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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สบร. และหน่วยงานภายใน 2 หน่วยงานได้แก่ 1) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 2) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

แห่งชาติ (NDMI) ไดด้ าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมกัน
วางแผน ด าเนินกิจกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังน้ี 

เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2563 okmd ไดจ้ัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง 
“การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนท่ีสอดคล้องกับหลักพหุปัญญา” 
มีคุณครูและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 100 ท่าน ซึ่งมีการอบรม 2 เรื่อง  คือ  
1. ความรูเ้กี่ยวกับความสามารถทางพหุปัญญา 
2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถหรือความถนัดแต่ละด้าน 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2563 okmd ได้จัด Workshop อบรมให้กับ
กลุ่มคุณครูจ านวน 40 ท่านเพื่อร่วมกันจัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนท่ีสอดคล้องกับหลัก
พหุปัญญาโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่ม 1 ด้านธรรมชาติ  
กลุ่ม 2 ด้านมิติสัมพันธ์  กลุ่ม 3 ด้านเหตุผลและคณิตศาสาตร์ 
กลุ่ม 4 ด้านดนตรี กลุ่ม 5 ด้านภาษา  กลุ่ม 6 ด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว 
โดย Live การอบรมช่วงบ่าย วิทยากรให้ทุกกลุ่มขึ้นน าเสนอ
และร่วมกันแสดงความเห็น ให้ค าแนะน า สะท้อนคิดและสรุป
แนวคิดแต่ละด้าน โดยคุณครูได้รับแนวทางและแนวความคิด
เพื่อน าไปปรับใช้กับนักเรียนและเยาวชนต่อไป 

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัด
ของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา” 



กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพหุปัญญาส าหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา 

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาส าหรับ
เด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จ านวน 35 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 
2563 โดยได้จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมเทคโนโลยีความจริงเสริม เพ่ือส่งเสริมความถนัดด้านเหตุผลและ
คณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence) และความถนัดด้านมิติ
สัมพันธ์ (Visual - Spatial Intelligence) 

กิจกรรมศิลปะการแสดง เพ่ือส่งเสริมความถนัดด้านการเคลื่อนไหวและการใช้
ร่างกาย (Bodily Kinesthetic Intelligence) ความถนัดด้านความเข้าใจในตน 
(Intrapersonal Intelligence) ความถนัดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal 
Intelligence) และความถนัดด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 
วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมคือ ต้องการให้น้องๆ ได้ค้นพบความถนัดของ
ตนเอง รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน น้องๆ ร่วมกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนานและพร้อมน าความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้กับการเรียน และการใช้
ชีวิตประจ าวันในอนาคตต่อไป 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียน
มัธยมปุรณาวาส 

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน
ส าหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ณ สถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครับ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 
จ านวน 35 คน ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 โดยได้จัดแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 7 ฐาน ดังนี้  ฐานที่ 1 : การเข้าใจตัวเอง   ฐานที่ 2 : ภาษา
และดนตรี  ฐานที่ 3 : ธรรมชาติ มิติสัมพันธ์ และคณิตศาสสตร์   ฐานที่ 4 : 
การเคลื่อนไหวและดนตรี   ฐานที่ 5 : มิติสัมพันธ์ คณิตศาสสตร์ และธรรมชาติ 
ฐานที่ 6 : การเคลื่อนไหว การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น  ฐานที่ 7 : การ
เข้าใจผู้อ่ืน 

น้องๆ ทั้ง 35 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกฐานทั้ง 2 วันด้วยความสนุกสนาน 
รวมทั้งได้เรียนรู้และได้ค้นหาทักษะ ความชอบ ความถนัดที่ซ่อนอยู่ เพ่ือพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป โดยน้องๆ สามารถน าความรู้จากกิจกรรม
ในฐานต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตและการเรียนได้อีกด้วย 



บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ น าคณะผู้บริหาร ผู้สนับสนุน
การจัดงาน และสื่อมวลชนรับฟังการบรรยายและชู
แนวคิดผลงานศิลปินที่จัดแสดงที่มิวเซียมสยาม 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ประธาน
อ านวยการและผู้อ านวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และคุณฐาปน สิริวัฒน
ภักดี กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในนาม
ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ น าคณะผู้บริหาร 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน และสื่อมวลชนรับฟังการบรรยายและชูแนวคิดผลงานศิลปินที่
จัดแสดงที่มิวเซียมสยาม โดย นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อ านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ให้การต้อนรับ 

งาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2020 งานเทศกาล
ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นในแนวคิด "ศิลป์สร้างทางสุข" 
กระตุ้นการท่องเที่ยววิถี "New Normal" จัดแสดงผลงานของ ศิลปิน 82 ราย จาก 
35 ประเทศ ใน 5 ทวีป ณ สถานที่ส าคัญ 11 แห่งในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมิว
เซียมสยามด้วย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 
2563  
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วันที่ 29 ตุลาคม 2563 – นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อ านวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ 
เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ร่วมผนึกก าลังกระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทย ในงานแถลง
ข่าวพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ร่วมกันของพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ในโครงการ 
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ซึ่งมีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ น าร่องจ านวน 32 แห่ง ร่วมรับมอบ
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health 
Administration) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กว่า 60 
แห่งในโครงการฯ ร่วมมือกันพัฒนางานบริการตามแนวทางฯ และส่งเสริม
มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในพิพิธภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไข
และข้อก าหนด SHA 

นอกจากนี้ ในงานได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทย 
ปลอดภัยไปกับ SHA” มุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ มีความ
พร้อมด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ New 
Normal และเกิดความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากข้ึน 



พิธเีปิดนิทรรศการภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย มิว
เซียมใต้ดิน (Site Museum) 

มิวเซียมสยาม โดย นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อ านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
โดย นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) และ บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดย นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุน
ปฏิบัติการ 

ร่วมเปิดนิทรรศการภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย มิวเซียมใต้ดิน (Site 
Museum) ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ขนส่งสาธารณะใต้ดินแห่งแรกของ
ประเทศไทย ในบริเวณจุดเชื่อมต่อ ระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสถานีสนามไชยกับมิว
เซียมสยาม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พ้ืนที่ รอบบริเวณ
สถานีสนามไชยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจน
รัตน์ ประธานกรรมการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานเปิดงาน 
ณ รถไฟฟ้ามหานครสถานีสนามไชย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญชวนทุก
คนมาค้นพบความเป็นมาของพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมอันส าคัญของกรุงเทพฯ โดย
สามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวัน 

Mr.Thierry Bayle ผู้ช่วยทูตฝ่าย
วัฒนธรรมฝร่ังเศส สถานฑูตฝร่ังเศส  

วันที่ 8 ธ.ค 2563 คณะผู้บริหารสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(มิวเซียมสยาม) น าโดยนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อ านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ให้การต้อนรับ Mr.Thierry Bayle ผู้ช่วย
ทูตฝ่ายวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถานฑูตฝรั่งเศส ประจ าประเทศไทยและคณะ เพ่ือ
เข้าพบและหารือการท างานด้านวัฒนธรรมร่วมกัน ระหว่างสถานทูตฝรั่งเศส
และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมน าชมมิวเซียมใต้ดินและ
นิทรรศการถอดรหัสไทย 



TK on Tour ในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 

11 - 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 - 17:00 น. 
 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  99 เพราะการอ่านคือเครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  สถาบัน
อุทยานการเรียนรู้ TK Park จึงผนึกเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ภาคใต้ 4 แห่ง สัญจรสู่หาดใหญ่ เข้า
ร่วมงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งท่ี 4 ภาคใต้: มหัศจรรย์การอ่านเพ่ือเด็กปฐมวัย จัดโดยแผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในระหว่างวันท่ี  
11-13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
        เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ภาคใต้ ท่ีเข้าร่วมงานในครั้งน้ี ประกอบด้วย อุทยานการเรียนรู้ยะลา 
อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต และอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ  แต่ละแห่งต่างน า
กิจกรรมมากมาย เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ฝึกอบรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยภาคใต้ เสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ผ่านพลังของหนังสือและการอ่าน 
         ไฮไลท์ของอุทยานการเรียนรู้ยะลา จะเป็นการน าเสนอละครนิทาน  เวาะรือเต๊าะ ลูกยางจอมซน 
และน านิทานมาท ากิจกรรมในรูปแบบเกมสนุก และ การประดิษฐ์ของเล่นในชื่อว่า "เวาะรือเต๊าะแปลง
กาย" 
         ส าหรับอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี จะมีการอบรมการสร้างสรรค์หนังสือนิทานภาพเล่มเล็ก และ
ส าหรับเด็กๆ สามารถร่วมเล่นเกมมากมาย อาทิ เกมจับคู่ภาพ Where are you? เธออยู่ไหน และเกม
สนุกคิด Kids สนุก 
         ด้านอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ จะเน้นการน าเสนอบอร์ดเกมท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาจากเรื่องราวใน
หนังสือนิทานภาพชุดสาระท้องถิ่นสงขลา ของอุทยานการเรียนรู้ และเกมบันไดงู ท่ีแสนคลาสสิค สร้าง
ความสนุกเพลิดเพลินให้กับเด็กมายาวนาน  
         Creative & Innovation Center อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต จะมาร่วมเปิดโลกหนังสือผ่านมุมมอง
ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี AR และ VR พาชมมิติเสมือนจริงที่น่าต่ืนตาตื่นใจ ส่วน PK Park Life Long 
Learning Center ก็จะเชิญชวนทุกคนมาชิมขนมพ้ืนเมืองภูเก็ตในกล่องบรรจุภัณฑ์ตึกชิโน-โคโลเนียล มี
การอบรมงานประดิษฐ์ถุงผ้าปาเต๊ะ และสายคล้องแมสลูกปัดไข่มุกอันดามัน 
         พลาดไม่ได้ TK Park ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง พาน้องๆ ปฐมวัย เข้าร่วมงาน มหกรรมการ
อ่านแห่งชาติ ครั้งท่ี 4 ภาคใต้  ในระหว่างวันท่ี 11-13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี  เวลา 10.00 - 17.00 น. 

 

เรียนรู้เมืองเชียงราย  19 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 - 15:00 น. 
 สถาบันอุทยานการเรยีนรู ้TK Park ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญคุณ

พ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง พาลูกหลานอายุระหว่าง 3-8 ปี มาเรียนรู้เมืองเชียงราย ในงาน
มหกรรมออนไลน์อ่านเชียงราย : อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน  



TK Park ผนึกเครือข่าย จัดกิจกรรม Fab Racers 

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และ FabLab Thailand จัดกิจกรรม Fab Racers เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้าน 
STEAM และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้แก่คุณครูและนักเรียน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียน
เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ โรงเรียน อบจ.บ้านจองค า โรงเรียนบ้านป่าลาน และโรงเรียนบ้านในสอย จ านวน 
50 คน ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 

โดยกิจกรรม Fab Racers ในครั้งนี้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างช้ินงานจากโจทย์ที่ก าหนดให้ การแก้ไขอุปสรรค ปัญหา สิ่งกีดขวาง ด้วยการออกแบบรถ Tamiya 
และรางส าหรับการแข่งขัน โดยมีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก การใช้ตรรกะ ผ่านการประกอบรถ เพื่อท าความเข้าใจองค์ประกอบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนของรถ และกระบวนการสังเกตเพื่อตั้งค าถามในการออกแบบและพัฒนา ขั้นตอนท่ีสอง ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์จากโจทย์ที่ได้รับมอบ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและแก้ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงความคิดสู่ช้ินงาน ขั้นตอนที่สาม .การท าช้ินงานต้นแบบ เป็นกระบวนการของการเก็บข้อมูลจากการ
ทดสอบและการทดลองช้ินงานต้นแบบ เพื่อน าไปตั้งค าถามในการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามเป้าหมาย และ ขั้นตอนสุดท้าย การน าเ สนอผลงาน การน า
ช้ินงานต้นแบบมาแข่งขันเพื่อตัดสินช้ินงานต้นแบบจากโจทย์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

ความร่วมมือกันระหว่าง TK Park อุทยานการเรียนรูเ้ครือข่าย และ FabLab Thailand ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(STEAM) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้าน STEAM  (การเรียนรู้แบบบูรณาการ 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษาและ
คณิตศาสตร์) และเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับนักเรียน คุณครูในโรงเรียนของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ และบุคลากรของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ น าไปสู่
การคิดแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นแนวทางน าไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 

ส าหรับกิจกรรม Fab Racers ครั้งต่อไปท่ีอุทยานการเรียนรู้ยะลา จังหวัดยะลา โดยจะจัดในวันที่ 14-15 มกราคม 2564 นี้ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในพ้ืนท่ีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้อื่นๆ เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 



เตรียมเปิดบริการอุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ 

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อ านวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ และคณะ ร่วมกับนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
และทีมคณะท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้
จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปกาสัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 

อุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายระดับจังหวัดแห่งล่าสุดของอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่ก าลังเตรียมเปิดบริการ
ในช่วงกลางปี 2564 สร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตของชาวกระบี่ มุ่งหมายเพ่ิมโอกาสการแสวงหาความรู้ และการเข้าถึงแหล่ง
ความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นับเป็นเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้แห่งที่ 11 ของภาคใต้ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา จะส่งผลให้
กระบี่มีพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต และทางเลือกในการแสวงหาความรู้ของเด็กและเยาวชน 

โดยในวาระการประชุมครั้งนี้มีการหารือแนวทางการด าเนินงาน อาทิ การจัดการพ้ืนที่บริการ การเตรียมความพร้อมด้านหนังสือและสื่อการเรี ยนรู้ 
ด้านบุคลากร และกฏระเบียบการให้บริการเพ่ือให้บริการอุทยานการเรียนจังหวัดรู้กระบี่เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเด็ก เยาวชนและประชาชนชา วกระบี่อย่าง
แท้จริง 



TK Park รุกขยายเครือข่ายใหม่ เล็งเปิดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชาวปราจีนฯ พ.ค.64 นี ้

 นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อ านวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุ ร ี
และคณะท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานห้องสมุดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม ห้องสมุดองค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 

โดยวาระในการประชุมครั้งนี้มีการหารือกันในเรื่องของความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ ด้าน
อาคารสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสื่อสารสนเทศเพ่ือกา รบริการ 
ด้านกิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และประชุมหารือแนวทางการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้
เกิดข้ึนระหว่าง 2 องค์กร เพ่ือผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีความก้าวหน้า 

           ส าหรับห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ก าลังเตรียมเปิดบริการในเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 
ประกอบด้วย ห้องสมุดเด็ก หอประวัติเมือง ห้องโถงกลางและเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องชมภาพยนตร์และฉายดาว ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องควบคุมระบบ ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องสมุดประชาชนและพ้ืนที่ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ ห้องสมุดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม รายล้อมไปด้วยสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ซึ่งจะท าให้เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึงพ้ืนที่การเรียนรู้ได้ง่าย 



TK Park ขยายความร่วมมือ อบจ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 สถาบันอุทยานการเรียนรู้ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อ านวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ และ นายเอกภาพ พลซื่ อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการขยายเวลาจากเดิมต่อไปอีก 3 ปี เพ่ือให้เป็นช่องทางในการพัฒนาความร่วมมือของสองหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไป     

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อ านวยการสถาบันอุทยานการเรยีนรู ้กล่าวว่า TK Park เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ การสร้างทัศนคติและนิสัยรัก
การอ่าน การคิด การแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีโอก าสพัฒนา แลกเปลี่ยนและ
แสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ตามความสนใจและความถนัด ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ TK Park ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป 

TK Park เล็งเห็นว่าอุทยานการรู้เรียนร้อยเอ็ด มีความพร้อมท่ีสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมช่วงวัยอื่นๆ ได้มากข้ึน อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มแม่บ้าน ผ่าน
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของช่วงวัยต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การค้าขายออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านการอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษ ที่ 21 เพื่อให้ประชาชนมี
ความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

   อุทยานการเรียนรูร้้อยเอ็ด นับเป็นเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้แห่งแรก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นเครือข่ายที่มีจุดแข็งในการขยายแนวคิดและกิจกรรมของ
อุทยานการเรียนรู้ไปสู่เครือข่ายในระดับชุมชน อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ผ่านโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) โดยการน ารถห้องสมุดเคลื่อนที่และ
เจ้าหน้าท่ีออกให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีหลากหลายให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 



TK Park น าอบจ.ปราจีน เยี่ยมชมเครือข่ายฉะเชิงเทรา 

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ น าคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศึกษาปราจีนบุรี น าโดยนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่บุคลากรห้องสมุด จ านวน 10 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  (KCC) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และน า
แนวคิด ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ การบริหารงานจัดการห้องสมุดมีชีวิต และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร ซ่ึง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่มีก าหนดการเปิดให้บริการในเดื อน
พฤษภาคม 2564 



TK Park น าอบจ.ปราจีน เยี่ยมชมเครือข่ายฉะเชิงเทรา 

สถาบันอุทยานการเรียนรู้  น าคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศึกษาปราจีนบุรี น าโดยนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่บุคลากรห้องสมุด จ านวน 10 
คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  (KCC) เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และน าแนวคิด ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ การบริหารงาน
จัดการห้องสมุดมีชีวิต และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไปปรับใช้ให้เกิด
ความเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมของห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่มี
ก าหนดการเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 

งานประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานบริการ 

• แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
• แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ สบร. ให้การสนับสนุน  
• การให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ของ สบร.  
 
สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สบร. ได้รับทราบผลการ

ประเมินการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็ง ที่สะท้อนภาพรวม
ผลการด าเนินงานของ สบร. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 



ช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้บรกิารและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบไม่เป็นทางการ  

เพื่อผู้ใช้บริการ และผู้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความ
สอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยี อีกทั้งมีความสะดวกในการ
แสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาและสถานที่ 
ได้แก่ ช่องทาง  Facebook Website YouTube Twitter และ 
Line รวมทั้งจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นตั้งไว้ ณ จุดให้บริการ
ของแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และค าติชมได้อีกช่องทางหนึ่ง 

www.tkpark.or.th www.okmd.or.th 

www.museumsiam.org 

@OKMDInspire Facebook 

Website 

@TKparkclub @museumsiamfan 

TK park Museum Siam OKMD 
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