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ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องคก์ารมหาชน) 

 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
2547 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 มี
ลักษณะการด าเนินงานเป็นองค์กรภาครัฐสมัยใหม่มีแนวคิดหลักการกระจายโอกาส และการจัดการทุนทางปัญญา
ให้กับสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหาหรือเข้าถึงความรู้ ในสาขาต่าง ๆ 
ได้ และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในคลังสมอง โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ง มีการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านระบบการเรียนรู้สาธารณะ  

การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  ในปัจจุบัน สบร. มีแหล่งบริการให้ความรู้ 2 แห่ง ได้แก่  
อุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ และมิวเซียมสยาม  
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Discovery Museum ตั้งอยู่อาคารกระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามไชย เขตพระนคร  
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ และช่องทางการ
ร้องเรียน รวมทั้งวิธีการประเมินผล ดังนี้ 

 

1. อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 

1.1   สถานที่ให้บริการ    อุทยานการเรียนรู้ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone 
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-257-4300 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน    

1.2 เวลาเปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์  เวลา 10:00 - 20:00 น.   ปิดบริการทุกวันจันทร์ 
และวันที่ส านักงานประกาศหยุดท าการ 

1.3  พื้นที่บริการ    พ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 3,700 ตารางเมตร ประกอบด้วย  

 1)  ห้องสมุดมีชีวิต   ให้บริการค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย
หลากหลาย อาทิ หนังสือ วารสาร สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งไทยและสากล และเกมสร้างสรรค์ต่างๆ 

 2)  ห้อง Mind Room  เป็นจุดนัดพบเพ่ือจุดประกายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนรุ่น
ใหม่ที่สนใจเรียนรู้ ตามแนวทา”เศรษฐกิจสร้างสรรค์”  เช่น สถาปัตยกรรม ศิลปการแสดง แฟชั่น ภาพยนตร์ 
ดนตรี  

 3)  ห้องเด็ก เป็นห้องที่สามารถเรียนรู้สนุกได้ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 
ทั้งในสระน้ าความรู้ บ้านต้นไม้ และบันไดรักการอ่าน  โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่ าสนใจให้ได้เรียนรู้
อย่างสนุกสนาน เช่น กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ แบบบูรณาการ พัฒนาสมองรูปแบบ Brain-Based 
Learning  

 4)  ห้องเงียบ เป็นพื้นที่มุมสงบส าหรับผู้ที่ต้องการใช้สมาธิในการอ่านและการค้นคว้าหาข้อมูล 
สาระ ความรู้ จากหนังสืออ้างอิง 
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 5)  ห้องสมุดดนตรี  เป็นมุมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มีทั้งหนังสือ, IPod,  TK Music Library  
และเครื่องดนตรีให้ลองสัมผัส พ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้ได้ ร้อง เล่น ฟัง และค้นคว้าข้อมูลทางด้านดนตรีทุก
ประเภทจากทุกมุมโลก เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านดนตรี 

 6)  ห้องสมุดไอที   เป็นพ้ืนที่ส าหรับส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านไอที พร้อมด้วยหนังสือและ
สื่อความรู้ IT ที่หลากหลาย  รวมทั้งให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการฝึกผนทักษะด้านไอทีด้วยตนเอง 

 7)  ศูนย์การเรียนรู้อนกประสงค์  เป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ส าหรับทุกการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น
การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการเรียนรู้เชิงสาระบันเทิง ทั้งการแสดงดนตรี ละครเวที และ
ศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ  

 8)   ลานสานฝัน เป็นพื้นที่เปิดกว้างส าหรับทุกวัย ในการแสดงความสามารถ ผลงาน ความคิด 
และกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกประเภท ทั้งการร้องเพลง เล่นละคร การเต้นร าและสารพันกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์แสง เสียง ที่ได้มาตรฐาน 

 9)    ห้องฉายภาพยนตร์  ห้องจัดฉายภาพยนตร์ หนังสั้น แอนิเมชั่น เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ทักษะผ่านประสบการณ์จริงกับภาพยนตร์คุณภาพ  ทั้งของไทยและต่างประเทศ  และผลงาน
สร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยไร้ขีดจ ากัดทางจินตนาการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรเพ่ือ
เพ่ิมพูนภูมิปัญญา  

 10)   ซาวด์รูม   ห้องบันทึกเสียงมาตรญานสากลในระบบดิจิตัล เพ่ือรองรับการสร้างสรรค์สื่อ
คุณภาพหลากหลายประเภท เช่น ซ้อมดนตรี บันทึกเสียง ตลอดจนจัดท าหนังสือเสียงส าหรับผู้พิการทาง
สายตา  

 11)   ศูนย์อบรมไอที  เป็นพ้ืนที่อบรมไอทีด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายเปิดกว้าง
ส าหรับเยาวชน และบุคคลทั่วไป จนถึงผู้สูงอายุ เน้นการปฏิบัติจริงตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือการใช้
งานอินเทอร์เน็ตขัน้พื้นฐาน จนถึงการท าแอนิเมชั่น 

1.4 สมัครสมาชิกห้องสมุด TK park 
  1) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

(1)  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก 
(1.1) บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป 
(1.2)  ชาวต่างประเทศ (คนต่างด้าว) ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการถาวร, มีใบอนุญาตท างาน,หลักฐานการเสียภาษี
ในประเทศไทย หรือหนังสือเดินอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีอายุตั้งแต่ 4 ปี
ขึ้นไป 
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(2)  หลักฐานการสมัครสมาชิก 
(2.1)  การสมัครสมาชิกต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(2.2) การสมัครสมาชิกของผู้มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ให้ใช้เลขประจ าตัวประชาชน

ที่ปรากฎในทะเบียนบ้าน 
(2.3) ชาวต่างประเทศที่สมัครสมาชิกในอัตราประชาชนทั่วไป ต้องแสดง

หนังสือเดินทางพร้อมกับใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร 
หรือใบอนุญาตท างานในประเทศไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(3)  การต่ออายุสมาชิก / การเปลี่ยนบัตร 
(3.1) การต่ออายุ สามารถต่ออายุบัตรก่อน หรือหลังบัตรหมดอายุได้ไม่เกิน 

180 วัน โดยใช้บัตรเดิมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
(3.2) TK park รับประกันบัตรที่เกิดจากการขัดข้อง หรือช ารุดในระยะเวลา 1 

เดือนนับจากวันที่ออกบัตร โดยการเปลี่ยนบัตรใหม่ 
(3.3) กรณีบัตรหาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ืออายัดบัตร และออกบัตรสมาชิก

ใหม่ในอัตราค่าต่ออายุสมาชิก 
(4) การสมัครบัตรผ่านชั่วคราว (One Day Pass) 

(4.1) แจ้งชื่อ-สกุล หรือยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนที่จุดบริการ 
ช าระค่าบัตรผ่านชั่วคราว  

(4.2) รับบัตรผ่านชั่วคราว One Day Pass (อายุบัตร 1 วัน) 
(4.3) คืนบัตร One Day Pass เพ่ือรับเงินค่ามัดจ าบัตรคืน รวมถึงค่าบริการ

อินเทอร์เน็ต (ถ้ามี)  
(4.4) ตามมูลค่าซึ่งปรากฏอยู่ในบัตรได้ที่จุดบริการ ก่อนปิดท าการในแต่ละวัน 

 
  2) ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 นาที 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นเอกสารพร้อมกรอกข้อมูลในระบบสมาชิก 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่สมัครสมาชิก))  

4 นาที สถาบันอุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) 
 

2) การพิจารณา 
ช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน))  

2 นาที สถาบันอุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ออกบัตรสมาชิก 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่สมัครสมาชิก))  

2 นาที สถาบันอุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) 
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 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน  : ฉบับจริง 1 ฉบับ, ส าเนา 0 ฉบับ กรมการปกครอง 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน : ฉบับจริง 0 ฉบับ, ส าเนา 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3) หนังสอืเดินทาง : ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (หลักฐานในการสมัครสมาชิกส าหรับชาวต่างชาติ) 
กองหนังสือเดินทาง 

4) 
 

ใบอนุญาตท างานในประเทศไทย : ฉบับจริง 1 ฉบับ, ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (หลักฐานในการสมัครสมาชิกส าหรับชาวต่างชาติที่ท างาน
ในประเทศไทย จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราคนไทย) 

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน 

 
 ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 
1) การสมัครสมาชิก เยาวชนอายุต่ ากว่า 25 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  100 บาท 
2) การสมัครสมาชิก ผู้ใหญ่ อายุ 25 – 59 ปี 200 บาท 
3) การสมัครสมาชิก ชาวต่างชาติ 

(หมายเหตุ: (กรณีมีใบอนุญาติท างานในประเทศไทย จะคิดค่าธรรมเนียม
ในอัตราคนไทย))  

400 บาท 

4) ยกเว้นค่าสมาชิกส าหรับพระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 0 บาท 
5) การต่ออายุสมาชิก เยาวชนอายุต่ ากว่า 25 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 70 บาท 
6) การต่ออายุสมาชิก ผู้ใหญ่ อายุ 25 – 59 ปี  150 บาท 
7) การต่ออายุสมาชิก ชาวต่างชาติ 

(หมายเหตุ: (กรณีมีใบอนุญาติท างานในประเทศไทย จะคิดค่าธรรมเนียม
ในอัตราคนไทย))  

300 บาท 

8) การสมัครบัตรผ่านชั่วคราว (One Day Pass) 20 บาท 
(ค่ามัดจ าบัตร 50 บาท) 

 
1.5  ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด TK park 

1) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

(1)  การยืมหนังสือ 
(1.1) สมาชิก (รายปี) ยืมหนังสือได้ครั้งละ 6 เล่ม เป็นเวลา 14 วัน โดยเติมเงินค่า

ประกันหนังสือในบัตรสมาชิก 
(1.2) ค่าประกันหนังสือ สามารถขอคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือเรียบร้อย 
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(1.3) การรับเงินประกันหนังสือคืนต้องน าบัตรส าคัญทางราชการ (บัตรประชาชน 
หรือ ใบอนุญาตขับขี่) พร้อมบัตรสมาชิก มาเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 

* กรณีท่ีเป็นเด็กยังไม่มีบัตรประชาชน ผู้ปกครองที่มีนามสกุลเดียวกัน สามารถ
แสดงบัตรส าคัญทางราชการ พร้อมบัตรสมาชิก เพ่ือรับค่าประกันหนังสือคืน 

(1.4) บริการยืมต่อด้วยตนเอง ได้ 2 วิธีการ 
(1.4.1) ยืมหนังสือต่อผ่านระบบออนไลน์ (Online Renewal Service) ได้

ที่ http://search.tkpark.or.th จะสามารถยืมตอ่ได้ในกรณีทีร่ายการนัน้ไมม่ีผู้จอง 

(1.4.2) ยืมต่อผ่านทางโทรศัพท์ ได้ท่ี 02-257-4300 ต่อ 0 ซึ่งบรรณารักษ์
จะท าการตรวจสอบหนังสือก่อนว่ามีผู้ใช้บริการจองต่อหรือไม่ ถ้ามีจะไม่สามารถยืมต่อได้ 

* ยืมต่อได้ รายการละ 1 ครั้ง 
(1.5) การจองหนังสือ สามารถท าได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ 

http://search.tkpark.or.th 
(1.6) การรับหนังสือจอง ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกเพ่ือรับหนังสือที่

เคาน์เตอร์บริการข้อมูล 
2) ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 6 นาที 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ช าระค่าประกันหนังสือ 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน))  

2 นาที ส านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ยืมหนังสือ 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์))  

3 นาที ส านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
การคืนหนังสือ 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์))  

1 นาที ส านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) 
 

 
 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรสมาชิกห้องสมุด TK park : ฉบับจริง 1 ฉบับ, ส าเนา 0 ฉบับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน : ฉบับจริง 1 ฉบับ, ส าเนา 0 ฉบับ กรมการปกครอง 
3) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ : ฉบับจริง 1 ฉบับ, ส าเนา 0 ฉบับ กรมการขนส่งทางบก 

 

http://search.tkpark.or.th/
http://search.tkpark.or.th/
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 ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
1) อัตราค่าประกันการยืมหนังสือ และ CD ภาษาไทย 

(หมายเหตุ: (ค่าประกันหนังสือต่อครั้ง สามารถขอคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือ
เรียบร้อย))  

300 บาท 
 

2) การยืมหนังสือ และ CD ภาษาอังกฤษ 
(หมายเหตุ: (ค่าประกันหนังสือ สามารถขอคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือเรียบร้อย))  

1,000 บาท 
 

3) อัตราค่าปรับการคืนหนังสือเกินก าหนดภาษาไทย 
(หมายเหตุ: (10 บาท / เล่ม / วัน))  

10 บาท 
 

4) อัตราค่าปรับการคืนหนังสือเกินก าหนดภาษาอังกฤษ 
(หมายเหตุ: (30 บาท / เล่ม / วัน))  

30 บาท 

5) อัตราค่าปรับหนังสือหาย 
(หมายเหตุ: (ปรับตามราคาจริงของหนังสือ รวมค่าธรรมเนียมอีก 100 บาท))  

100 บาท 

 
 

2. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม 

2.1  สถานที่ให้บริการ  :   พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม   เลขที่ 4 ถนนสนามไชย 
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร    

2.2  เวลาเปิดให้บริการ   เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:00 น.   ยกเว้นวันจันทร์ และวันที่
ประกาศหยุดท าการ 

2.3 พื้นที่ให้บริการ     โดยจุดเด่นของนิทรรศการอยู่ที่รูปแบบการน าเสนอและการเล่าเรื่องผ่าน
เรื่องราว วัตถุจัดแสดง ที่ปัจจุบันทันสมัย สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เพ่ือชวนให้ผู้เข้าชมสามารถผูกโยงเข้ากับ
เรื่องราวในอดีตได้ ประกอบด้วย 14 ห้องนิทรรศการ ได้แก่ 

1) ห้องไทยรึเปล่า? : น าเสนอประเด็นค าถาม โดยหยิบยกกรณีตัวอย่างปรากฏการณ์ “ความ
เป็นไทย” ที่เป็นข้อถกเถียงในสังคม อาทิ เลดี้กาก้าสวมชฎา ชุดประจ าชาติมิสยูนิเวิร์ส นักแสดงหน้าฝรั่งเล่น
ละครไทย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้าตั้งค าถามถึงความเป็นไทยรอบตัว ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ว่าแท้จริงแล้ว อะไรคือ
ความเป็นไทย 

2) ห้องไทยแปลไทย : ห้องจัดแสดงที่เต็มไปด้วยตู้โชว์ ลิ้นชัก ที่ภายในบรรจุวัตถุจัดแสดง 
น าเสนอประเด็นสิ่งของความเป็นไทยในแต่ละยุคสมัย ให้ผู้เข้าชมมาเรียนรู้และค้นหา “ความเป็นไทย” ใน
สิ่งของเหล่านั้นที่ส่งผลถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในปัจจุบัน 

3) ห้องไทยตั้งแต่เกิด : โชว์การพัฒนาการความเป็นไทย ที่น าเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแสดงความเป็นไทยในสมัยต่างๆ 9 ยุคสมัย ผ่านเทคโนโลยีโมดูลไฮดรอลิก เสียงบรรยาย และกราฟิก ที่
ถูกน ามาใช้ในนิทรรศการครั้งแรกของไทย 
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4) ไทยสถาบัน : น าเสนอแก่นแนวคิดเรื่อง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3 สถาบันหลัก ที่
สะท้อนรูปแบบการแสดงออกของความเป็นไทย ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ออกแบบคล้ายเกมส์จิ๊กซอว์ ที่ผู้ชม
สามารถประกอบคิวบิกบนโต๊ะกลางห้อง และภาพจ าซึ่ งเกี่ยวข้องกับ ประเด็น ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล 

5) ห้องไทยอลังการ : ภายในจ าลองบรรยากาศของท้องพระโรงและพระที่นั่ง เพ่ือแสดงถึง
สุนทรียะ ความงดงามของสถาปัตยกรรม และงานหัตศิลป์ไทย รวมถึงสะท้อนความหมาย ความศรัทธา คติ
ฮินดู และความเชื่อพุทธศาสนา ที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ อันเป็นศูนย์กลางของประชาชน 

6) ห้องไทยแค่ไหน : น าเสนอความเป็นไทยผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จัดแสดงด้วยหุ่นเสื้อผ้าที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ วางกระจายอยู่บนฐานเกลียวก้นหอย จากสูงลงมาต่ า เพ่ือแสดงถึง
สถานะและล าดับความเข้มข้นของความเป็นไทย 

7) ห้องไทย Only : ห้องท่ีรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่เราเห็นกันอย่างคุ้นตาในชีวิตประจ าวัน ที่
เห็นแล้วสามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นของไทยแน่นอน อาทิ พวงเครื่องปรุง ถุงหิ้วกาแฟผูกหนังยาง โครเชต์หุ้มหู
กระเป๋าแบรนด์เนม มาม่าสารพัดรส รวมถึงไฮไลท์เด็ด คุณเอิบทรัพย์ หุ่นนางกวักยักษ์สูงกว่า 4 เมตร เป็นต้น 
ซึ่งสะท้อนบุคลิกภาพความเป็นคนไทยช่างประดิษฐ์ ปรับปรุง เพื่อน าไปแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

8) ห้องไทย Inter : น าเสนอประเด็นมุมมองความเป็นไทยของสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันในสายตา
ชาวไทยกับชาวต่างประเทศ อาทิ เรือสุพรรณหงส์คู่กับเรือหางยาว ผลไม้แกะสลักคู่กับผลไม้รถเช็น ส าหรับ
อาหารชาววังคู่กับอาหารไทยดั้งเดิม สะท้อนมุมมองความเป็นไทย ที่ต้องการให้คนอ่ืนเห็น กับ สิ่งที่คนอ่ืนคิด
ว่าเราเป็น 

9) ห้องไทยวิทยา  :  ภายในจ าลองบรรยากาศห้องเรียน 4 ยุคสมัย ได้แก่  ยุคเริ่มต้น
ประชาธิปไตย ความเป็นไทยยุค 2500 ความเป็นไทยยุคโลกาภิวัตน์ และความเป็นไทยยุคพอเพียง ซึ่งสะท้อน
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่ถูกสอดแทรกไว้ผ่านการศึกษา แบบเรียน และบทเพลงแต่ละยุค
สมัย 

10) ห้องไทยชิม : ห้องครัวมีชีวิต ที่พาคุณไปเรียนรู้ที่มาของอาหารไทยขึ้นชื่อต่างๆ อย่าง ต้มย า
กุ้ง ส้มต า ผัดไทย เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์สแกน พร้อมโมชันกราฟิกสีสันสวยงาม รวมถึงแผ่นพับรูป
จาน ที่สอดแทรกเกร็ดความรู้อาหารเหล่านั้น บอร์ดกราฟิกชวนตั้งค าถามกับเมนูอาหารไทยที่มีชื่อต่างประเทศ 
อาทิ ขนมจีน ข้าวผัดอเมริกัน ขนมโตเกียว เป็นต้น 

11) ห้องไทยดีโคตร : น าเสนอพัฒนาการของความเป็นไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอ่ืน 
อาทิ พระปรางค์วัดอรุณ ที่สุดของสถาปัตยกรรม ตัวอักษรไทย รถตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น ผ่านรูปแบบการน าเสนอด้วย
ภาพ ซึ่งผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อาทิ เลเซอร์คัท 3 มิติ โซโทรป ฟลิปบุ๊ก เป็นต้น 

12) ห้องเชื่อ : ห้องที่รวบรวมวัตถุด้านความเชื่อของเมืองไทย กว่า 108 สิ่ง ครอบคลุมทั้งความ
เชื่อเรื่อง ผี พุทธศาสนา พราหมณ์และความเชื่อแบบไทยๆ ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
การด าเนนิชีวิต พร้อมเวิร์กชอปความเชื่อให้ทดลองกันได้จริง อาทิ การท านายโชคชะตา การเสี่ยงทายรูปแบบ
ต่างๆ เป็นต้น 

13) ไทยประเพณี : ห้องจัดแสดงในรูปแบบโกดังเก็บของ น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ประเพณี 
เทศกาล และมารยาท อันเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ใส่ไว้ในกล่อง ภายในมีเอกสารอธิบาย
ที่มาที่ไปของเรื่องต่างๆ ภาพประกอบของจริงที่จับต้องได้ เล่นได้ และมีเกมที่จะท าให้เข้าใจเรื่องราวได้สนุก
ยิ่งขึ้น 



                                                                                                                                

   
คู่มืองานบริการในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. (คู่มือส าหรับประชาชน)  8 

14) ไทยแชะ : สตูดิโอถ่ายภาพ น าเสนอประเด็นความส าคัญของ ภาพถ่าย เป็นหลักฐานที่บ่ง
บอกความเป็นไทยและท าให้เรารู้จักผู้คน และบ้านในยุคสมัยต่างๆ ได้ชัดเจนที่สุด โดยผู้ชมสามารถเลือกชุด 
เครื่องประดับ ฉาก และเครื่องประกอบฉาก ส าหรับถ่ายภาพบันทึกความทรงจ าไว้ได้ตามอัธยาศัย 

2.4   การเข้าชมนิทรรศการหลักมิวเซียมสยาม 

1) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

เป็นบุคคลทั่วไป หรือเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

2) ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 นาท ี
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) ช าระค่าเข้าชมนิทรรศการ  30 วินาที สถาบันพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 2) รับบัตรเข้าชม และรับเงินทอน (ถ้ามี) 
เจ้าหน้าที่ส่งมอบบัตรเข้าชม และเงินทอน (ถ้ามี) 

30 วินาที 

 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) บัตรนักเรียน/นักศึกษา (เพ่ือรับส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าชม) สถานศึกษา 
2) บัตรผู้พิการ (เพ่ือรับสิทธิ์เข้าชมฟรี) 1. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 
2. โรงพยาบาลสิรินธร 
3. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
4. สถาบันราชานุกูล 
5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
6. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
7. โรงพยาบาลพระราม 2 
8. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน (เพ่ือรับสิทธิ์เข้าชมฟรี กรณีผู้สูงอายุ ) เขต/ อ าเภอ 
4) บัตรมัคคุเทศก์ (เพ่ือรับสิทธิ์เข้าชมฟรี) กรมการท่องเที่ยว 
5) ใบอนุญาติท างาน (Work Permit) ส าหรับชาวต่างชาติ (เพ่ือ

รับส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าชม) 
กระทรวงแรงงาน 
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 ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม   
1.1) บุคคลทั่วไป  

 นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  50  บาท 

 ผู้ใหญ่คนไทย  100  บาท 

 ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ  200  บาท 

 ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทย 100 บาท 
1.2) หมู่คณะ 5 คนข้ึนไป  

 นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  25  บาท 

 ผู้ใหญ่คนไทย  50  บาท 

 ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ  100 บาท 
หมายเหตุ:  

1. เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เข้าชมฟรี 
2. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช ผู้พิการ มัคคุเทศก์ 

และผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) เข้าชมฟรี 
3. หลังเวลา 16.00 น. เข้าชมฟรี และเปิดให้เข้าชมฟรี

เพ่ิมเติม ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบทาง 
www.museumsiam.org หรือสอบถาม โทร. 02-
225-2777 

ฟรี 

 

3. ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1 สถาบันอุทยานการเรียนรู้  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขต

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-257-4300 
2 สถาบันพิพิธภัณฑ์การรเรียนรู้แห่งชาติ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 

โทร. 0-2225-2777 
3 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เลขท่ี 69/18-19 อาคารมิว บิลดิ้ง (วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล)            

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  โทร. 0-2105-6500 
4 ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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4. ประเมินผลงานบริการ 

การด าเนินงานด้านการให้บริการในแหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บริการ 
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และสถานภาพของงานบริการ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป โดยประเมิน
สถานภาพงานบริการของหน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน ในการให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ว่ามี
ความพอใจในการให้บริการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการใน
แหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่งของ สบร. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้  โดยมีวิธิการด าเนินงานและส ารวจดังนี้ 

(1) วิธีการด าเนินงาน จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ  ได้แก่ สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือของเอกชน สถาบันทางราชการ หรือบริษัทที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพ่ือด าเนินการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 
ตามขอบเขตการด าเนินงาน 

(2) วิธีด าเนินการส ารวจ โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกและหรือ
ผู้ใช้บริการทั่วไป เป็นการสัมภาษณ์ระหว่างบุคคล (Person-to-person) ตามแบบสอบถาม ณ จุดให้บริการใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครของ 2 หน่วยงาน คือ 

 สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ณ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยการส ารวจทั้งสมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไป 

 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) ณ มิวเซียมสยาม อาคารส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เดิม กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามไชย พระนคร โดยการส ารวจผู้ใช้บริการทั่วไป 

(3) ประเด็นค าถามครอบคลุม 

 ความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer Expectations) ทั้งในด้านองค์ความรู้ และ
ความเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการใช้บริการประเภทต่างๆ 
ของแหล่งเรียนรู้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่านสื่อโฆษณา  

 คุณภาพในสายตาของผู้รับบริการ (Perceived Quality) โดยประเมินความพึงพอใจจาก
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

 ความคุ้มค่าของบริการ (Perceived Value) สามารถประเมินด้วยค าถาม 2 กลุ่ม คือ 
ความพอใจต่อราคาค่าใช้จ่ายของบริการประเภทต่างๆ และความพอใจต่อคุณภาพ ณ ระดับราคาในปัจจุบัน  

 ข้อเสนอการพัฒนางานบริการ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงงาน
บริการ เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

(4) เป้าหมายความส าเร็จ เพ่ือทราบสถานะภาพงานบริการ ของหน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน ใน
การให้บริการ ระดับความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ
ในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ต่อไป  
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ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
69/18-19 อาคารมิว บิลดิ้ง (วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล)  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-21056500  โทรสาร 0-2105-6556,8 
Website : www.okmd.or.th  

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) : มิวเซียมสยาม  
ท่ีอยู่เลขท่ี 4 ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02 225 2777   โทรสาร : 02 225 2775 

Website : www.ndmi.or.th, www.museumsiam.org 

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

โทรศพัท์ : 02 257 4300  โทรสาร 02 257 4332 

Website :  www.tkpark.or.th 


