
กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ธันวาคม 2560
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เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งขึ้นโดยค�าสั่งนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน และคณะกรรมการ ประกอบด้วย หวัหน้าหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการ
เรยีนรูแ้ละการน�าองค์ความรูไ้ปใช้ให้เกิดคุณค่าเพิ่มทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จ�านวน 20 หน่วยงาน ได้แก่ 

1)  กระทรวงกลาโหม 
2)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ 
4)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6)  กระทรวงพลังงาน 
7)  กระทรวงมหาดไทย 
8)  กระทรวงวัฒนธรรม 
9)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10)  กระทรวงศึกษาธิการ 
11)  กรมศิลปากร 

12)  กรุงเทพมหานคร
13)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
14)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
15)  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ�าลอง) 
16)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
17)  ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

(องค์การมหาชน) 
18)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
19) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
20) องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ 

1.  ประสานงานการบูรณาการของพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. จดัให้มรีะบบเครอืข่ายและข้อมลูสารสนเทศของแหล่ง
เรยีนรูใ้ห้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

3. เสนอแนะและส่งเสรมิการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรยีนรูใ้ห้มคีณุภาพ และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน

4. แต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านการ
เรียนรู้ของรัฐบาล

อ�านาจหน้าที่

โดยมีส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการฯ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการ 
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ท่ัวประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายส�าคัญ 3 ประการ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมการท่องเท่ียว และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส�านึกรู้รักสามัคคี มีความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันจาก 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย
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สาระส�าคัญของกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

จากความส�าเร็จของคณะกรรมการบูรณาการด้าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านพิพิธภัณฑ์และ 
แหล่งเรียนรู ้  เ พ่ือสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ปิดเทอมน้ี...สนุกคิด...
สนุกเรยีนรู.้..สูอ่นาคต และ ตดิปีกความรู ้สูน่อกห้องเรยีน 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 426,854 คน

ในปีน้ี หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้  ยังคงด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง ส�าหรับ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีท่ี 2”  
โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM  
Education ควบคู่ไปกับทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนเพ่ือมุ่งสู่การ
เป็น Thailand 4.0 ทัง้น้ี มหีน่วยงานเข้าร่วม 20 หน่วยงาน  
จาก 25 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการ 
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 64 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.  กระทรวงกลาโหม โดย 2 หน ่วยงาน ได ้แก ่  
ก อ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ ท ห า ร  
กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ  
จัดกิจกรรมจ�านวน 4 กิจกรรม 

2.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 
6 กรม 2 หน่วยงาน จัดกิจกรรมจ�านวน 21 กิจกรรม 
โดย 6 กรม ได้แก่ 1) กรมควบคุมมลพิษ 2) กรม
ทรัพยากรธรณี 3) กรมทรัพยากรน�้า 4) กรมป่าไม้ 
5) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 6) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมจ�านวน 14 
กิจกรรม และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การสวนสัตว์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย 1) สวนสัตว์ขอนแก่น 
2) สวนสัตว์เชียงใหม่ 3) สวนสัตว์ดุสิต 4) สวนสัตว์

นครราชสีมา 5) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 6) สวนสัตว์
สงขลา และ 7) สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรม
จ�านวน 6 กิจกรรม และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
จัดกิจกรรมจ�านวน 1 กิจกรรม 

3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยส�านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจ�านวน 
5 กิจกรรม

4.  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และส�านัก
หอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมจ�านวน 2 กิจกรรม 

5.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 2 หน่วยงาน  
จัดกิจกรรมจ�านวน 15 กิจกรรม ได้แก่ 1) องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จัดกิจกรรมจ�านวน 12 กิจกรรม และ 2) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม
จ�านวน 3 กิจกรรม 

6.  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานส ่ง เสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) จัดกิจกรรมจ�านวน 2 กิจกรรม 

7.  กรุงเทพมหานคร โดยส�านักวัฒนธรรม กีฬา และ 
การท่องเที่ยว จัดกิจกรรมจ�านวน 6 กิจกรรม

8.  กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมจ�านวน 2 กิจกรรม

9.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม
จ�านวน 2 กิจกรรม

10.  ส�านกันายกรฐัมนตร ีโดยส�านกังานบรหิารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจ�านวน 5 
กิจกรรม 

ท้ังน้ี คาดว่าจะมีเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู ้ปกครองและ
ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 140,000 คน

ส�าหรับกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.okmd.or.th/museandlearn2u และ  
www.facebook.com/MuseAndLearn2U สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 105 6530 
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วัตถุประสงค์ วิธีการใช้

•	 	เพือ่ให้สถานศกึษา	คร	ูอาจารย์	หรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	
ได้น�าคู่มือเหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ความพร้อม	ความชอบ	และความถนัดของเด็กและ
เยาวชน

•	 	เพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนไทยด้วยกจิกรรมการเรยีนรู้
สร้างสรรค์ของพพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู	้ตามแนวคดิ
การศึกษา	STEM	และทักษะแห่งศตวรรษที่	21

•	 	เพือ่ให้เดก็และเยาวชน	ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ
จากเจ้าขององค์ความรู้	และเกิดการใช้ประโยชน์จาก
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูภ้ายในประเทศอย่างคุม้ค่า

กิจกรรมส่งเสรมินโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ้ประกอบ
ด้วยกิจกรรม 64 กิจกรรม ภายใต้กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้  
3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้รูปแบบ 
STEM Education 2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และ 3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าขององค์ความรู้
เป็นผู้ออกแบบ และผู้ใช้สามารถคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ 
เหล่านี้ตามความพร้อมในการเรียนรู้ ความชอบ และ
ความถนัดของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถติดต่อไปยัง
หน่วยงานเจ้าของพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู ้เพ่ือน�าเดก็
และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรู้  
หรือจัดกิจกรรมเรียนรู ้ในสถานศึกษาที่สนใจ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นั้นๆ

ท้ัง 20 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการ 
บูรณาการดา้นพพิธิภณัฑ์และแหลง่เรียนรู้ ทีเ่ป็นเจ้าของ
องค์ความรู้ และมีประสบการณ์โดยตรง จึงร่วมจัดท�า 
"กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" โดย
มุง่หวงัให้สถานศกึษาหรอืผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกับการจดัการ
เรยีนรูไ้ด้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรูอ้ย่างคุม้ค่า เพ่ือการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตามความพร้อมและความถนัด

โดยคณะกรรมการบูรณาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

STEM ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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กระทรวงกลาโหม

โดย

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

4
จ�านวน

กิจกรรม

01
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พาน้องเที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

รูปแบบ
การจดัรถรบั - ส่งนกัเรยีนในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
มาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไว้คอยให้บริการ

นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.3 อนุสรณ์สถาน 
แห่งชาติ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  
กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โทร. 0 2533 8467

จรวดขวดน�้า

รูปแบบ
วิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการท�าจรวดขวดน�้า โดยให ้
ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมเรียนรู ้ ทักษะในการเติมน�้า การ 
อัดอากาศเข้าไปในขวด และท�าการทดลองยิงในพ้ืนท่ี 
โล่งกว้าง โดยแบ่งกลุม่ประมาณ 10-15 คน ครัง้ละไม่เกิน 
10 กลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและ
การบนิแห่งชาต ิ(บรเิวณลาน
จอด ด้านนอกอาคาร) หรอืพ้ืนท่ี
ทีท่างโรงเรยีนจดัเตรยีมให้ 

ทุกวันอังคาร - วันศุกร์

การประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ

รูปแบบ
วิทยากรสอนและสาธิตเรื่องหลักการบินเบื้องต้น โดย
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้โครงสร้างอากาศยานและ
ได้รับเแรงบันดาลใจในด้านการบิน โดยแบ่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นกลุม่ๆ ละ 10 คน ไม่เกิน 50 คน/รอบ ใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที

• เยาวชนอายุ 6 ปี ขึ้นไป
• นักเรียนชั้น ป.4 - ม.6
• นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและ
การบินแห่งชาติ หรือพื้นที่
ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้

ทุกวันอังคาร - วันศุกร์

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
และการบินแห่งชาติ
โทร. 0 2534 1764

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
และการบินแห่งชาติ
โทร. 0 2534 1764

การสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ

รูปแบบ
การเรียนรู ้ เ ก่ียวกับหลักการบินเบื้องต ้นและสร ้าง 
แรงบันดาลใจด้านการบินให้กับเยาวชน โดยวิทยากรจะ
ให้ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสกิส์ทางกลศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์การบิน ผ่านกิจกรรมสาธิตเครื่องบินบังคับ
วิทยุ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ละ 50 คน  
ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

• เยาวชนอายุ 6 ปี ขึ้นไป
• นักเรียนชั้น ป.4 - ม.6
• นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

ทุกวันอังคาร - วันศุกร์

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและ
การบินแห่งชาติ หรือพื้นที่
ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
และการบินแห่งชาติ
โทร. 0 2534 1764



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย 6 กรม 2 หน่วยงาน

กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน�้า
กรมป่าไม้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย 
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

21
จ�านวน

กิจกรรม

02
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ชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า

การปลูกต้นไม้ในใจคน การส่งเสริมความรู้ด้านไฟป่า

ปลูกฝังความรักความภูมิใจและ
หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนมี 
ความพร้อมต่อสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยที่จะ 
ได้รบัความรู	้ความเข้าใจ	ในความส�าคญัของทรพัยากรน�า้ 
ที่มีต่อวิถีการด�ารงชีวิตของเยาวชนทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต	สร้างความตระหนักในการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
และมีประสิทธิภาพ	สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน	
และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้โดย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิถีชุมชน

รูปแบบ
1.	กิจกรรมนอกโรงเรียน
2.		การสนบัสนนุวทิยากรบรรยายให้ความรูด้้านทรพัยากรน�า้

เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้	โดยใช้แนวพระราชด�าริ

รูปแบบ
กิจกรรมนอกโรงเรียน	 ในพื้นที่ศูนย ์เรียนรู ้ เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ	จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	และบรรยาย	และปฏิบัติโดยวิทยากร
ของหน่วยงาน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่า 
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า	อุปกรณ์การดับไฟ 
และวิธีการใช้งาน	รวมถึงสามารถเป็นเครือข่ายในการ
ประชาสัมพันธ์และการแจ้งเหตุเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่ได้

รูปแบบ
การอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี	และภาคปฏิบัติ

เพือ่ให้เกดิความรู	้ความเข้าใจ	และจติส�านกึ	เหน็ถงึความ
ส�าคญัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

รูปแบบ
•  การอบรมการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

• การศึกษาธรรมชาติของอุทยาน
•  กิ จ ก ร รมนั นทนากา รที่ เ กี่ ย ว กั บกา รอนุ รั กษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักเรียนชั้น ป.1 - ม.3
จ�านวนอย่างน้อย 80 คน 

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 
จ�านวนอย่างน้อย 320 คน 

นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 
จ�านวน 2,200 คน 

นักเรียนชั้น ป.1 - ม.3
จ�านวนอย่างน้อย 90,000 คน 

นอกโรงเรียน

ในโรงเรียน

อุทยานแห่งชาติ 
จ�านวน 147 แห่ง  
และพื้นที่วนอุทยานบางแห่ง

นอกโรงเรียน

ม.ค. - ก.ย. 60
จ�านวน 8 ชั่วโมง

ม.ค. - ก.ย. 60
จ�านวน 2 ชั่วโมง/ครั้ง

ม.ค. - ก.ย. 60
จ�านวน 3 - 6 ชั่วโมง

ม.ค. - ก.ย. 60  
จ�านวน 3 - 6 ชัว่โมง หรือ 1 - 2 วัน

กรมทรัพยากรน�้า
โทร. 0 2271 6280

กรมป่าไม้
โทร. 0 2261 4292 ต่อ 5767
โทรสาร 0 2561 5127

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1734

กรมป่าไม้
โทร. 082 359 4747
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ลูกเสือนักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหิงสาสายสืบ

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

โรงเรียนอีโคสคูล

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน พัฒนากระบวนการคิด 
ความรู ้ประสบการณ์ ทกัษะ และจติส�านกึในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ลกูเสอืได้เพ่ิมเวลารู้
เพ่ือสร้างจติส�านึกการท�าประโยชน์ต่อสงัคมด้านการรกัษา
ส่ิงแวดล้อม และลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ได้เกิดกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละปฏิบตัจิรงิอย่างมจีติอาสาเพ่ือสงัคม

รูปแบบ
การให้ความรูเ้พือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุโรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรม 
ลูกเสือนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชดิกับธรรมชาตใินท้องถ่ิน  
โดยการรวมกลุ ่มกันเลือกพ้ืนท่ีธรรมชาติในท้องถ่ินที่ 
กลุ่มสนใจ ผ่านการท�ากิจกรรม 4 ขั้นตอน คือค้นหา-
ส�ารวจ-อนุรกัษ์-แบ่งปัน

รูปแบบ
การส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้ศึกษา ส�ารวจความหลาก
หลายทางชวีภาพในท้องถ่ินตามความสนใจ  

เพ่ือให้นักเรยีนมคีวามรู ้ความเข้าใจในแนวทางอย่างง่าย 
ในการลด คดัแยก และน�าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ และ
น�าไปปฏิบัติโดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัวและขยายผล
ไปสูช่มุชน อนัจะส่งผลให้ปรมิาณขยะมลูฝอยในภาพรวม 
ลดลง

รูปแบบ
•  การบรรยายให้ความรูเ้ก่ียวกับขยะมลูฝอย การลด การ

คดัแยก และการน�าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ ในโรงเรยีน
• การฝึกปฏิบตัใินสถานการณ์จรงิ

ส่งเสรมิและสนบัสนุนการบรหิารจดัการโรงเรยีนทัง้ระบบ 
(Whole School Approach) โดยเน้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

รูปแบบ
การให้ความรู ้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน
มีการพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู ้สิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ชั้น ม.1 - ม.3 

นักเรียนชั้น ป. 2 - ป.4  
จ�านวน อย่างน้อย 2,000 คน

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6  
จ�านวน อย่างน้อย 1,000 คนนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 

และ ม.1 - ม.6 จ�านวน
อย่างน้อย 1,000 คน

ในโรงเรียนหรือพื้นที่
โดยรอบโรงเรียน 

นอกโรงเรียน  
และนอกห้องเรียน

ในโรงเรียน

ในโรงเรียนและ 
นอกห้องเรียน

ม.ค. - ก.ย. 60 จ�านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(จ�านวน 8 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)

ม.ค. - ก.ย. 60

ก.พ. - ก.ค. 60
ครั้งละ 2 ชั่วโมงม.ค. - ก.ย. 60  

จ�านวน 40 - 80 
ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร 0 2278 5616
Email: youthandscout@gmail.com

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2298 5628 โทรสาร 0 2298 5629
Email: thailandecoschool@gmail.com

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2298 5628  
โทรสาร 0 2298 5629
Email: Mahingsa2008 @ hotmail.com

กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2492 และ 0 2298 2495  
โทรสาร 0 2298 5398 
Email: sawayo_wanich@hotmail.com  
และ beabizz@hotmail.com
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ห้องเรียนธรรมชาติ What am I?

เยาวชนรักษ์น�้า

เพื่อให้นักเรียนสามารถได้เรียนรู้และตระหนักถึงความ
ส�าคญัของทรพัยากรป่าไม้	และเข้าใจถงึความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

รูปแบบ
การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ	องค์ความรู้	แก่โรงเรียน
ที่สนใจน�ากิจกรรมไปด�าเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ ในกลุ ่มวิทยาศาสตร ์	 
ตอบสนองความสนใจ	ความถนดั	และความต้องการของ
ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล	กระตุ้นความ
สนใจ	และสร้างความรู้ด้านซากดึกด�าบรรพ์	ธรณีวิทยา	
และธรรมชาติวิทยาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	และเปิดโอกาส
ให้กลุ ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ใน 
การท�ากิจกรรมในแหล่งเรียนรู ้ด้านซากดึกด�าบรรพ์	 
ธรณีวิทยา	และธรรมชาติวิทยา

รูปแบบ
•  กิจกรรมศึกษานอกโรงเรียน	 ณ	 แหล ่ง เรียนรู ้ 
ด้านซากดึกด�าบรรพ์	ธรณีวิทยา	และธรรมชาติวิทยา

• ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติแร่-หิน

เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถใน 
การตรวจวัดคุณภาพน�้าอย่างง่ายได้

รูปแบบ
•  การบรรยายให้ความรู ้เรื่องตรวจวัดคุณภาพน�้าใน
โรงเรียน

•  การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องตรวจวัดได้	และแปลผล 
การตรวจวัดคุณภาพน�้า

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 
จ�านวนอย่างน้อย 80 คน

นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน จ�านวน 360 คน

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 
จ�านวน 200 คน

ในโรงเรียน

พิพิธภัณฑ์แร่หิน
และพื้นที่โดยรอบ 
กรุงเทพมหานคร

ในโรงเรียน

ม.ค. - ก.ย. 60
ครั้งละ 3 ชั่วโมง

ม.ค. - ก.ย. 60 จ�านวน 1 ชั่วโมง/วัน
(เวลา 15.30 - 16.30 น.)  
วันอังคาร - วันอาทิตย์

ม.ค. - ก.ย. 60
ครั้งละ 2 ชั่วโมง

ส�านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5549 5654

กองคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์  
พิพิธภัณฑ์แร่ - หิน กรมทรัพยากรธรณี
โทร. 089 685 5152

ส�านักจัดการคุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2198
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บิงโก จีโอพาร์ค 
BINGO GEOL PARK

สนุกกับโครงสร้าง 

1.		เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการเรยีนรูใ้นกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.		เพื่อตอนสนองความสนใจ	ความถนัด	และความ
ต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

3.		เพื่อกระตุ้นความสนใจ	และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านแหล่งท่องเทีย่วทางด้านธรณวีทิยาในประเทศไทย
ให้แก่	นกัเรยีน	นกัศกึษา	เยาวชน	และประชาชนทัว่ไป

4.		เพื่อเปิดโอกาสให้	นักเรียน	นักศึกษา	เยาวชน	และ
ประชาชน	ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ในการท�า
กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน
ธรณีวิทยาในประเทศไทย

5.		เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการจัดท�าสื่อการสอนให้แก่
โรงเรียนต่างๆ	ที่สนใจ

รูปแบบ
1.	เจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์แร่	-	หนิ	จดัเตรยีมชดุกจิกรรมบงิโก	
2.		นักเรียน	นักศึกษา	เยาวชน	และประชาชนทั่วไป	ร่วม
กจิกรรมพร้อมมวีทิยากรบรรยายข้อมลูแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรณีวิทยาในประเทศไทยภายในบอร์ดกิจกรรม

3.		ส�าหรับผู ้ชนะในกิจกรรมได ้รับของรางวัลจาก
พิพิธภัณฑ์

1.		เพื่อให้นักเรียนออกแบบโครงสร้างที่สามารถรองรับ
การเกิดภัยพิบัติได้

2.		เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิความคดิวเิคราะห์	การคดิแก้ปัญหา
3.		เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้และสร้าง
ความสามัคคี

รูปแบบ
1.		ให้นักเรียนดูภาพหรือวิดีโอตึกถล่มที่ได้รับความ 
เสยีหายจากภยัพบิตั	ิให้นกัเรยีนร่วมกนัวเิคราะห์	และ
ถามค�าถามดังนี้	

	 1)	 	เพราะสาเหตุใดตึกถึงถล่ม	
	 2)	 	นักเรียนคิดว่าเราจะแก้ปัญหาตึกถล่มได้อย่างไร
	 3)	 	ตึกควรมีโครงสร ้างอย่างไรที่สามารถรองรับ 

การเกิดภัยพิบัติได้
2.	แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ	ละ	5	คน
3.	แจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
4.		วิทยากรอธิบายการท�ากิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ฟัง	จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบ
โครงสร้างภายในเวลาที่ก�าหนด	โดยมีเงื่อนไขดังนี้

	 1)	 	ประกอบโครงสร ้ างให ้สู งที่ สุ ดและรับแรง 
สั่นสะเทือนของพื้นผิวได้โดยโครงสร้างไม่ล้ม

	 2)	 	ประกอบโครงสร้างให้แข็งแรงและรับน�้าหนักของ
สมุดให้ได้มากที่สุด

5.		ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน�าเสนอโครงสร้าง
ของตัวเองแล้วทดสอบการรับน�้าหนักโดยวางสมุดบน
โครงสร้างให้ได้มากที่สุด	ให้เพื่อนๆ	ร่วมกันตัดสินว่า
โครงสร้างของกลุ่มใดสูงและรับน�้าหนักได้ดีที่สุด

6.	วิทยากรและนักเรียนร่วมอภิปรายกิจกรรมที่ได้ท�า

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
คุณครู และประชาชนทั่วไป
จ�านวน 500 คน

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
คุณครู และประชาชนทั่วไป
จ�านวน 500 คน

พิพิธภัณฑ์แร่-หิน
พิพิธภัณฑ์สิรินธร  
จ. กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์ภูเวียง

ศูนย์ศึกษาวิจัยแร่
และหิน จ.ระยอง

1 ชั่วโมง/วัน (15.30 - 16.30 น.) 
วันอังคาร - วันอาทิตย์

2 ชั่วโมง/วัน

กรมทรัพยากรธรณี
โทร. 0 2621 9647
Email: sangkanok.moto@gmail.com

กรมทรัพยากรธรณี
โทร. 0 2621 9647
Email: sangkanok.moto@gmail.com
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ไดโนเสาร์ ไทย สวนสัตว์สู่ชุมชน  
(Zoo Outreach Program)

ขบวนการเขาดิน Zoo on the go

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ที่ส ่งเสริมการเรียนรู ้ใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	และกระตุ้นความสนใจในด้าน
ซากดึกด�าบรรพ์	ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

รูปแบบ
•  กจิกรรมศกึษานอกโรงเรยีน	ณ	พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ 
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี

• การปั้นไดโนเสาร์ไทยตามความสนใจ	

เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สัตว์ป่า	ให้แก่นักเรียน	และชุมชน	ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์	 ไปสู ่นักเรียนและชุมชน	
พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้	 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ของนักเรียนและชุมชน	 
เสรมิสร้างความเข้าใจ	และให้เกดิการยอมรบัของนกัเรยีน	
และชุมชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	และเผยแพร่
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที	่และ
ภารกิจงานของสวนสัตว์

รูปแบบ
กจิกรรมเผยแพร่องค์ความรูด้้านการอนรุกัษ์สตัว์ป่า	และ
สิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียน	และชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้ 
สวนสัตว์ในแต่ละแห่ง

เพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู ่โรงเรียนและชุมชนเป็น 
การบริการสังคมและเป็นภารกิจหลักของสวนสัตว์	ใน 
การให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า	และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบ
กิจกรรมการบรรยายให้ความรู ้เรื่องสัตว์ป่า	และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ	โดยใช้สื่อต่างๆ

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป จ�านวนไม่น้อยกว่า 
10,000 คน

นักเรียนและชุมชน
รอบโรงเรียน /
จ�านวน 7 ครั้ง  
(สวนสัตว์ละ 1 ครั้ง/ปี)

นักเรียนระดับชั้น 
ประถม - มัธยมศึกษา

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ  
จ. ปทุมธานี

สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ใกล้เคียงกับ
สวนสัตว์

สถานศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล

ม.ค. - ก.ย. 60 
จ�านวน 1 ชั่วโมง/วัน 
(เวลา 15.30 - 16.30 น.) 
วันอังคาร/วันศุกร์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 
(ครั้งละ 1 - 2 วัน)

พ.ค. - ก.ย. 60 (ครั้งละ 2 ชั่วโมง) 
ในช่วงบ่าย

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี  
กรมทรัพยากรธรณี
โทร. 0 2902 7661, 061 616 2393

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต
โทร. 0 2280 7290

• ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต
 โทร. 0 2280 7290
• ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 โทร. 038 298 269 และ 038 318 444
• ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่
 โทร. 053 221 179 และ 053 222 283
• ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา 
 โทร. 081 547 9362
• ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา
 โทร. 084 198 2978
• ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น
 โทร. 091 727 0886
• ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี วิทยากร  
 โทร. 084 831 9311
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Only in Thailand Green Zoo สู่การอนุรักษ์

มัคคุเทศก์น้อย (The Guide Junior)

Nature Trail

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง Anatomy 
และซากสัตว์ต่างๆ

รูปแบบ
การบรรยายและปฏิบัติในฐานการเรียนรู้เรื่อง คืนชีวิตให้
ซากสตัว์ Taxidermy เน้นการให้ความรูเ้รือ่งความส�าคญั
ของการเก็บรักษาซากสัตว์ เพื่อการศึกษาวิจัย

เ พ่ือให ้นัก เรียนรู ้ และเข ้ าใจข ้อมูล เ ก่ียว กับช ้าง 
ประวัติศาสตร์ สามารถอธิบายเก่ียวกับความส�าคัญ
ของช้างได้ สามารถเรียนรู ้ในการท�านวัตกรรมใหม่ๆ  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์ เกิดความรัก ความตระหนัก และเห็นคุณค่า 
สิง่แวดล้อม และน�าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชวิีตประจ�าวันได้

รูปแบบ
การให้ความรู้เก่ียวกับช้าง นวัตกรรมกระถางต้นไม้จาก
มูลช้าง สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เก่ียวกับหลักการและ
ทกัษะการน�าเสนอข้อมลู ฝึกกระบวนการเรยีนรู ้คิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบในเรือ่งราวทีส่นใจเก่ียวกับสตัว์ และสามารถ
สรปุสาระส�าคญัเพ่ือการน�าเสนอและเผยแพร่ต่อไป

รูปแบบ
การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูลสัตว์ที่มีในสวนสัตว์ 
การฝึกค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวผู้เรียนเอง การฝึกทักษะ  
การมส่ีวนร่วม และการน�าเสนอข้อมลู รวมถึงการกล้าคดิ
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

เพ่ือให้นกัเรียนและเยาวชน มคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ 
คุณค่าทางสมุนไพร และพรรณไม้ต ่างๆ ที่มีอยู ่ใน 
ผืนป่าดงฟ้าห่วนภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี และเห็น
คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ต้นยางนา ซึ่งเป็นต้นไม้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
มีขนาดใหญ่ที่สุดในผืนป่า

รูปแบบ
เส้นทางศกึษาธรรมชาตติามโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ระยะทาง 700 เมตร  
โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายข้อมูลบอกถึงชนิดของ 
พันธุ์ไม้ต่างๆ 

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และ  
ม.1 - ม.3 จ�านวน 500 คน

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6  
จ�านวน 1,000 คน และ 
ชั้น ม.1 - ม.3 จ�านวน 1,000 คน

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6  
จ�านวน 500 คน และนักเรียน 
ชั้น ม.1 - ม.6 จ�านวน 500 คน

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และ 
ม.1 - ม.3 จ�านวน 100 คน

สวนสัตว์
อบุลราชธานี

สถานศึกษาในพื้นที่ 
และสวนสัตว์สงขลา

สถานศึกษาในพื้นที่ 
และสวนสัตว์สงขลา

สวนสัตว์
อบุลราชธานี

พ.ค. - ก.ย. 60 

ม.ค. - ก.ย. 60
จ�านวน 10 ชั่วโมง  
(วันละ 2 ชั่วโมง)

ม.ค. - ก.ย. 60 จ�านวน 20 ชั่วโมง 
(วันละ 2 ชั่วโมง) ทฤษฎี  
10 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

พ.ค. - ก.ย. 60 

วิทยากรฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี
โทร. 084 831 9311

สวนสัตว์สงขลา
โทร. 084 198 0190

สวนสัตว์สงขลา
โทร. 084 198 0190

วิทยากรฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี
โทร. 084 831 9311
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สวนพฤกษศาสตร์

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม	ให้เกิดความสนใจ
ในการศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการด�ารงชวีติของพชืในระบบ
นิเวศ	เสริมสร้างบทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์	
ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	กระตุ ้นและเสริมสร ้างความตระหนัก 
ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รูปแบบ
การให้ความรู้เกี่ยวกับความส�าคัญและการปรับตัวของ
พืชนานาชนิด	ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการ	ขั้นตอน
ในการเพาะเลี้ยง	ขยายพันธุ์และดูแลพันธุ์ไม้	รวมถึง 
เปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้เรียนรู้
แปลงสาธิตการปลูกพืชตามฐานการเรียนรู้ในพื้นที่

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 
และชั้น ม.1 - ม.6

สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตลอดทั้งปี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เวลา 08:30 - 15:00 น.

งานเผยแพร่ความรู้ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาสง่าสรรพศรี  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โทร. 093 130 0671
Email: ms_qsbg@hotmail.com
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดย

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

5
จ�านวน

กิจกรรม

03
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ท่องเที่ยวสุขสันต์  
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

สิ่งแวดล้อมสดใส  
พอใจเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ด้านเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง	และสร้างสัมพันธ์ทีดีของสมาชิกใน
ครอบครัวในวันหยุดเสาร์	-	อาทิตย์	

รูปแบบ
เรียนรู ้พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 9	ผ่าน 
การลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงตามประเด็นที่ผู้จัดก�าหนดประเด็นและเนื้อหา	
พร้อมชมนิทรรศการในอาคาร	1	อาคาร	และภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชั่นสามมิติ	1	เรื่อง	

1.		เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูพ้ระราชกรณยีกจิของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ด้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีงและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัชวีติประจ�าวนั	

3.		เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ารใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า
และเห็นความส�าคัญของการใช้ทรัพยากร	

4.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการ
ด�ารงชีวิตพืช	และเรียนรู้สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุ์
และที่ยังด�ารงพันธุ์

รูปแบบ 
กระบวนเรียนรู ้ผ ่านการชมนิทรรศการเชื่อมโยงสู ่ 
การลงมือปฏิบัติ	ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง	โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.	กิจกรรมสร้างสรรค์	“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	
2.	ชมภาพยนตร์	3	มิติ	“เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”
3.	ในหลวงรักเรา	(อาคารเฉลิมพระเกียรติ	5)
 •	 พระราชพิธีในวิถีเกษตร
 •	 หลักทรงงาน
 •	 วิถีเกษตรของพ่อ	:	ดิน	น�้า	ป่า	คน
4.		พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร	“สมดุลแห่งธรรมชาติ	สมดุล
แห่งชีวิต”

5.	ฐานเรียนรู้ปฏิบัติการ	“นาโยนกล้า”

ประชาชนทั่วไป เด็กเยาวชน 
(มาพร้อมครอบครัว)  
จ�านวน 50 คน/ครั้ง

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3  
แบ่งเป็นกลุ่มละไม่เกิน  
50 คน/วิทยากร 1 คน  
(รวมจ�านวน 50 - 400 คน/ครั้ง)

พิพิธภัณฑ์
การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

พิพิธภัณฑ์
การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  
สัปดาห์ที่ 2 - 3 ของเดือน

วันอังคาร - วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวันจันทร์และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2529 2212-13 หรือ 087 359 7171
Email: information@wisdomking.or.th

หมายเหตุ
มีค่าใช้จ่าย (คนละ 250 บาท ถ้ามาเป็นครอบครัว 3 คน  
ราคา 500 บาท รวมค่าอาหาร วิทยากรและวัสดุอุปกรณ์) 

หมายเหตุ
มีค่าใช้จ่าย (คนละ 250 บาท รวมค่าวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ 
ไม่รวมค่าอาหาร)

ส�านกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2529 2212-13 หรือ 087 359 7171
Email: information@wisdomking.or.th
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ทรัพยากรมีคุณค่า  
ใช้รักษาอย่างพอดี

ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

1.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้และเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด�ารงชีวิตและน�าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ�าวัน	

2.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์	

3.		เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้รือ่งเครือ่งมอืเกษตร	การดแูล
รักษาและการใช้ประโยชน์	

4.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเกิดของดิน	และจ�าแนก
ประเภทของดิน	

5.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติจริงในการ 
ปลูกผักสวนครัว	และการขยายพันธุ์พืช

รูปแบบ
กระบวนเรยีนรูผ่้านการชมนทิรรศการเชือ่มโยงสูก่ารลงมอื
ปฏิบัติ	ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง	 
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.	กิจกรรมสร้างสรรค์	“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	
2.	ชมภาพยนตร์	3	มิติ	“เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”
3.	ในหลวงรักเรา	(อาคารเฉลิมพระเกียรติ	5)
 •	 พระราชพิธีในวิถีเกษตร	
 •	 หลักทรงงาน
 •	 วิถีเกษตรของพ่อ	:	ดิน	น�้า	ป่า	คน
4.		ดินดล:	การเกิดของดินและดินในท้องถิ่นของเรา	
โครงสร้างของดิน	(อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7)

5.  ฐานการเรยีนรูเ้ครือ่งมอืเกษตร และฝึกปฏิบตั ิ“การปลกู
พืชสวนครวัและการขยายพันธ์ุพืชด้วยวิธีการต่างๆ ”

1.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมา	หลักการและ
ความส�าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

3.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีผลต่อมนุษย์	พืช	สัตว์และสิ่งแวดล้อม	

4.		เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูค้วามสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ	ท�าให้สิ่งมีชีวิตด�ารงอยู่ได้	

5.		เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ารใช้ทรพัยากรธรรมชาตติาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รูปแบบ
กระบวนเรียนรู ้ผ ่านการชมนิทรรศการเชื่อมโยงสู ่ 
การลงมือปฏิบัติ	ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง	โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.		กิจกรรมสร้างสรรค์	“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	
2.		ชมภาพยนตร์	3	มิติ	“เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”	
3.		ในหลวงรักเรา	(อาคารเฉลิมพระเกียรติ	5)
 •	 พระราชพิธีในวิถีเกษตร
 •	 หลักการทรงงาน
 •	 วิถีเกษตรของพ่อ	:	ดิน	น�้า	ป่า	คน
4.		มหัศจรรย์พันธุกรรมพืช	 แรงบันดาลใจ..เจ ้าฟ้า 
นักอนุรักษ์	พันธุกรรมสร้างชีวิต	พันธุกรรมตามนิเวศ	
อนุรักษ์	(อาคารเฉลิมพระเกียรติ	3)

5.		ฝึกปฏบิตัเิกษตรกรตามรอยพ่อ	"ต้นไม้แห่งการเรยีนรู"้
6.		ชมฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง	1	ไร่พอเพียง

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6
แบ่งเป็นกลุ่มละไม่เกิน 50 คน/
วิทยากร 1 คน (รวมจ�านวน 50 - 
400 คน/ครั้ง)

นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3  
แบ่งเป็นกลุ่มละ 
ไม่เกิน 50 คน/วิทยากร 1 คน  
(รวมจ�านวน 400 คน/ครั้ง)

พิพิธภัณฑ์
การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

พิพิธภัณฑ์
การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

วันอังคาร - วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวันจันทร์และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันอังคาร - วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวันจันทร์และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ
มีค่าใช้จ่าย (คนละ 250 บาท รวมค่าวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ 
ไม่รวมค่าอาหาร) 

หมายเหตุ
มค่ีาใช้จ่าย (คนละ 250 บาท รวมค่าวิทยากรและวสัดอุปุกรณ์  
ไม่รวมค่าอาหาร)

ส�านกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2529 2212-13 หรือ 087 359 7171
Email: information@ wisdomking.or.th

ส�านกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2529 2212-13 หรอื 087 359 7171
Email: information @ wisdomking.or.th
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สิ่งแวดล้อมสมดุลคุณค่า
เศรษฐกิจพอเพียง

1.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้และเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อการด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ	

2.		เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ารคดัเลอืกพนัธกุรรมพชืตาม
ธรรมชาติที่มีผลต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	
ตลอดจนแนวทางอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืเพือ่การพฒันา
ที่ยั่งยืน

3.		เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้สถานการณ์วิกฤติด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และของโลกรวมทั้งสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

รูปแบบ
กระบวนเรียนรู ้ผ ่านการชมนิทรรศการเชื่อมโยงสู ่ 
การลงมือปฏิบัติ	ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง	โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.	กิจกรรมสร้างสรรค์	“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	
2.	ชมภาพยนตร์	3	มิติ	“ทรัพย์ดิน	สินน�้า”	
3.	ในหลวงรักเรา	(อาคารเฉลิมพระเกียรติ	5)
 •	 พระราชพิธีในวิถีเกษตร	
 •	 หลักการทรงงาน
 •	 วิถีเกษตรของพ่อ	:	ดิน	น�้า	ป่า	คน
4.		ป่าดงพงไพร	“สมดุลแห่งธรรมชาติ	สมดุลแห่งชีวิต”	
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ	4)

5.		เกษตรตามรอยพ่อ	“ต้นไม้แห่งการเรียนรู้”	เชื่อมจาก
อาคาร	3	สู่ของจริง)

นักเรียนชั้น ม.4 - ม.6  
แบ่งเป็นกลุ่มละ 
ไม่เกิน 50 คน/วิทยากร 1 คน  
(รวมจ�านวน 50 - 400 คน/ครั้ง)

พิพิธภัณฑ์
การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ  

วันอังคาร - วันอาทิตย์  
(ยกเว้นวันจันทร์และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2529 2212-13 หรือ 087 359 7171
Email: information @ wisdomking.or.th

หมายเหตุ
มีค่าใช้จ่าย (คนละ 250 บาท รวมค่าวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ 
ไม่รวมค่าอาหาร)
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กระทรวงวัฒนธรรม

โดย  กรมศิลปากร 2 หน่วยงาน

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ส�านักหอสมุดแห่งชาติ

2
จ�านวน

กิจกรรม

04
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โครงการรถพิพิธภัณฑ์สัญจร อ่านเป็น เล่นสนุก  
สร้างความสุขให้ทุกคน

เพือ่ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่กจิการของพพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาติ	 ให้เป ็นที่รู ้จักย่างกว้างขวาง	 และเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง	อันจะน�ามาซึ่งการเพิ่มจ�านวน 
ผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ถ่ายทอดข้อมูล 
ความรูใ้ห้แก่เดก็	เยาวชน	และประชาชนทัว่ไปอย่างใกล้ชดิ	 
และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมส�าหรับรองรับและเข้าถึง 
กลุม่เป้าหมายได้ทกุกลุม่

รูปแบบ
การให้ความรูก้บัผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในเรือ่ง	ประวตัศิาสตร์
ชาติไทยในสมัยต่างๆ	โบราณคดี	ประวัติศาสตร์ศิลปะ	
และพิพิธภัณฑสถานวิทยา	ผ่านสื่อการสอนในรถ	และ
โบราณวัตถุจ�าลองภายในรถพิพิธภัณฑ์สัญจร	และฐาน
ความรู้โดยรอบตัวรถพิพิธภัณฑ์สัญจร

เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเกดิความตระหนกัในคณุค่าของ
มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

รูปแบบ
กจิกรรมตามฐานการเรียนรู้	ประกอบด้วย	กิจกรรมนานา
สาระจากเอกสารโบราณ	/	กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	/	 
กิจกรรมตอบค�าถามความรู้รอบตัว	/	กิจกรรมหนังสือดี	 
หนังสือฟรี	 /	กิจกรรมงานช่างศิลปกรรม	จากส�านัก
ช่างสิบหมู่	 /	กิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่	จากส�านัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 /	กิจกรรมรถดนตรีเคลื่อนที่	
จากมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่	9	/	กิจกรรมการแสดงดนตรี	ขับร้องเพลง	จาก
ส�านักการสังคีต	

นักเรียนปฐมวัย จนถึง 
ม.6 จ�านวน 1,200 คน

นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป 
จ�านวน 200 คน

ในโรงเรียน สวนหย่อมด้านหน้า
หอสมุดแห่งชาติ

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 29 ส.ค. 60 
เวลา 15.30 น.  
เป็นต้นไป

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
โทร. 0 2446 8056 กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส�านักหอสมุดแห่งชาติ

โทร. 0 2628 5186

หมายเหตุ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งอาจจะมีฐานการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
หน่วยงานภายในกรมศิลปากรและหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์
เข้าร่วมจัดกิจกรรม
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย 2 หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

15
จ�านวน

กิจกรรม

05
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คาราวานวิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

การแข่งขันจรวดน�้า

เพ่ือให้เยาวชน นักเรยีน นักศึกษา ครแูละประชาชนทัว่ไป 
ในภมูภิาคต่างๆ ได้รับความรูจ้ากนทิรรศการ ชิน้งาน และ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

รูปแบบ
กิจกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) การทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
หรรษา และท้องฟ้าจ�าลองเคลื่อนที่ (Planetarium)

กิจกรรมกระตุน้ เสรมิสร้าง และพัฒนาทกัษะกระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคดิ อย่างเป็นระบบ
ให้กับเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสนุกสนาน
และท้าทายในการประดิษฐ์เครื่องบินด้วยกระดาษและ
น�ามาแข่งกัน

กิจกรรมกระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนาทักษะกระบวนการ 
และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับ
เยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม ท่ี
สนุกสนานและท้าทาย

รูปแบบ
การประดิษฐ์จรวดด้วยขวดพลาสติกและน�ามาแข่งกัน

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3
กิจกรรมรองรับได้ 200 - 2,500 คน/วัน 

นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
กิจกรรมรองรับได้ 50 - 100 คน/รอบ 
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดกิจกรรม)

ครูอาจารย์ และกลุ่มนักเรียนจ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขัน 240 คน/วัน

ทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ

9 ครั้ง ใน 7 จังหวัด
ในทุกภูมิภาค 

ภาคกลาง 
1.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภาคตะวันออก 
2.  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาคเหนือ 
5.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
6.  มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)
ภาคใต้ 
7.  มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี)
8.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การแข่งขัน

รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

ก.ค. - ส.ค. 60 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1411 (คุณสุวิทย์)
โทรสาร 0 2577 9990
Email: suwit@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1411 (คุณสุวิทย์)
โทรสาร 0 2577 9990
Email: suwit@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1411 (คุณสุวิทย์)
โทรสาร 0 2577 9990
Email: suwit@nsm.or.th  

10 ครั้ง  
8 แห่ง ดังนี้
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Science for Kids 
ตอน “จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน”

ห้อง Enjoy Maker Space 
@ Science Museum  
ตอน "สนุกคดิกับเลโก้"

Science Demonstration Science Dome "ดาราศาสตร์"

การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเสรมิสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดูดและการผลักกันของ
แม่เหล็ก ผ่านการประดิษฐ์ของเล่น (Hands-on) 

การเสรมิสร้างทักษะการคิด ส่งเสรมิจินตนาการ และการ
สื่อสาร ผ่านการประดิษฐ์ผลงานด้วยตัวต่อเลโก้ภายใต้
เงื่อนไขและโจทย์ที่ก�าหนด

การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสรมิการ
เรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง การประดษิฐ์ของเล่น 
อย่างง่าย (Hands-on)

การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ผ่านท้องฟ้าจ�าลอง อพวช. 
และประดิษฐ์อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู ้  เพ่ือใช้สังเกต
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 

ระดับปฐมวัย - ป.3 
รอบละ 15 คน อนุบาล 3 - ป.3  

รอบละ 40 คน

นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป รอบละ 15 คน

นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป รอบละ 90 คน

พื้นที่นิทรรศการส�าหรับเด็ก ชั้น 2  
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี ห้อง Enjoy Maker Space

อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี

พื้นที่นิทรรศการชั้น 5  
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี

บริเวณ Science Dome
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ต.ค. 59 - ก.ย. 60

(จองกิจกรรมล่วงหน้า)

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ทุกวันพุธและวันเสาร์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ทุกวันอังคาร - อาทิตย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1122 (คุณมณีรัตน์)
โทรสาร 0 2577 9956 
Email: maneerat@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1122 (คุณมณีรัตน์)
โทรสาร 0 2577 9956
Email: maneerat@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1122 (คุณมณีรัตน์)
โทรสาร 0 2577 9956 
Email: maneerat@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1128 (คุณณรงค์)
โทรสาร 0 2577 9956 
Email: narong@nsm.or.th
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สาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย 

IT Workshop 
ตอน “ก่อร่าง สร้างไอเดีย”

กิจกรรมเสรมินิทรรศการ 
ตอน “นักประกอบคอมฯ รุน่จิว๋”

Hands-on ตอน “นกไต่จอมซน”

การกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ ์ด ้ านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาไทย ร่วมสนุกและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน 
การประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย (Hands-on)

การฝึกกระบวนการคดิตามแนวทางของ STEM Education 
เพ่ือพัฒนาสิง่ประดิษฐ์ท่ีสร้างสรรค์ และมปีระโยชน์

การเรียนรู้ การท�าความเข้าใจและรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ 
ของคอมพิวเตอร์ ด้วยการฝึกประกอบคอมพิวเตอร์จ�าลอง 
พร้อมทั้งร่วมสนุกกับการตอบค�าถาม

การฝึกความคิด จินตนาการ ทักษะการประดิษฐ ์  
การหาสมดุล

นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปรอบละ 15 คน

นักเรียนระดับ ป.4 ขึ้นไป
รอบละ 50 คน

เด็กปฐมวัย - ป.3
รอบละ 30 คน

นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปรอบละ 10 คน

บริเวณใจบ้าน ชั้น 6 
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี

บริเวณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริเวณลานกิจกรรม
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
(จองกิจกรรมล่วงหน้า)

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
จัดกิจกรรมทุกวัน

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1126 (คุณธวัลรัตน์)
โทรสาร 0 2577 9956 
Email: Thawanrat@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 4131 (คุณพิมลพรรณ)
โทรสาร 0 2577 9987
Email: pimonpan@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 4131 (คุณพิมลพรรณ)
โทรสาร 0 2577 9987
Email: pimonpan@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1508 (คุณสุภาวดี)
โทรสาร 0 2577 9991 
Email: Supawadee@nsm.or.th
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ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน 

เพ่ือจดุประกาย และสร้างแรงบนัดาลใจให้มคีวามสนใจ
ในวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสรมิสร้างกระบวนการคิด
อย่างเป็นเหตแุละผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และสร้างความตระหนกัและความตืน่ตวัในการเรยีนรูด้้าน
ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหมูเ่ยาวชนและประชาชน

รปูแบบ
การน�ากล้องโทรทรรศน์ และสือ่การเรยีนรูด้าราศาสตร์ มา 
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงงานดาราศาสตร์ เช่น  
การสงัเกตวัตถุท้องฟ้า สังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 
การสังเกตจุดมืดบนดวงอาทิตย ์  การท�าโครงงาน 
ดาราศาสตร์ ฯลฯ ภายในโรงเรียน น�ากล้องโทรทรรศน์ 
และสือ่การเรยีนรูด้าราศาสตร์ มาจดักิจกรรมและเผยแพร่ 
ความรู้ทางดาราศาสตร์ในชุมชนใกล้เคียง ในช่วงเวลาที ่
เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และชั้น ม.1 - ม.3  
และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในชุมชน 
รอบข้างโรงเรยีน จ�านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

โรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้
ดาราศาสตร์ จ�านวน 100 โรงเรียน และชุมชนรอบข้าง

ม.ค. - ก.ย. 60

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โทร. 053 225 569 ต่อ 305 
Email: suparerk011@hotmail.com

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โทร. 053 225 569 ต่อ 305 
Email: suparerk011@hotmail.com

จับตาฉากสุดท้ายของยานแคสสินี : 
วีรบุรุษแห่งดาวเสาร์

เพ่ือให้ข้อมูลความรู ้ด ้านดาราศาสตร์แก่ประชาชน 
จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างกระบวนการคิด
อย่างเป็นเหตุและผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สร้างความตระหนักและตื่นตัวด้านดาราศาสตร์ใน 
หมู่เยาวชนและประชาชนคนไทยให้เพิ่มมากขึ้น

รูปแบบ
1.  การจัดนิทรรศการเก่ียวกับดาวเสาร ์ในมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตใินเดอืนสงิหาคม
2.  เสวนา “จับตาฉากสุดท้ายของยานแคสสินี : วีรบุรุษ

แห่งดาวเสาร์” ประมาณต้นเดือนกันยายน
3.  การสนับสนุนการจดักิจกรรมสงัเกตการณ์ดาวเสาร์ใน

เครอืข่ายโรงเรียนในโครงการกระจายโอกาสการเรยีนรู้
ดาราศาสตร์ 260 โรงเรียน ทั่วประเทศ

4.  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู ้เก่ียวกับดาวเสาร์ให้แก่
โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

1.  จัดนิทรรศการในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�าปี 2560

  •  ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุอมิแพ็ค  
เมืองทองธานี 

2.  กิจกรรมเสวนา
  •  ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 

อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
(BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)

3.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมสังเกตการณ์
ดาวเสาร์ในเครือข่ายโรงเรียนในโครงการ
กระจายโอกาสการเรยีนรูด้าราศาสตร์และ
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเสาร์

  •  260 โรงเรียนทั่วประเทศ  
และหน่วยงานต่างๆ

ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา

17 - 27 
ส.ค. 60

2 ก.ย. 60

พ.ค.-  
พ.ย. 60
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นักเรียนระดับ ป.4 ขึ้นไป
รอบละ 40 คน

บริเวณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
(จองกิจกรรมล่วงหน้า)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 4131 (คุณพิมลพรรณ)
โทรสาร 0 2577 9987 
Email: pimonpan@nsm.or.th

Lab IT ตอน “หุน่ยนต์ขนของ 
(Relay Robot)”

การเรียนรู้กลไกการควบคุมหุ่นยนต์บังคับมือ ด้วยวงจร 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย พร้อมทั้งท�าภารกิจตาม
ที่ก�าหนดให้ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา

สนุกกับดาราศาสตร์ 
ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค

เพื่อจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจให้มีความสนใจ
ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสรมิสร้างกระบวนการคดิ
อย่างเป็นเหตุและผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการเรียนรู้
ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหมู่เยาวชนและ
ประชาชนไทย

รูปแบบ
การเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค ให้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เข้าเย่ียมชมและเรียนรู้
ดาราศาสตร์ผ่านชุดนิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์ 
สัมผัสประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ ในท้องฟ้าจ�าลอง
ระบบ Full Dome Digital ความละเอยีดสงู 25 ล้านพิกเซล 
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 9.00-16.00 น.
รอบการให้บรกิารท้องฟ้าจ�าลองระบบ Full Dome Digital
อังคาร - ศุกร์: รอบแรก 11.00-12.00 น.
 รอบสอง 15.00-16.00 น.
เสาร์: รอบแรก 10.00-11.00 น.
 รอบสอง 14.00-15.00 น.
 รอบสาม 17.00-18.00 น.
อาทิตย์: รอบแรก 10.00-11.00 น.
 รอบสอง 14.00-15.00 น.

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
รวมจ�านวน 6,000 คน 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทรา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา นครราชสีมา

ม.ค. - ก.ย. 60

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053 225 569 ต่อ 305 
Email: suparerk011@hotmail.com

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
โทร. 083 741 0850
Email: suwanit@narit.or.th

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา นครราชสีมา
โทร. 095 245 4989 
Email: smanchan@narit.or.th

•  การได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการสังเกตการณ์
ท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึก ผ่านกล้องโทรทรรศน์
และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งการสังเกตการณ์ดาวเคราะห ์ 
กลุ ่มดาว กระจุกดาว กาแล็กซี  เนบิวลา ฯลฯ  
ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 - 22.00 น
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กระทรวงศึกษาธิการ

โดย

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือท้องฟ้าจ�าลอง 

2
จ�านวน

กิจกรรม

06
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After School Science @ศูนย์วิทย์ รัชกาลที่ 4 กับดาราศาสตร์

เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ และเสริมสาระการเรียนรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ นอกเหนือการเรียนในห้องเรียนปกติ 

รูปแบบ
1.  กิจกรรมชมท้องฟ้าจ�าลอง: เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียน

สามารถเข้าชมท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพในรอบการ
แสดงและเรื่องท่ีก�าหนด 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ  
1 ชั่วโมง กรณีที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ เพิ่มกิจกรรมและ
เรียนรู้กิจกรรมท�าแผนที่ดาว โดยลงมือท�าด้วยตนเอง 
สามารถน�ากลับบ้านได้

2.  กิจกรรมชมนิทรรศการ: เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนเข้าชม
นทิรรศการและมบีทปฏิบตักิารประกอบการเรยีนรูด้้วย
ตนเอง

3.  กิจกรรม Science Show: เป็นกิจกรรมท่ีจัดแสดง
ให้นักเรียนชมเป็นการเล่นมายากลทางวิทยาศาสตร์
และสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ จัดแสดงเป็นรอบ เข้าชมเป็นหมู่คณะ  
ผู้ชมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง

4.  กิจกรรมการทดลอง: เป็นกิจกรรมที่ต้องจองล่วงหน้า  
1 สัปดาห์ และโรงเรียนจองเข้าชมโดยเลือกเมนู 1 
เรือ่ง (จองกิจกรรมได้ท่ีกลุม่พัฒนาธุรกิจและการตลาด  
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่) กิจกรรมเป็นลักษณะการ
ทดลองโดยใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีบท
ปฏิบัติการ บันทึกผลการทดลอง การเรียนรู้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

5.  กิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์: เป็นกิจกรรมที่
นักเรียนเข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ภายในห้อง
ฉายภาพยนตร์ เรื่องท่ีจัดฉายถูกก�าหนดไว้เป็นตาราง
การฉาย มีรอบและเวลาท่ีแน่นอน โรงเรียนสามารถ
จองเข้าชมเป็นหมู่คณะได้

เ พ่ือเทิดพระเกียรติและเผยแพร ่พระอัจฉริยภาพ 
ด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

รูปแบบ
การเรียนรู ้ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” และอุปกรณ์ดาราศาสตร์ท่ีพระองค์
ทรงใช้ นอกจากนั้นยังได้ฝึกประดิษฐ์เครื่องวัดมุมอย่าง
ง่าย ซึ่งใช้ร่วมกับแผนที่ดาว ส�าหรับหาต�าแหน่งและระบุ
ต�าแหน่งกลุ่มดาวที่สนใจได้

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 
และชั้น ม.1 - ม.3  
จ�านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 

เด็ก เยาวชน นักเรียนในระบบ นอกระบบและ
ประชาชนทั่วไป จ�านวน 30 - 50 คน/ครั้ง  
รวม 360 - 600 คน/ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษา 

ม.ค. - ก.ย. 60 เปิดให้บริการ
ในวันอังคาร - วันศุกร์  
(เวลา 14.00 - 16.30 น.)  
หยุดวันจันทร์และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์

ก.พ. - ก.ย. 60

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส�านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
โทร. 0 2392 5952-5 ต่อ 1140,1141
Email: sirinart@sci-educ.nfc.go.th

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตพื้นที่ให้บริการหลัก 3 จังหวัด ได้แก่ 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร และให้บริการ 
ทั่วประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3266 1104 ต่อ 13
Email: waghor2411@waghor.go.th
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กรุงเทพมหานคร

โดย

ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

6
จ�านวน

กิจกรรม

07
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พิพิธภัณฑ์เด็กรุงเทพมหานคร  
แห่งที่ 1 (จตุจักร)

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 
แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

เ พ่ือ เป ิด พ้ืน ท่ีทางการศึกษา ท่ี เป ิดโอกาสให ้ กับ 
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนท่ัวไป ให้มี
โอกาสได้รับและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ิม
ศกัยภาพการให้บรกิารแหล่งเรยีนรูก้ลางเมอืงท่ีมคีณุภาพ
และมาตรฐาน

รูปแบบ
การให้บริการพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นต้นแบบการเรียนรู้ 
นอกห้องเรียนส�าหรับเด็กวัย 1 -12 ปี ภายใต้แนวคิด 
Learning for Young Creative Mind “สนุกเล่น สนุกคิด  
จิตสร้างสรรค์” เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Methods of 
Learning) ที่หลากหลายด้วยแรงจูงใจ (Motivation) ท่ี
สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพตามธรรมชาติ 
ของเด็ก โดยคัดสรรสาระความรู้ (Core Contents) ท่ี
เหมาะสม จัดวางเป็นฐานเพ่ือให้การสร้างกระบวนการ
เรียนรู ้ เพ่ือจิตสร้างสรรค์ในพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งน้ี ให้
มีความดึงดูด น ่าสนใจ และน�าไปสู ่การบ ่มเพาะ 
จิตสร้างสรรค์ที่มั่นคงในตัวตนของเด็กไปตลอดชีวิต

เพ่ือเปิดพ้ืนทีท่างการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนท่ัวไปให้มีโอกาสได้รับและ
สมัผสัประสบการณ์การเรยีนรู ้เพ่ิมศกัยภาพการให้บรกิาร
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

รูปแบบ
พ้ืนท่ีจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ ส�าหรับ
ครอบครัวของกรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ส�าหรับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
ส่งเสรมิการสร้างสัมพันธ์ในครอบครวัน�าไปสูก่ารส่งเสรมิ 
การสร้างชมุชนเข้มแขง็ตามแนวคิดศนูย์การเรยีนรูส้�าหรบั
ครอบครัว Bangkok Family Center (BFC) ซึ่งเป็น 
ต้นแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส�าหรับเด็กวัย 6-12 ปี  
ในเน้ือหานิทรรศการก�าหนดให้เด็กเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ให้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองร่วมกับคนในครอบครัว 
โดยน�าฐานชวิีตจรงิและปัญหามาจดัท�าเป็นเน้ือหา โดยมี 
จุดมุ่งหมายให้เด็กยอมรับความแตกต่างทางกาย ทาง
ความคดิ และอารมณ์ความรูส้กึ เพ่ืออยู่ร่วมกันในสงัคมได้

นักเรยีนชัน้ ป.1 - ป.6 และชัน้ ม.1 - ม.6 
จ�านวนรวมไม่เกิน 4,500 คน 

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จ�านวนผู้เข้าร่วม วันธรรมดา 500 คน 
วันเสาร์ - อาทิตย์ 500 - 1,000 คนขึ้นไป

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)  
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี  
(หยุดวันจันทร์)

จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี  
(หยุดวันจันทร์)

กองวัฒนธรรม ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2246 6144 
Email: culturedivision@gmail.com

กองวัฒนธรรม ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร
โทร. 022466144
Email: culturedivision@gmail.com
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หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน รองรับและประสานงาน ให้การ
ศกึษาด้านศลิปวัฒนธรรมแก่ชมุชนและประชาชน ท�างาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมองประสบการณ์และทุนเดิม
ของประชาชนเป็นหลัก จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย องค์ความรู้หลากหลาย จนถึง
ศิลปวัฒนธรรมในลลีาชวิีตของคนปัจจบุนัท่ีสมัผสัได้จาก
ดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น วรรณกรรม และการออกแบบ 
สร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการด�าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นองค์กรส่งเสริม สร้างโอกาส
ประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
และองค์กรส่วนท้องถ่ิน สร้างและพัฒนาสถาบนั บคุลากร 
สถานที่และครุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล เป็นองค์กร 
น�าเสนอและบรหิารจดัการ การแลกเปลีย่นศลิปวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ และเสริมสร้างศักดิ์ศรีแก่กรุงเทพฯ  
เพ่ือความเป็นมหานครแห่งศลิปวัฒนธรรมระดับโลก

รูปแบบ
นิทรรศการหมุนเวียนส�าหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
จัดแสดงผลงานศิลปะ ภาพยนตร์ ละครเวที ดนตรี 
วรรณกรรม และการออกแบบ สร้างสรรค์

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา  
วิถีชี วิต ภูมิป ัญญาของคนในท้องถ่ิน สร ้างความ 
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถ่ิน และ
ตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ส�าหรบัชมุชน และเป็นคลงัปัญญาของคนในท้องถ่ิน และ
ผูส้นใจท่ัวไป เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ให้
กับกรงุเทพมหานคร และเพ่ิมศักยภาพการบรหิารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

รูปแบบ
การจดัแสดงนทิรรศการเก่ียวกับประวัตศิาสตร์ท้องถ่ิน วิถี
ชีวิต บุคคลส�าคัญ และสถานท่ีส�าคัญในแต่ละพ้ืนท่ีเขต  
ในส�านักงานเขต 24 เขต และส�านักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเท่ียว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขตดอนเมือง 
บางเขน ดินแดง บางรัก หนองจอก พญาไท บางซื่อ 
พระนคร สวนหลวง ยานนาวา สัมพันธวงศ์ จอมทอง 
พระโขนง บางนา ดสุติ ลาดกระบงั มนีบรุ ีธนบรุ ีคลองสาน 
ทวีวัฒนา ราษฎร์บูรณะ บางกอกน้อย บางขุนเทียน  
ตรอกข้าวเม่า และบางพลัด

เด็ก เยาวชน และประชาชน  
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เด็ก เยาวชน และประชาชน  
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 26 แห่ง  
ในพื้นที่ 24 เขต จดักิจกรรมตลอดทัง้ปี (หยุดวันจันทร์) 

จดักิจกรรม 20 - 40 ครัง้/เดอืน 

จดักิจกรรมตลอดทัง้ปี  
(หยุดวันจนัทร์) 

กองวัฒนธรรม ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2246 6144
Email: culturedivision@gmail.com

กองวัฒนธรรม ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2246 6144
Email: culturedivision@gmail.com
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วันยุวกวี

เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให ้
เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา  
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และ
ความถนัดในทางที่ถูกต้อง ปลูกฝังให้ประชาชนมีนิสัย 
รักการอ่าน มีวัฒนธรรมในการอ่านท่ีย่ังยืน และน�า 
ความรู้ไปพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

รูปแบบ
การประกวดแข่งขันชิงรางวัล จัดแสดงนิทรรศการ และ
การเสวนา

วันภาษาไทย

เพ่ือส่งเสรมิการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ภาษาไทย ได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดใน
ทางที่ถูกต้อง

รูปแบบ
การประกวดแข่งขัน
• เขียนบทร้อยแก้ว
• เขียนบทร้อยกรอง
• ตอบปัญหา "สนุกกับภาษาไทย"
• ประกวดกลอนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปจ�านวน 1,000 คน

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง

28 ก.ค. 60

กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ  
ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2245 4171  โทรสาร 0 2246 0286

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปจ�านวน 1,000 คน 25 ส.ค. 60

กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ  
ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2245 4171  โทรสาร 0 2246 0286
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กระทรวงพลังงาน

โดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน

08

2
จ�านวน

กิจกรรม
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การจัดแสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เป็นศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ
ฝึกอบรมและการให้บริการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม  
ภาคอาคารธุรกิจและประชาชนทั่วไปในด้านเทคโนโลยี 
การอนุรกัษ์พลงังานและการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ

รูปแบบ
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลงังานทีน่�ามาจดัแสดงในอาคาร
อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น  
5 ส่วน 54 เทคโนโลยี ได้แก่
•  ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคบ้าน 

อยู่อาศัย 7 เทคโนโลยี
•  ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอาคาร

ธุรกิจ 10 เทคโนโลยี
•  ศูนย ์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ ์พลังงานภาค

อุตสาหกรรม 37 เทคโนโลยี
• ห้องฝึกอบรมระบบท�าความเย็นและระบบปรบัอากาศ
• ห้องฝึกอบรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอาคารธุรกิจ 
และประชาชนทั่วไป 

เปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้ข้อมูลด้าน 
การอนุรักษ์พลังงานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
ในวันและเวลาราชการ 

บริเวณเทคโนธานี  
ต�าบลคลองห้า  
อ�าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน
โทร. 0 2577 7035-40 ต่อ 112
Email: http://bhrd.dede.go.th
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นิทรรศการความตระหนักรู้ 
ด้านพลังงานภายใต้โครงการ 
สร้างกระบวนความคิดใน 
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนและพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านพลังงานแก่ประชาชน

เพ่ือสร ้างกระบวนการรับรู ้และการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนผ่านกระบวนการศึกษา และพัฒนาส่งเสริม
ความรู้ด้านพลังงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงาน
และกระทรวงศึกษา

รูปแบบ 
แบ่งเป็นโซนเรียนรู้ 4 โซน ในศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
โซนที่ 1  ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน มีลักษณะเป็น 

สื่อประสมแบบมัลติมีเดีย ทั้งในรูปแบบการ
แสดงผลแบบวีดีทัศน์ การแสดงผลผ่านแบบ
จ�าลองการผลิต การส่งและการใช ้ไฟฟ้า  
รวมถึงบอร์ดแสดงข้อความ

โซนที่ 2  พลงังานทดแทน มลีกัษณะเป็นสือ่ประสมแบบ
มัลติมีเดีย ทั้งในรูปแบบการแสดงผลแบบ
วีดีทัศน์ การแสดงผลผ่านแบบจ�าลองการผลิต 
การส่งและการใช้ไฟฟ้า รวมถึงบอร์ดแสดง
ข้อความ

โซนที่ 3  อนุรักษ์พลังงาน มีลักษณะเป็นสื่อประสม 
แบบวีดีทัศน์ ให้ผู้ใช้ได้ทดลองเรียนรู้ผ่านเกม

โซนที่ 4  สื่อวัดศักยภาพพลังงาน (Weather Station) มี
ลักษณะเป็นชุดเก็บข้อมูลพลังงาน และแสดง
ผลผ่านหน้าจอ LCD พร้อมท้ังมีบอร์ดแสดง 
สื่อความหมายของชุดสื่อวัดศักยภาพพลังงาน

ประชาชนทัว่ไป  
ครผููส้อน/บคุลากร
ทีเ่ก่ียวข้องในการ
จดัการเรยีนการสอน
วิชาพลงังานประยุกต์/ 
นักเรียนการศึกษา
นอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย/
นักเรียนทั่วไป  
ไม่จ�ากัดจ�านวน

เวลา 8.30 - 16.30 น.
เปิดท�าการ วันอังคาร - อาทิตย ์
ปิดท�าการ วันจันทร์
•  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาเอกมยั
•  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสติ
เปิดท�าการ วันจันทร์ - ศุกร ์
ปิดท�าการ วันเสาร์ - อาทิตย์
•  ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษาล�าปาง
•  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 

ณ หว้ากอ
•  ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาร้อยเอด็

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล�าปาง
4. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย
 คุณพรทิพย์ สกลกุล
 โทร. 081 583 5992
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
 คุณมานพ อาจปรุ
 โทร. 090 319 3278
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล�าปาง
 คุณกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร 
 โทร. 062 651 4163
4. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
 คุณสินรัตน์ แก้วนิยม
 โทร. 089 913 5697
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
 คุณวรวุฒิ โคตรพันธุ์ 
 โทร. 084 785 6699

หมายเหตุ
เป็นโครงการของส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปรึกษาโครงการ และนิทรรศการ
เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานกับ
กระทรวงศึกษาธิการ
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย

2
จ�านวน

กิจกรรม

09
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โครงการสัมมนามัคคุเทศก์น้อย

กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ฯ  
งานเทศกาลท่องเที่ยวประจ�าปีแม่เมาะ

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ กฟผ. 
แม่เมาะและโรงเรียนในพ้ืนที่อ�าเภอแม่เมาะ รวมถึงการ
ส่งเสริมให้แม่เมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือให้เยาวชนพ้ืนท่ีได้ตระหนัก
ถึงความเป็นส่วนหน่ึงท่ีส�าคัญ รักและมีความภาคภูมิใจ
ในภูมิล�าเนาที่มีแหล่งทรัพยากรที่มีค่าต่อเศรษฐกิจและ 
สงัคม อีกทัง้มส่ีวนร่วมในการท�าหน้าท่ีเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่ว 
ของท้องถิ่น

รูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีช่ือเสียง
ในท้องถ่ินรวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในจังหวัด
ล�าปางท่ีมีประสบการณ์ ท้ังทางด้านบุคลิกภาพ การ
ฝึกพูด เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน เทคนิคการน�า
เสนอข้อมูลให้ประทับใจกับนักท่องเที่ยวและการเรียนรู ้
การศึกษาดูงานใน กฟผ.แม่เมาะที่เป็นสถานที่จริง
การฝึกให้กล้าแสดงออก การท�างานเป็นทีมเน่ืองจาก
มัคคุเทศก์น้อยจะต้องน�าความรู้ที่ได้รับมาร่วมกันจัดท�า
รปูแบบการน�าเสนอให้กับ Commentator ได้ให้คะแนน / 
มอบรางวัล/ใบประกาศนียบัตร รวมถึงการต่อยอดให้
มัคคุเทศก์น้อยท่ีเข้าโครงการมาท�างานในกิจกรรมต่างๆ 
ของ กฟผ.แม่เมาะ เช่น งานวันเด็ก งานเดิน - วิ่ง งาน
เทศกาลท่องเท่ียว รวมถึงการเป็นมัคคุเทศก์น้อยประจ�า
พิพิธภณัฑ์ฯ ในวนัเสาร์ - อาทิตย์ การประชาสมัพันธ์ผ่าน
รายการวิทยุที่ กฟผ.แม่เมาะสนับสนุน

เพ่ือให้เยาวชนพ้ืนท่ีได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงที่
ส�าคัญ รักและมีความภาคภูมิใจในภูมิล�าเนาที่มีแหล่ง
ทรัพยากรที่มีค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งมีส่วนร่วม
ในการท�าหน้าที่เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น

รูปแบบ
กฟผ.แม่เมาะ จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเป็นประจ�าทุกปี  
ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ฯ จึงมีกิจกรรมในงานเทศกาลท่องเที่ยว 
ดังนี้
1.  เปิดให้เข้าชม 11 รอบในวันงาน (เป็นเวลา 3 วัน) โดย

มีกิจกรรมร่วมส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชม
2.  จัดกิจกรรมตอบค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 

ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)ฯ และ 
กฟผ.แม่เมาะ

3. กิจกรรมรถบัสชมทุ่งบัวตอง 
4. กิจกรรมน�าชมขอบบ่อเหมือง

นักเรียนระดับมัธยมต้น - ปลาย
โรงเรียนในรอบพื้นที่ อ.แม่เมาะ 
จ�านวน 100 คน

2 วัน 1 คืน โรงเรียนมัธยม
รอบพื้นที่ 
อ.แม่เมาะ

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)ฯ  
แผนกประชาสัมพันธ์ (เหมืองแม่เมาะ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง
โทร. 0 5425 4930, 0 5425 4931, 0 5425 4935
โทรสาร.0 5425 4932
Email: mmm_museum@egat.co.th

นักท่องเที่ยวที่เข้ามางาน
เทศกาลท่องเที่ยว  
จ�านวน 200,000 คน/3วัน

3 วัน ภาคเหนือตอนบน/ 
ทั่วประเทศ

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)ฯ 
แผนกประชาสัมพันธ์ (เหมืองแม่เมาะ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง
โทร. 0 5425 4930, 0 5425 4931, 0 5425 4935
โทรสาร.0 5425 4932
Email: mmm_museum@egat.co.th
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ส�านักนายกรัฐมนตรี

โดย

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

5
จ�านวน

กิจกรรม

10
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Drone Photography TK Park Knowledge Tour 

เพ่ือให้ได้รบัความรูแ้ละฝึกฝนทกัษะกระบวนการคดิอย่าง
สร้างสรรค์ อาทิ การเล่าเรื่องด้วยภาพ การล�าดับเรื่อง  
การถ่ายภาพมุมสูง การบันทึกเสียง นอกจากน้ันยังมี
ความเข้าใจประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยีโดยการ 
ตัดต่อภาพ ให้สอดคล้องและเข้าจังหวะกับเสียงบรรยาย  
จนกลายเป็นคลิปภาพยนตร์ที่สมบูรณ์

รูปแบบ
การเรียนรู ้ทักษะการเล่าเรื่อง การเขียนบทบรรยาย  
การเล่าเรือ่งด้วยภาพ และการถ่ายภาพด้วยและประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพ่ือ 
ถ่ายท�าภาพยนตร์เชงิสารคดขีนาดสัน้ ความยาวประมาณ 
3 นาที ในบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชน

เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีจัดใน
พ้ืนที่ของอุทยานการเรียนรู ้ TK park ในหัวข้อต่างๆ  
ผ่านกระบวนการเรียนรู ้ที่สนุกสนาน โดยเน้นการม ี
ส่วนร่วมในการลงมือท�า ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด 
และได้รับองค์ความรู้แบบบูรณาการ

รูปแบบ 
การเวียนฐานกิจกรรม ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง เน้น
นิทรรศการและฐานกิจกรรมจากวิทยากรผู ้มีความรู ้ 
พร้อมร่วมชมพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้ TK park

นักเรียนชั้น ม.3 จ�านวน 1 ห้องเรียน  
(30 - 50 คน/1ครั้ง) รวม 360 - 600 คน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จ�านวน 400 คน จัดกิจกรรม 4 ครั้ง

โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อุทยานการเรียนรู้ TK park

ม.ค. - ก.ย. 60 
เวลา 13.00 - 17.00 น.

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

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2105 7400 ต่อ 140
Email: teerapong.y@tcdc.or.th

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2257 4300 ต่อ 226 
Email: tanyasorn@tkpark.or.th

TK on Tour 

กิจกรรมท่ีต่อยอดจากกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านการเรยีนรู้
ในอุทยานการเรียนรู้ TK park ในหัวข้อ Idea Iread และ
กิจกรรมต้นแบบท่ีต่อยอดจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในพ้ืนท่ีของอุทยานการเรียนรู้ซึ่งเป็นการน�า
เรือ่งราวในหนังสือมาท�าให้สนุกสนานน่าสนใจ รวมไปถึง
การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรูใ้ห้เปิดกว้างมากย่ิงขึน้

รูปแบบ
การจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบการเวียนฐานกิจกรรม ระยะ
เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงเน้ือหาหลักเน้นการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน ท้าทายความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และสอดแทรกองค์ความรู้อย่างเหมาะสมตามวัยของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 หรือ ม.1 - ม.3 
จ�านวนไม่เกิน 100 คนต่อการจัดกิจกรรม  
1 ครั้ง จัดกิจกรรม 2 ครั้ง

โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ก.พ. - ก.ย. 60
14.00 - 16.00 น. 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2257 4300 ต่อ 226 
Email: tanyasorn@tkpark.or.th
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TK on Tour Special การเรียนรู้เคลื่อนที่ School 
Tournament “รถรักเรียน  
by มิวเซียมสยาม”เพ่ือชวนให้นักเรียนได้ทดลองคิดและลงมือแก้ไขปัญหา

จากสิ่งที่ตนเองสงสัย สร้างการเรียนรู ้ด้วยตนเองให้ 
เกิดข้ึน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบ  
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการกล้าแสดงออก

รูปแบบ
การจดักิจกรรมเป็นกลุ่ม เน้ือหาหลกัเน้นการแก้ไขปัญหา
ที่นักเรียนพบ ทดลองสร้าง Prototype ส�าหรับการแก้
ปัญหาในสิง่ต่างๆ ท่ีได้พบ และน�าเสนอชิน้งานท่ีสร้างขึน้

เพ่ือเสรมิสร้างการพัฒนาความรูแ้ละอ�านวยความสะดวก
ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสวงหาความรู ้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอกห้องเรียน และรู้จักการประยุกต์
ใช้ความรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนท่ี เผยแพร่และ
ปลูกฝังความรู ้ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเชื่อ คตินิยม ศิลปะ และ
ความหลากหลายของผู้คน และดินแดนจากทุกแหล่ง
อารยธรรมไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้ 
เยาวชนได้ท�าความรู ้จักกับตนเองให้มากข้ึน ค้นหา 
แรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพของตนเองตาม 
ความสนใจ และให้เดก็และเยาวชนมโีอกาสในการเข้าถึง
ความรูใ้นด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และยังสามารถเป็น
ช่องทางหนึง่เพ่ือช่วยกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไป
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

รูปแบบ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้วย 
ตัวเอง โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ (รถ 2 คัน)
•  กิจกรรมภายในตัวรถ (Interactive) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 4 อาชีพหลัก ได้แก่ 
ทหาร แพทย์ สถาปนิก และนักวิทยาศาสตร์ และ
นิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมสายน�้า สงกรานต์  
แข่งเรือ ลอยกระทง บุญบั้งไฟจากรถรักเรียนมินิ 

•  กิจกรรมและเกมพัฒนาความรู ้ประกอบ ได ้แก ่  
เกมจับคู่ไอคอนวิทยาศาสตร์ เกมหมุนวงล้อทหาร 
เกมสถาปนิกน้อยสร้างบ้าน และเกมแม่เหล็กร่างกาย 

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จ�านวนไม่เกิน 40 คน/
การจัดกิจกรรม 1 ครั้ง จัดกิจกรรม 2 ครั้ง

โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ก.พ. - ก.ย. 60
14.00 - 16.00 น. 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2257 4300 ต่อ 226 
Email: tanyasorn@tkpark.or.th

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 
จ�านวนรอบละ 150 คน

ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และสถานที่อื่นๆ ที่สนใจ

ก.พ. - ก.ค. 60  
(ทกุวันองัคาร - วันศุกร์)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
โทร. 0 2225 2777 ต่อ 412
Email: pornpichit@ndmi.or.th
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0 2105 6530

www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U

www.facebook.com/MuseAnd Learn2U

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร.

ส�าหรับกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดได้ที่


