงาน
พัฒนา
นวัตกรรม

ส�ำนักงานเชียงใหม่

ส่วนงานพัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู้

ส่วนงาน Creative
Intelligence Unit

ส่วนงาน
บริหารพื้นที่และ
ระบบอาคาร

ส่วนงานพัฒนา
ธุรกิจการตลาด

ส่วนงานพัฒนา
การออกแบบและ
ธุรกิจสร้างสรรค์

ส่วนงาน
โครงการพิเศษ

ส�ำนักงานขอนแก่น

ส่วนงาน
พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ miniTCDC

ส่วนงาน
การเงินและบัญชี
ส่วนงาน
พัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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คณะกรรมการส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวาระเริ่มแรก

1. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)				
2. ปลัดกระทรวงพาณิชย์					
(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
3. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม				
(นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม) ผู้แทน
4. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)
5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 		
(นางศิริพร วัยวัฒนะ) ผู้แทน
6. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
(นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหาร

1. นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช			
2. นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล			
3. นายพิชิต วีรังคบุตร			
4. นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล			
5. นางสาวชมพูนุท วีรกิตติ			
6. -ว่าง-				
7. นางสาวศิริอร หริ่มปราณี		
					
8. นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร		
					

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการตลาด
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์
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2.4 รายงานงบการเงิน
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2.4 รายงานงบการเงิน
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2.4 รายงานงบการเงิน
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2.4 รายงานงบการเงิน
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2.4 รายงานงบการเงิน
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2.4 รายงานงบการเงิน
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2.4 รายงานงบการเงิน
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73

YOUNG DESIGNER
PROGRAMME

COMMUNITY BASED PROJECTS

74

CREATIVE TOURISM

CREATIVE DISTRICT

WORLD DESIGN CAPITAL 2022

CREATIVE INFORMATION CENTER

CREATIVE BUSINESS INCUBATION PROGRAMME

2.5 แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการชุมชน
(Community-Based) เชิงสรางสรรคสวนภูมิภาค
11.โครงการฐานขอมูลสนับสนุนธุรกิจสรางสรรค
12.โครงการสงเสริมยานสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Creative Tourism)
13.โครงการสงเสริมธุรกิจสรางสรรคภาคเหนือตอนบน
14.โครงการสรางแหลงบมเพาะธุรกิจสรางสรรค
สูสถาบันการศึกษาสวนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก - Eastern Economic Corridor
Development: EEC)

8. โครงการเตรียมความพรอมนักเรียน/นักศึกษา
สูการเปนผูประกอบการสรางสรรครุนใหม
9.โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางโอกาสทางธุรกิจ
แกผูประกอบการธุรกิจสรางสรรค

6. โครงการพัฒนาและสงเสริมยานสรางสรรค
(Creative District)
7. โครงการเสนอตัวเปนเมืองหลวงแหงการ
ออกแบบโลก (World Design Capital 2022)

4. โครงการพัฒนาองคความรูเพื่อบมเพาะธุรกิจ
สรางสรรค (Creative Information Center)
5.โครงการสรางแหลงบมเพาะธุรกิจสรางสรรคสู
ภูมิภาค

368,000
1,235,000
472,500
2,500,000
1,250,000

14,800,000

11,500,000

9,122,600

9,349,300

3,400,000

34,000,000

5,000,000

300,000

260,000

4,960,000

3,000,000

760,000

11,952,400

300,000

821,500

8,000,000

3,000,000

211,000

2,000,000

4,500,000

9,237,767
16,498,000
120,000

56,803,100
131,945,00
4,000,000

11,261,200

5,060,617

ต.ค. 61
30,796,383

60,727,400

249,746,000

ยอดรวมทั้งสิ้น

1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบภารกิจ
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค
รายสาขา
2. โครงการสงเสริมความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจสรางสรรคของประเทศ
3. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงบมเพาะธุรกิจ
สรางสรรค

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งาน/โครงการ

สำนักงานสงเสร�มเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)

3,500,000
369,000
1,235,000
472,500
2,500,000
1,250,000

3,400,000
368,000
1,235,000
472,000
2,500,000
1,250,000

300,000

300,000

300,000

1,644,500

1,644,500

300,000

821,500

821,500

280,000

211,000

211,000

260,000

9,237,567
13,803,500
140,000

9,237,567
13,662,000
140,000

780,000

5,060,617

5,060,617

760,000

ธ.ค. 61
28,101,683

พ.ย. 61
27,960,183

ไตรมาสที่ 1

830,000

176,500

1,750,000

1,725,600

568,000

4,300,000

300,000

430,000

1,000,000

250,000

378,000

862,800

105,300

4,345,467
13,136,200
460,000

5,060,617

ม.ค. 62
22,542,283

830,000

176,500

1,750,000

1,725,600

568,000

4,300,000

300,000

430,000

1,000,000

250,000

378,000

862,800

105,300

3,426,467
13,136,200
460,000

5,060,617

ก.พ. 62
21,623,283

840,000

177,000

1,750,000

1,725,800

569,000

4,415,000

300,000

440,000

1,000,000

250,000

378,000

862,900

105,400

3,045,467
13,393,100
480,000

5,060,617

มี.ค. 62
21,499,183

580,000

176,500

1,139,000

1,725,600

601,000

2,355,000

250,000

586,500

1,300,800

250,000

378,000

669,500

175,100

3,045,467
10,717,000
530,000

5,060,617

เม.ย. 62
18,823,083

580,000

176,500

1,139,000

1,725,600

601,000

2,355,000

250,000

586,500

1,300,800

250,000

378,000

669,500

175,100

3,045,467
10,717,000
530,000

5,060,617

พ.ค. 62
18,823,083

ไตรมาสที่ 3

แผนการใชจายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 2

590,000

177,000

1,139,000

1,725,800

603,000

2,355,000

250,000

586,600

1,300,800

250,000

378,000

669,500

175,300

3,045,467
10,740,000
540,000

5,060,617

มิ.ย. 62
18,846,083

465,000

187,500

472,000

247,000

128,500

1,206,000

150,000

366,800

884,000

200,000

402,000

312,800

175,300

3,045,467
5,396,900
200,000

5,060,617

ก.ค. 62
13,502,983

465,000

187,500

472,300

247,000

128,000

1,206,000

150,000

366,800

883,000

200,000

402,000

312,800

175,100

3,045,467
5,395,500
200,000

5,060,617

ส.ค. 62
13,501,583

ไตรมาสที่ 4

419,300

187,600

471,700

247,000

128,500

1,208,000

150,000

366,800

883,000

200,000

400,200

312,900

175,100

3,045,467
5,350,100
200,000

5,060,617

ก.ย. 62
13,456,183

หนวย : บาท

ภาคผนวก

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 		

ประธานกรรมการ
โดยตำ�แหน่ง

2

ปลัดกระทรวงพาณิชย์				

กรรมการโดยตำ�แหน่ง

3

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม			

กรรมการโดยตำ�แหน่ง

4

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ		
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการโดยตำ�แหน่ง

5

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กรรมการโดยตำ�แหน่ง

6

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน)
คิดเป็น % (จากทั้งหมด 6 คน) 					

การประชุมครั้งที่ / วันท่ีประชุม

1/2561
28-ส.ค.-61

100%

2/2561
6-ก.ย.-61

83%

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ สศส. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดประชุม 2 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป จำ�นวน 2 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งหมด 2 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
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แมน้ำเจาพระยา

สะพ
านตาก
ส�น

ทาเร�อสาทร
(ตากส�น)

ทาเร�อโอเร�ยนเต็ล

ถ. เจร�ญก

CAT er
Tow

ซอย
34

รร.แมนดาร�น
โอเร�ยนเต็ล

BTS
สะพานตากส�น
โรบินสันบางร

ทาเร�อส�่พระยา

ัก

แยกสุรวงศ

รร.อัสสัมชัญ

รุง

P

rchid
RoyaSl hOeraton
Towers
Hotel &

วัดแมพระลูกประคำ
รร.กุหลาบว�ทยาลัย

RIVER CITY
สนง.เขตธวงศ
สัมพัน

ไปเยา
Soulbar

ซอย
32

CEA / TCDC

แยก
ส�่พระยา

คลองผดุงกร

รร.มหา
พฤฒาราม

แยกบางรัก

วราช

ุงเกษม

ถ.มหาพฤฒาราม

Hual

ทางดวนศร�รัช

ร.พ.เล�ศส�น

ถ.มหาเศรษฐ
Indian Hut

ถ.มเหศักดิ์

ถ.พร

ะราม

ถ.สุรวงศ

ถ. ส�ลม

4

ถ. สาทร

เสนทางเดินเทา
เสนทางรถยนต
เร�อโดยสาร

ถ.ส�่พระยา

ถ. สุรศักดิ์

ถ.มหานคร

03

สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Thailand Creative & Design Center (TCDC)
อาคารไปรษณีย์กลาง
เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ส่วนบริการ : (66) 2 105 7400 #213, 214
ส�ำนักงาน : (66) 2 105 7441
แฟกซ์ : (66) 2 105 7450
อีเมล : info@cea.or.th, info@tcdc.or.th
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