
กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ธันวาคม 2560
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02

กระทรวงกลาโหม

04 กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

พาน้องเที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

3R: Reduce Reuse Recycle in 
School (การลดคัดแยกและน�าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียน)

เยาวชนรักษ์น�้า

โครงการรถพิพิธภัณฑ์สัญจร

อ่านเป็น เล่นสนุก  
สร้างความสุขให้ทุกคน

สนุกกับโครงสร้าง

ขบวนการเขาดิน Zoo on the go

Only in Thailand

Nature Trail

Green Zoo สู่การอนุรักษ์

สวนสัตว์สู่ชุมชน  
(Zoo Outreach Program)

บิงโก จีโอพาร์ค  
BINGO GEOL PARK

ไดโนเสาร์ ไทย

What am I?

ห้องเรียนธรรมชาติ

โรงเรียนอีโคสคูล

มหิงสาสายสืบ

ชุดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า

การปลูกต้นไม้ในใจคน

ปลูกฝังความรักความภูมิใจและ
หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ

การส่งเสริมความรู้ด้านไฟป่า

ลูกเสือนักอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จรวดขวดน�้า

การประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ

การสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ

ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60

ก.พ. - ก.ค. 60

ม.ค. - ก.ย. 60

1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย. 60

พ.ค. - ก.ย. 60 

พ.ค. - ก.ย. 60 

พ.ค. - ก.ย. 60 

ม.ค. - ก.ย. 60
10 ช.ม.

ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60 

วันอังคาร -  
อาทิตย์

ม.ค. - ก.ย. 60
วันอังคาร/วันศุกร์

ม.ค. - ก.ย. 60 
วันอังคาร - อาทิตย์

ม.ค. - ก.ย. 60

ม.ค. - ก.ย. 60 

ม.ค. - ก.ย. 60

0 2533 8467

0 2298 2492

0 2298 2198

0 2621 9647

0 2902 7661, 
061 616 2393

0 2621 9647

0 2280 7290

0 2446 8056

084 831 9311

0 2280 7290
038 298 269
053 221 179
081 547 9362
084 198 2978
091 727 0886
084 831 9311

089 685 5152

0 2561 4292-3  
ต่อ 5549 5654

0 2298 5628

0 2298 5628

0 2533 8467

0 2534 1764

0 2534 1764

0 2271 6280

วันอังคาร -  
ศุกร์

วันอังคาร -  
ศุกร์

ม.ค. - ก.ย. 60

082 359 4747

0 2561 0777 
ต่อ 1734

0 2261 4292 
ต่อ 5767

0 2278 5616

ม.ค. - ก.ย. 60

ม.ค. - ก.ย. 60 

ม.ค. - ก.ย. 60 

ม.ค. - ก.ย. 60 

วันอังคาร -  
ศุกร์

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  
กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

กรมควบคุมมลพิษ

ส�านักจัดการคุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ

กรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตธิรณีวิทยาเฉลมิ 
พระเกียรตจิงัหวัดปทมุธาน ีกรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต

วิทยากรฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี

วิทยากรฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี วิทยากร

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี วิทยากร

กองคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์  
พิพิธภัณฑ์แร่ - หิน กรมทรพัยากรธรณี

ส�านักจัดการป่าชุมชน  
กรมป่าไม้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้ จัดตั้งขึ้นโดยค�าสั่ง 
นายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน 
และคณะกรรมการ ประกอบด้วยหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และการ 
น�าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าเพ่ิมท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม จ�านวน  
20 หน่วยงาน ได้แก่ 

1)  กระทรวงกลาโหม 
2)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
4)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6)  กระทรวงพลังงาน 
7)  กระทรวงมหาดไทย 
8)  กระทรวงวัฒนธรรม 
9)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
10)  กระทรวงศึกษาธิการ 
11)  กรมศิลปากร 
12)  กรุงเทพมหานคร 

13)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
14)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
15)  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

(ท้องฟ้าจ�าลอง) 
16)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
17)  ส�านักงานบริหารและพัฒนา 

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
18)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
19)  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
20)  องค์การสวนสัตว์ 

ในพระบรมราชูปถัมป์ 

เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

จากความส�าเร็จของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้ 
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านพิพิธภัณฑ์และ 
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ในปีท่ีผ่านมา ได้แก่  
ปิดเทอมน้ี...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต และ ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน  
มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 426,854 คน

ในปีน้ี หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
ยังคงด�าเนนิการอย่างต่อเน่ือง ส�าหรบั “ตดิปีกความรู ้สูน่อกห้องเรยีน ปีที ่2” โดยมี
แนวคดิในการจดักิจกรรมในรปูแบบ STEM Education ควบคูไ่ปกับทกัษะทีจ่�าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเป็นการเตรยีมพร้อมเดก็และเยาวชนเพ่ือมุง่สูก่ารเป็น Thailand 
4.0 ท้ังนี ้มหีน่วยงานเข้าร่วม 20 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการ 
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรู ้เข้าร่วมจดักิจกรรมการเรยีนรู ้64 กิจกรรม 
ดงัต่อไปน้ี

1.  ประสานงานการบรูณาการของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรูใ้ห้มเีอกภาพและเกดิ
ประสทิธิผลสงูสดุ

2.  จดัให้มรีะบบเครอืข่ายและข้อมลูสารสนเทศของแหล่งเรยีนรูใ้ห้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทัว่ถึง

3.  เสนอแนะและส่งเสรมิการพฒันาพพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูใ้ห้มีคณุภาพ และ
สนองตอบความต้องการของประชาชน

4.  แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือสนบัสนุนนโยบายด้านการเรยีนรูข้องรฐับาล

สาระส�าคัญของกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

อ�านาจหน้าที่

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  
กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

0 2628 5186
กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
ส�านักหอสมุดแห่งชาติ

084 831 9311

สวนสัตว์สงขลา 084 198 0190

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

กรมทรพัยากรน�า้

กรมป่าไม้

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมป่าไม้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สวนพฤกษศาสตร์

093 130 0671
งานเผยแพร่ความรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
สง่าสรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ตลอดทั้งปี

29 ส.ค. 60 

03 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส�านกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน) 087 359 7171

ท่องเที่ยวสุขสันต์  
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

วันเสาร์ - อาทิตย์  
สัปดาห์ที่ 2 - 3 ของเดือน

สิ่งแวดล้อมสดใส  
พอใจเศรษฐกิจพอเพียง 

วันอังคาร -  
อาทิตย์ 

ทรัพยากรมีคุณค่า  
ใช้รักษาอย่างพอดี

วันอังคาร -  
อาทิตย์ 

ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง วันอังคาร -  
อาทิตย์ 

สิ่งแวดล้อมสมดุล 
คุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคาร -  
อาทิตย์ 

มัคคุเทศก์น้อย  
(The Guide Junior)

ม.ค. - ก.ย. 60 

084 198 0190สวนสัตว์สงขลา

คาราวานวิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

การแข่งขันจรวดน�้า

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ก.ค. - ส.ค. 60 

Science for Kids 
ตอน “จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน”

Science Demonstration 

Science Dome 
“ดาราศาสตร์”

สาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

กิจกรรม IT Workshop 
ตอน “ก่อร่าง สร้างไอเดีย”

เสรมินิทรรศการ 
ตอน “นักประกอบคอมฯ รุน่จิว๋”

Lab IT ตอน “หุน่ยนต์ขนของ 
(Relay Robot)”

Hands-on  
ตอน “นกไต่จอมซน”

ห้อง Enjoy Maker Space 
@ Science Museum  
ตอน “สนุกคดิกับเลโก้”

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
วันเสาร์ - อาทิตย์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
วันพุธและวันเสาร์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
วันอังคาร - อาทิตย์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
วันเสาร์ - อาทิตย์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
วันเสาร์ - อาทิตย์

0 2577 9999 ต่อ 1128

0 2577 9999 ต่อ 1126

0 2577 9999 ต่อ 4131

0 2577 9999 ต่อ 1508

0 2577 9999 ต่อ 1122

องค์การพิพิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60

สนุกกับดาราศาสตร์ที่หอดูดาว 
เฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค

ดาราศาสตร์ นอกห้องเรียน

053 225 569 ต่อ 305 

083 741 0850

095 245 4989

•  ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสาร
ทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)

•  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

•  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา นครราชสีมา

ม.ค. - ก.ย. 60

ม.ค. - ก.ย. 60

จับตาฉากสุดท้ายของยานแคสสินี : 
วีรบุรุษแห่งดาวเสาร์

2 ก.ย. 60

0 2577 9999 ต่อ 1411องค์การพิพิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โดยมีส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการฯ 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ  
ให้บรรลุเป้าหมายส�าคัญ 3 ประการ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส�านึกรู้รักสามัคคี มีความเป็น 
น�า้หน่ึงใจเดยีวกันจากการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย



06 กระทรวงศึกษาธิการ

After School Science @ศูนย์วิทย์

รัชกาลที่ 4 กับดาราศาสตร์

ม.ค. - ก.ย. 60 
วันอังคาร - ศุกร์

ก.พ. - ก.ย. 60 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

0 2392 5952-5 
ต่อ 1140,1141

0 3266 1104 
ต่อ 13

10 ส�านักนายกรัฐมนตรี

Drone Photography

TK Park Knowledge Tour 

TK on Tour 

TK on Tour Special 

การเรียนรู้เคลื่อนที่ School Tournament  
“รถรักเรียน by มิวเซียมสยาม”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้  
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

0 2105 7400 
ต่อ 140

0 2257 4300 
ต่อ 226 

0 2225 2777 
ต่อ 412 

ก.พ. - ก.ค. 60  
(วันองัคาร -  
ศุกร์)

ม.ค. - ก.ย. 60 
13.00 - 17.00 น.

ก.พ. - ก.ย. 60
14.00 - 16.00 น. 

ก.พ. - ก.ย. 60
14.00 - 16.00 น. 

ก.พ. - ก.ย. 60
10.00 - 12.00 น.
14.00 - 16.00 น. 

2 วัน 1 คนื

09 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการสัมมนามัคคุเทศก์น้อย

3 วันกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ฯ  
งานเทศกาลท่องเที่ยวประจ�าปีแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง
แผนกประชาสัมพันธ์ (เหมืองแม่เมาะ) 
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง
แผนกประชาสัมพันธ์ (เหมืองแม่เมาะ) 
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) 

0 5425 4930 
0 5425 4931 
0 5425 4935

0 5425 4930 
0 5425 4931 
0 5425 4935

07 กรุงเทพมหานคร

พพิิธภณัฑ์เดก็รงุเทพมหานครแห่งท่ี 1 (จตจุกัร)

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 26 แห่ง  
ในพื้นที่ 24 เขต

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันภาษาไทย

วันยุวกวี

กองวัฒนธรรม ส�านักวัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ  
ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

0 2246 6144 

0 2245 4171

ตลอดทั้งปี  
(หยุดวันจันทร์)

ตลอดทั้งปี  
(หยุดวันจันทร์)

ตลอดทั้งปี  
(หยุดวันจันทร์)

ตลอดทั้งปี  
(หยุดวันจันทร์)

28 ก.ค. 60

25 ส.ค. 60

08 กระทรวงพลังงาน

นิทรรศการความตระหนักรูด้้านพลงังานภายใต้โครงการสร้าง
กระบวนความคดิในการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนและ
พฒันาวชิาชพีด้านพลงังานแก่ประชาชน

การจัดแสดงเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน 
ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์
พลังงานแบบไม่มี 
ค่าใช้จ่าย ในวันและ
เวลาราชการ 

081 583 5992
090 319 3278
062 651 4163
089 913 5697
084 785 6699

•  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย
•  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
•  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล�าปาง
•  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
•  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 2577 7035-40 ต่อ 112

วันอังคาร - อาทิตย์
•  ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษาเอกมยั
•  ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษารงัสติ

วันจันทร์ - ศุกร์
•  ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษาล�าปาง
•  อทุยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์
•  ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาร้อยเอด็

www.okmd.or.th/museandlearn2u  

www.facebook.com/MuseAndLearn2U  

0 2105 6530

กิจกรรมทั้งหมด 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส�านักงานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล  
ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


