


วัตถุประสงค์ วิธีการใช้

•	 	เพ่ือให้สถานศกึษา	ครู	อาจารย์	หรอืผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง	
ได้น�าคูม่อืเหล่านีไ้ปใช้จดักิจกรรมให้เหมาะสมกับความ
พร้อม	ความชอบ	และความถนัดของเดก็และเยาวชน

•	 	เพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนไทยด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้
สร้างสรรค์ของพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู	้ตามแนวคดิ
การศึกษา	STEM	(STEM	Education)	และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่	21	(21st	Century	Skills)	)	

•	 	เพ่ือให้เดก็และเยาวชนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ
จากเจ้าขององค์ความรู้	และเกิดการใช้ประโยชน์จาก
พิพิธภัณฑ์และเเหล่งเรยีนรูภ้ายในประเทศอย่างคุม้ค่า

กิจกรรมนอกห้องเรยีนในคูม่อืเล่มนีป้ระกอบด้วยกิจกรรม	
51	กิจกรรม	ท่ีถูกออกแบบตามหลักการศึกษา	STEM	
และทักษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที	่21	ซึง่เจ้าขององค์ความ
รูเ้ป็นผู้ออกแบบ	และผู้ใชส้ามารถคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ	
เหล่าน้ีตามความพร้อมการเรียนรู้ความชอบ	และความ
ถนัดของกลุ่มเป้าหมาย	โดยสามารถติดต่อไปยังหน่วย
งานเจ้าของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้	 เพ่ือน�าเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม	ณ	พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
หรือจัดกิจกรรมเรียนรู ้ในสถานศึกษาที่สนใจ	 โดย 
ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นั้นๆ

คู่มือกิจกรรม
นอกห้องเรียน

เป ็นคู ่มือกิจกรรมการเรียนรู ้ต ่างๆ	 ของพิพิธภัณฑ์และแหล ่งเรียนรู ้ภายใต ้ 
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้	ที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู ้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน	ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	 ในคู ่มือเล่มน้ี 
ได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวคิดการศึกษา	STEM	และทักษะส�าคัญ
แห่งศตวรรษที่	21	ของหน่วยงานทั้ง	11	หน่วยงาน	ผู้เป็นเจ้าขององค์ความรู้และมี
ประสบการณ์โดยตรง	โดยมุง่หวงัท่ีจะให้สถานศกึษาหรอืผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกับการจดัการ
เรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า	เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
ความพร้อม	และความถนัด

รายละเอียดฉบับสมบูรณ์สามารถเข้าชมได้ที่	www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดย

กรมทรัพยากรน�้า
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษ 
กรมทรัพยากรธรณี

13
จ�านวน

กิจกรรม

01
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การปลูกต้นไม้ในใจคน การส่งเสริมความรู้ด้านไฟป่า

เพ่ือสร้างและปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้	โดยใช้แนวพระราชด�าริ

รูปแบบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมนอกโรงเรียน	 ในพ้ืนที่ศูนย ์เรียนรู ้ เ พ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ	จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	และบรรยาย	และปฏิบัติโดยวิทยากร
ของหน่วยงาน

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับไฟป่า	
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า	อุปกรณ์การดับ
ไฟและวิธีการใช้งาน	รวมถึงสามารถเป็นเครอืข่ายในการ
ประชาสัมพันธ์และการแจ้งเหตุเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่ได้

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี	และภาคปฏิบัติ

ชุดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า

ปลูกฝังความรักความภูมิใจและหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
อุทยานแห่งชาติ

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนมีความ
พร้อม	ต่อสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองไทยที่จะได้รับ
ความรู้	ความเข้าใจ	ในความส�าคัญของทรัพยากรน�้า
ที่มีต่อวิถีการด�ารงชีวิตของเยาวชนทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต	สร้างความตระหนักในการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
และมีประสิทธิภาพ	สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างย่ังยืน	
และสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิถีชุมชน

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 กิจกรรมนอกโรงเรียน
•	 	การสนับสนุนวิทยากรบรรยายให ้ความรู ้ด ้าน 
ทรัพยากรน�้า

เพื่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	และเกิดจิตส�านึก	เห็นถึง 
ความส�าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 	การอบรมการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

•	 	การศึกษาธรรมชาติของอุทยาน
•	 	กิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นกัเรยีนชัน้	ป.1-ป.6	และ	ม.1-ม.3	
จ�านวนอย่างน้อย	80	คน

นอกโรงเรียนม.ค.-	ก.ย.	59
8	ชั่วโมง

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

นอกโรงเรียนม.ค.	-	ก.ย.	59
2	ชั่วโมง/ครั้ง

นักเรียนชั้น	ป.	4-ป.6	และ	ม.1-ม.3	 
จ�านวน	2,200	คน	

ในโรงเรียนม.ค	-	ก.ย.	59	
3	-	6	ชั่วโมง	

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	
และ	ม.1	-	ม.3		
จ�านวนอย่างน้อย	
90,000	คน	

อุทยานแห่งชาติจ�านวน	
147	แห่ง	และพื้นที่
วนอุทยานบางแห่ง

ม.ค.-	ก.ย.	59	
3	-	6	ชั่วโมง	
หรือ1	-	2	วัน

กรมทรัพยากรน�้า
โทร.	0	2271	6280

กรมป่าไม้	
โทร.	082	359	4747

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช
โทร.	0	2561	0777	ต่อ	1734

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

ลูกเสือนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เยาวชน	 พัฒนากระบวนการคิด	
ความรูป้ระสบการณ์	ทกัษะ	และจติส�านึกในการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมทัง้การท�าประโยชน์
ต่อสังคมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	และลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติจริงอย่างม ี
จติอาสาเพ่ือสงัคม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนท่ีจัด
กิจกรรมลูกเสือนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่	
ชั้น	ม.1	-	ม.3	

ในโรงเรียนหรือพื้นที่
โดยรอบโรงเรียน

ม.ค.	-	ก.ย.	59
1	ชั่วโมง/สัปดาห์
(8	ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)

เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติใน 
ท้องถ่ิน	โดยการรวมกลุ ่มกันเลือกพ้ืนที่ธรรมชาติ	ใน 
ท้องถ่ินที่กลุ่มสนใจ	ผ่านการท�ากิจกรรม	4	ข้ันตอน	คือ
ค้นหา-ส�ารวจ-อนุรักษ์-แบ่งปัน

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การประกวดโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

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

นอกโรงเรียนม.ค.-	ก.ย.	59

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

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
โทร.	0	2298	5628	โทรสาร	0	2298	5629
E-mail:	Mahingsa2008@hotmail.com

3R : Reduce Reuse Recycle in School
(การลดคัดแยกและน�าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ในโรงเรียน)

เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามรู	้ความเข้าใจในแนวทางอย่างง่าย
ในการลด	คดัแยก	และน�าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์	และ
น�าไปปฏบิตัโิดยเริม่จากตนเอง	ครอบครวัและขยายผลไปสู่
ชมุชน	อนัจะส่งผลให้ปรมิาณขยะมลูฝอยในภาพรวมลดลง

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 	การบรรยายให้ความรูเ้ก่ียวกับขยะมลูฝอย	การลด	คดั
แยก	และน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์	ในโรงเรียน

•	 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	
จ�านวน	อย่างน้อย	100	คน	

ในโรงเรียนม.ค.-	ก.ย.	59
1	ชั่วโมง	30	นาที

กรมควบคุมมลพิษ	
โทร.	0	2298	2492,	0	2298	2495			โทรสาร	0	2298	5398	
E-mail:	sawayo_wanich@hotmail.com	
และ	beabizz@hotmail.com

โรงเรียนอีโคสคูล

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน 
ท้ังระบบ	(Whole	School	Approach)	โดยเน้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้	เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็น	
“พลเมือง”	 ที่ใช้ชีวิตอย่าง	 “พอเพียง”	 เพ่ือสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมที่	“ยั่งยืน”

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่มีการ
พัฒนาการจัดระบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

นักเรียนชั้น	ป.1-ป.6	
และ	ม.1-ม.6	
จ�านวนอย่างน้อย	120	คน

ในโรงเรียน
และนอกห้องเรียน

ม.ค.	-	ก.ย.	59

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
โทร.	0	2298	5628	โทรสาร	0	2298	5629
E-mail:	thailandecoschool@gmail.com
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การจัดการน�้าเสียในโรงเรียน เยาวชนรักษ์น�้า

เพื่อให้นักเรียนสามารถส�ารวจแหล่งที่มาของน�้าเสียและ
เสนอแนะแนวทางการจัดการน�้าเสียในโรงเรียน

รูปแบบการจัดกิจกรรม
•	 	การบรรยายให้ความรูใ้นโรงเรยีน
•	 	การฝึกปฏิบตัโิดยการส�ารวจในบ้านเรอืน	โรงเรยีน	และชมุชน
•	 	การทัศนศกึษาการจดัการน�า้เสยี

เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถใน
การตรวจวัดคุณภาพน�้าได้

รูปแบบการจัดกิจกรรม
•	 การบรรยายให้ความรูเ้รือ่งตรวจวัดคุณภาพน�า้ในโรงเรยีน
•	 	การฝึกปฏบิติัการใช้เครือ่งตรวจวัดได้	และแปรผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน�้า

นักเรียนชั้น	ป.4	-	ป.6	
จ�านวนอย่างน้อย	100	คน

ในโรงเรียนม.ค.	-	ก.ย.	59	ครั้งละ
ไม่ต�่ากว่า	3	ชั่วโมง

น�้าทิ้งจากครัวเรือน

ไดโนเสาร์ ไทย

What am I ?

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์	ตอบ
สนองความสนใจ	ความถนัด	และความต้องการของ 
ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล	กระตุ้นความ
สนใจ	และสร้างความรู้ด้านซากดึกด�าบรรพ์	ธรณีวิทยา	
และธรรมชาติวิทยา	และเปิดโอกาสให้ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

รูปแบบการจัดกิจกรรม
•	 	กิจกรรมศึกษานอกโรงเรียน	ณ	แหล่งเรียนรู ้ด้าน
ซากดึกด�าบรรพ์	ธรณีวิทยา	และธรรมชาติวิทยา

•	 การทดสอบคุณสมบัติแร่-หิน

เพ่ือให้นกัเรยีนทราบประโยชน์และโทษของน�า้ทิง้จากครวัเรอืน

รูปแบบการจัดกิจกรรม
การสาธิต	และบรรยายให้ความรู้ประโยชน์และโทษของ
น�้าทิ้งจากครัวเรือนภายในโรงเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ ท่ีส ่งเสริมการเรียนรู ้ใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	และกระตุ้นความสนใจในด้าน
ซากดึกด�าบรรพ์	ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

รูปแบบการจัดกิจกรรม
•	 	กิจกรรมศึกษานอกโรงเรียน	ณ	พิพิธภัณฑ์สถานแห่ง
ชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี

•	 	การปั้นไดโนเสาร์ไทยตามความสนใจ

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6 
จ�านวนอย่างน้อย	100	คน

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

ในโรงเรียน

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ	
จ.	ปทุมธานี

ม.ค.	-	ก.ย.	59	
ครั้งละ	2	ชั่วโมง

ม.ค.	-	ก.ย.	59	
1	ชั่วโมง/วัน	
(เวลา	15.30	-16.30	น.)	
วันอังคาร/วันศุกร์

นักเรียนชั้น	ป.1-ป.6 ในโรงเรียนม.ค.	-	ก.ย.	59	ครัง้ละ	2	ชัว่โมง

ส�านักจัดการคุณภาพน�้า	กรมควบคุมมลพิษ	
โทร.	0	2298	2169	-	73

กรมควบคุมมลพิษ	ส�านักจัดการคุณภาพน�้า	
โทร.	0	2298	2219

ส�านักจัดการคุณภาพน�้า	กรมควบคุมมลพิษ
โทร.	0	2298	5381

เยาวชน	จ�านวน	
360	คน

พิพิธภัณฑ์แร่หิน
และพื้นที่โดยรอบ	
กรุงเทพมหานคร

ม.ค.	-	ก.ย.	59
จ�านวน	1	ชั่วโมง/วัน
(เวลา	15.30	-	16.30	น.)	
วันอังคาร	-	วันอาทิตย์

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

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี	
กรมทรพัยากรธรณี	
โทร.	081	017	8761
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กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

1
จ�านวน

กิจกรรม

02
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โครงการรถพิพิธภัณฑ์สัญจร

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรูข้องพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาตใิห้
แก่เด็ก	เยาวชน	และประชาชนทั่วไปอย่างใกล้ชิด	และ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมส�าหรับรองรับและเข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายได้ทุกกลุ่ม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การสาธิตและบรรยายเพ่ือให้ความรู ้ กับผู ้ เข ้าร ่วม
กิจกรรมในเร่ือง	ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่างๆ	
โบราณคดี	ประวัติศาสตร์ศิลปะ	และพิพิธภัณฑสถาน
วิทยา	ผ่านสื่อการสอนในรถ	และโบราณวัตถุจ�าลอง
ภายในรถพิพิธภัณฑ์สัญจร	และฐานความรู้โดยรอบตัว
รถพิพิธภัณฑ์สัญจร

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

1	ต.ค.	58	-	30	ก.ย.	59

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร	
โทร.	0	2446	8056	
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8
จ�านวน

กิจกรรม

03

โดย

สวนสัตว์ดุสิต 
สวนสัตว์นครราชสีมา 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

สวนสัตว์เชียงใหม่ 
สวนสัตว์สงขลา

สวนสัตว์ขอนแก่น 
สวนสัตว์นครราชสีมา 
สวนสัตว์อุบลราชธานี
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สวนสตัว์สูช่มุชน (Zoo Outreach Program)

เพ่ือสร้างความตระหนกัในการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสตัว์ป่า	
ให้แก่นกัเรียน	และชมุชน	ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์
เก่ียวกับสตัว์	ไปสูนั่กเรียนและชมุชน	พัฒนาความร่วมมอื
และสร้างเครือข่ายการเรยีนรู้	ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนและชมุชน	เสริมสร้างความเข้าใจ	และให้เกิดการ
ยอมรบัของนกัเรยีน	และชมุชนในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ	
และเผยแพร่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาท
หน้าที	่และภารกิจงานของสวนสตัว์

รูปแบบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรูด้้านการอนรุกัษ์สตัว์ป่า	และ
สิง่แวดล้อมให้กับโรงรยีน	และชมุชนทีอ่ยู่บรเิวณใกล้สวน
สัตว์ในแต่ละแห่ง

ขบวนการเขาดิน Zoo on the go กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

Only in Thailand

เพ่ือเผยแพร่และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู ่โรงเรียนและชุมชนเป็น 
การบริการสังคมและเป็นภารกิจหลักของสวนสัตว์	 ใน 
การให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า	และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการบรรยายและให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า	และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ	โดยใช้สื่อต่างๆ

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให ้ผู ้ เรียนได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงเชิงทักษะพิสัยฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้
คิดเป็นท�าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง	ด�าเนินการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
ใช้สื่อที่มีชีวิต	

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การให้ความรู้เรื่องของช้าง	 วิถีชีวิตชาวกูยและการท�า
กระดาษสาจากมูลช้าง

นักเรียนชั้น	ป.1-ป.6			 โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร	
และปริมณฑล

พ.ค.-	ธ.ค.	59
(ครั้งละ	2	ชั่วโมง)		
ในช่วงบ่าย

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

นักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน		

โครงการคช
อาณาจักร	
จ.สุรินทร์

ในโรงเรียน

พ.ค.	-	ก.ย.	59		

ครั้งละ	1	-	2	วัน	

ฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์ดุสิต	
โทร.	0	2280	7290

ฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์ดุสิต	โทร.		0	2280	7290
ฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	
โทร.	038	298	269	/	038	318	444
ฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์เชียงใหม่	
โทร.	053	221	179	/	053	222	283

โครงการ	คชอาณาจักร	จ.สุรินทร์	
โทร.	081	879	3428

วิทยากรฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์อุบลราชธานี	
โทร.	084	831	9311

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง	Anatomy	
และซากสัตว์ต่างๆ

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การบรรยายและปฏิบัติในฐานการเรียนรู้เรื่อง	คืนชีวิต
ให้ซากสัตว์	Taxidermy	เน้นการให้ความรู้เรื่องความ
ส�าคัญของการเก็บรักษาซากสัตว์	เพื่อการศึกษาวิจัย

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

สวนสัตว์
อุบลราชธานี

1	ม.ค.-	30	ก.ย.	59

ฝ่ายการศกึษา	สวนสตัว์นครราชสมีา	โทร.	081	547	9362
ฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์สงขลา	โทร.	084	198	2978
ฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์ขอนแก่น	โทร.	091	727	0886
ฝ่ายการศกึษา	สวนสตัว์อบุล	วิทยากร	โทร.	084	831	9311
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Nature Trail

Green Zoo สู่การอนุรักษ์

Junior Talk About

มัคคุเทศก์น้อย (The Guide Junior)

เพ่ือให้เยาวชน	มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่า
ทางสมุนไพรของพรรณไม ้ต ่างๆ	 ที่มีอยู ่ ในผืนป ่า 
ดงฟ้าห่วนภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	และเห็นคุณค่า
และช่วยกันอนุรักษ์ต้นยางนา	ซึ่งเป็นต้นไม้ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และมีขนาดใหญ่ที่สุดในผืนป่า

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การเดินทางในเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง	700	
เมตร	โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายข้อมูลบอกถึงชนิดของ
พันธ์ุไม้นัน้ๆ	ตดิไว้	(เส้นทางโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

เพ่ือให้นักเรียนรู ้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับช้าง	และ
ประวัติศาสตร์	สามารถอธิบายเก่ียวกับความส�าคัญ
ของช้างได้	สามารถเรียนรู้ในการท�านวัตกรรมใหม่ๆ	ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์	เกิดความรัก	ความตระหนัก	และเห็นคุณค่า
ส่ิงแวดล้อม	และน�าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชวิีตประจ�าวันได้

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การให้ความรู้เก่ียวกับช้าง	และฝึกปฏิบัติในการสร้าง
นวัตกรรมกระถางต้นไม้จากมูลช้างเพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพ่ือเผยแพร่ความรูแ้ละสร้างจิตส�านึกในการอนุรกัษ์สตัว์
ป่า	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การอบรมและให้ความรู้เด็กนักเรียนท่ีมาร่วมเป็นอาสา
สมัครเก่ียวกับสัตว์ป่า	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แก่ 
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เก่ียวกับหลักการและ
ทักษะการน�าเสนอข้อมูล	ฝึกกระบวนการเรียนรู ้	คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบในเรื่องราวที่สนใจเก่ียวกับ
สัตว์	และสามารถสรุปสาระส�าคัญเพ่ือการน�าเสนอและ 
เผยแพร่ต่อไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 การบรรยายให้ความรูเ้ก่ียวกับข้อมลูสตัว์ท่ีมใีนสวนสตัว์
•	 การฝึกค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวผู้เรียนเอง
•	 การฝึกทักษะการมีส่วนร่วมและการน�าเสนอข้อมูล	
รวมถึงการกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

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

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

สวนสัตว์อุบลราชธานี

สถานศึกษาใน
พื้นที่	และสวน
สัตว์สงขลา

สวนสัตว์เชียงใหม่

พ.ค.	-	ก.ย.	59		

พ.ค.	-	ก.ย.	59		
10	ชั่วโมง	(วันละ	
2	ชั่วโมง)

นักเรียนชั้น	ม.1	-	ม.6	
จ�านวน	75	คน

พ.ค.	-	ก.ย.	59
เวลา	14.00-16.00	น.	
(2	ชั่วโมง/1ครั้ง)

สถานศึกษาใน
พื้นที่	และสวน
สัตว์สงขลา

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

พ.ค.	-	ก.ย.	59		
20	ชั่วโมง	
(วันละ	2	ชั่วโมง)
ทฤษฎี	10	ชั่วโมง/
ปฏิบัติ	10	ชั่วโมง

วิทยากรฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์อุบลราชธานี	
โทร.	084	831	9311

สวนสัตว์สงขลา
โทร.	084	198	2978

ฝ่ายการศึกษา	สวนสัตว์เชียงใหม่	
โทร.	053	221	179	/	053	222	283

สวนสัตว์สงขลา	
โทร.	084	198	2978
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กระทรวงศึกษาธิการ
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1
จ�านวน

กิจกรรม

04
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ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา

After School Science @ศูนย์วิทย์

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์	และเสริมสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	นอกเหนือ 
การเรียนในห้องเรียนปกติ	

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•  กิจกรรมชมท้องฟ้าจ�าลอง:	เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าชมท้องฟ้าจ�าลอง
กรงุเทพในรอบการแสดงและเรือ่งทีก่�าหนด	1	รอบ	ใช้เวลาประมาณ	1	ชัว่โมง	กรณี
ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ	เพ่ิมกิจกรรมและเรียนรู้กิจกรรมท�าแผนท่ีดาว	โดยลงมือท�า
ด้วยตนเอง	สามารถน�ากลับบ้านได้

•  กิจกรรมชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์พร้อมการปฏิบัติ:	 เป็นกิจกรรมที่
นักเรียนเข้าชมนิทรรศการและมีบทปฏิบัติการประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

•  กิจกรรม Science Show: เป็นกิจกรรมทีจ่ดัแสดงให้นักเรยีนชมเป็นการเล่นมายากล
ทางวิทยาศาสตร์และสามารถอธิบายได้ด้วยหลกัการและเหตผุลทางวิทยาศาสตร์	
จดัแสดงเป็นรอบ	เข้าชมเป็นหมูค่ณะ	ผูช้มมส่ีวนร่วมในกิจกรรมการแสดง

•  กิจกรรมการทดลอง:	เป็นกิจกรรมที่ต้องจองล่วงหน้า	1	สัปดาห์	และโรงเรียนจอง
เข้าชมโดยเลอืกเมนู	1	เรือ่ง	(จองกิจกรรมได้ท่ีกลุม่พัฒนาธุรกิจและการตลาด	ส่วน
ส่งเสริมและเผยแพร่)	กิจกรรมเป็นลักษณะการทดลองโดยใช้ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์	มบีทปฏิบตักิาร	บนัทึกผลการทดลอง	การเรยีนรูใ้ช้ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

•  กิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์:	เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์	ภายในห้องฉายภาพยนตร์	เรื่องท่ีจัดฉายถูกก�าหนดไว้เป็นตาราง 
การฉาย	มีรอบและเวลาที่แน่นอน	โรงเรียนสามารถจองเข้าชมเป็นหมู่คณะได้

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

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
โทร.	0	2392	5952-8	ต่อ	1140
Email:	thitipat_nui@hotmail.com

ม.ค.	-	ก.ย.	59	
วันอังคาร	-	วันศุกร์	
(เวลา	14.00	-	16.30	น.)	
หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์		
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กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร

ส�านักหอสมุดแห่งชาติ

4
จ�านวน

กิจกรรม

05
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อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน เผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
“กิจกรรมทวีปัญญา”

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนกัในคณุค่าของ
มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติจากกิจกรรมในโครงการ

รูปแบบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมตามฐานการเรียนรู ้ 	ประกอบด้วยกิจกรรม
นานาสาระจากเอกสารโบราณ	 /	 กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน	/	กิจกรรมตอบค�าถามความรู้รอบตัว	/	กิจกรรม
หนังสือดี	หนังสือฟรี	 /	กิจกรรมงานช่างศิลปกรรม	จาก
ส�านักช่างสิบหมู่	 /	 กิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนท่ี	จาก
ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 /	 กิจกรรมรถดนตรี
เคลื่อนที่ 	 จากมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลท่ี	9/	 กิจกรรมการแสดงดนตรี	 
ขับร้องเพลง	จากส�านักการสังคีต	
หมายเหตุ	 กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งอาจจะมีฐาน
การเรยีนรูเ้พ่ิมเติมจากหน่วยงานภายในกรมศลิปากรและ
หน่วยงานภายนอกที่ประสงค์เข้าร่วมจัดกิจกรรม

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	
และชั้น	ม.1	-	ม.3	
จ�านวน	200	คน

สวนหย่อมด้านหน้า
หอสมุดแห่งชาติ

พ.ค.	และ	ก.ค.	59	
เวลา	15.00	น.	
เป็นต้นไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	งานแผนและงบประมาณ	
ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	โทร.	0	2281	5449

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	
และชั้น	ม.1	-	ม.3	จ�านวน	
120	คน	และประชาชน
ทั่วไปจ�านวน	30	คน

หอวชิราวุธานุ
สรณ์

วันที	่8	ม.ิย.	59	
เวลา	13.00	-	16.30	น.	

กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศหอวชิราวุธาณุสรณ์	
ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	โทร.	0	2282	9845

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงพระเกียรติคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเกิด
ความภาคภูมิใจ	ท่ีจะอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่พระ
เกียรติคุณ

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 	การอภิปรายและแสดงขับร้อง	 
เรื่อง	“ร้อยเพลงรัก	บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่	6”

•	 	การอภิปรายและแสดงละครเสภา 
เรื่อง	“ขุนช้างขุนแผน	ตอน	แต่งงานพระไวย”
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จิตรกรน้อย อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
“ดนตรีนานาสาระ”

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้พ้ืนฐานด้านศิลปะ	และ 
ส่งเสรมิให้เยาวชนท่ีมพีรสวรรค์ทางศลิปะได้พัฒนาทกัษะ
สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้	 โดยเป็นการ 
บูรณาการงานศิลปะเชื่อมโยงกับการใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้	ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ให้
เด็กมีความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้โครงสร้าง
ของร่างกายของคนจากตัวเอง	สนับสนุนและส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางด้านศิลปะ	
และให้เด็กมีมิตรภาพร่วมกับเพื่อน

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การฝึกวาดภาพ	สังเกต	ส�ารวจ	และเรียนรู้โครงสร้างของ
ร่างกายตนเองและผู้อื่น	และการมอบรางวัลให้เยาวชน	
3	รางวัล

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	
จ�านวน	100	คน

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง	เฉลิมพระเกียรติ

18	มิ.ย.	59	
เวลา	09.00	-	16.30	น.	

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง	เฉลิมพระเกียรติ	
โทร.	0	2739	2298
Email:	potmon95@gmail.com

เพ่ือเชิดชูเกียรติและร�าลึกถึงบุคคลส�าคัญท่ีมีผลงาน
ทางการดนตรี	 เผยแพร่บทเพลงไทย	 เพลงไทยสากล
และเพลงสากล	ตลอดจนดนตรีไทยและดนตรีสากลให้
เป็นท่ีประจักษ์อย่างแพร่หลาย	และอนุรักษ์และส่งเสริม	
สืบสานดนตรีไทย	และดนตรีสากลท่ีมีคุณค่าให้สืบทอด
ตลอดไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 การแสดงดนตรีไทย	เรื่อง	เพลงของแผ่นดิน	ร่วมกับ
วง	Orchestra	โดยมูลนิธิพระเจนดุริยางค์	และมีการ
เสวนา	เรื่อง	ราก(เหง้า)หน่อดนตรีสยาม	โดยลูกศิษย์
ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์	

•	 การแสดงผลงานละครร้องและเพลงปลกุใจ	เรือ่ง	หลวง
วิจิตรวาทการ	และมีการเสวนาผลงานและชีวประวัติ
ของหลวงวิจิตรวาทการ

หอสมดุดนตรพีระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรชักาลที	่9	 
และห้องสมดุดนตรทีลูกระหม่อมสรินิธร

ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	และห้องสมุดดนตรี
ทูลกระหม่อมสิรินธร	
โทร.	0	2280	9856

ก.ค.	59	
เวลา	13.00	-	16.30	น.

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	และชั้น	
ม.1	-	ม.3	จ�านวน	100	คน	และ
ประชาชนทั่วไปจ�านวน	50	คน
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กระทรวงกลาโหม
06

4
จ�านวน

กิจกรรม

โดย

กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
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นิทรรศการการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์
และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย : รักชาติ
เฟสติวัล

รู้หลักการบินเบื้องต้น 

เพื่อบูรณาการแห่งความเป็นชาติ

รูปแบบการจัดงาน

การจัดนิทรรศการร่วมกันของพิพิธภัณฑ์
และหน่วยงานต่างๆ

เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมพับเครือ่งบนิร่อนได้และได้ความ
รู้หลักการบิน	มีการจัดประกวดเครื่องบินร่อน	ปีละ	1	ครั้ง	
โดยผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกทักษะการเรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์	และได้ฝึกทักษะการเรียนรู้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

รูปแบบการจัดกิจกรรม

ประกอบด้วย	
•	 กิจกรรมพับเครื่องบินร่อน	
•	 กิจกรรมเครื่องบินบังคับวิทยุ	
•	 กิจกรรมจรวดขวดน�้า	
•	 กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ

•	 	หน่วยงานต่างๆ	เข้าร่วม
จัดแสดง	

•	 	กลุ่มนักเรียน	นักศึกษา	
และประชาชนที่สนใจ	

นักเรียนชั้น	ป.1-ป.6	
และชั้น	ม.1	-	ม.3

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
และการบินแห่งชาติ

พ.ค.	59	

ทุกวันอังคาร 
ถึงวันศุกร์	

กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ	
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม
โทร.	0	2533	8467

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
โทร.	0	2534	1764	และ	0	2534	1853

ศิลปะและแรงบันดาลใจด้านการบิน

เพ่ือเป็นกิจกรรมเรียนรู ้หลักการบินเบื้องต้น	 เรียนรู ้
โครงสร้างของอากาศยานและกิจกรรมศิลปะและแรง
บันดาลใจด้านการบิน

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
และการบินแห่งชาติ

ทุกวันอังคาร 
ถึงวันศุกร์	

เรียนรู้โครงสร้างอากาศยาน 

เพ่ือเป็นกิจกรรมเรียนรู ้หลักการบินเบื้องต้น	 เรียนรู  ้
โครงสร ้างของอากาศยานและกิจกรรมศิลปะและ 
แรงบันดาลใจด้านการบิน	ประดิษฐ์เครื่องบิน	และมีการ
จัดประกวดการประดิษฐ์เครื่องบินด้วยกระดาษ

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินได้		
•	 	การประกวดการประดิษฐ์เคร่ืองบินด้วยกระดาษ	 
ปีละ	1	คร้ัง

นักเรยีนชัน้	ป.1	-	ป.6	
และชัน้	ม.1	-	ม.3

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
และการบินแห่งชาติ

ทุกวันอังคาร 
ถึงวันศุกร์	

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
โทร.	0	2534	1764	และ	0	2534	1853

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
โทร.	0	2534	1764	และ	0	2534	1853
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ส�านักนายกรัฐมนตรี 
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

7
จ�านวน

กิจกรรม

07
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ไออินเวนเทอะ (i-Inventor) 

Drone Photography

เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและกระตุน้ทกัษะด้านเครือ่งยนต์
กลไก	การประดิษฐ์คิดค้น	และความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ได้	(Mobile	Robot)	3	รูปแบบ	คือ	หุ่นยนต์นักมวย	หุ่น
ยนต์แมลง	และหุ่นยนต์จับสิ่งของ

เพ่ือให้นักเรยีนได้รบัความรูแ้ละฝึกฝนทักษะกระบวนการ
คดิอย่างสร้างสรรค์	อาทิ	การเล่าเรือ่งด้วยภาพ	การล�าดบั
เรื่อง	การถ่ายภาพมุมสูง	การบันทึกเสียง		นอกจากนั้นยัง
มีความเข้าใจประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การบรรยายและฝึกปฏิบัติในการใช้ความคิดสร้างสรรค	์
ทักษะการเล่าเร่ือง	การเขียนบทบรรยาย	การเล่าเรื่อง
ด้วยภาพ	และ	ทักษะการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้ 
คนขับ	(โดรน)	และการร่วมกันถ่ายท�าภาพยนตร์เชิง
สารคดีขนาดสั้น	

นักเรียนชั้น	ม.1	-	ม.3
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ	
60	คน	(แบ่งเป็นกลุ่มๆ	
ละ	6	คน)

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

โรงเรียนในเขต
กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล

โรงเรียนในเขต
กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล

มิ.ย.	-	ส.ค.	59		
เวลา	14.00	-	15.30	น.

มิ.ย.	-ส.ค.	59	
เวลา	14.00	-	15.30	น.

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	
โทร.	0	2105	6530
Email:	pornpot@okmd.or.th

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	ส�านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู	้(องค์การมหาชน)	
โทร.	0	2664	7667	ต่อ	235	
Email:	karin@tcdc.or.th

ฮิปสเตอร์คิทเช่น (Hipster Kitchen)

เพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเยาวชนด้วยตัวเอง	และพฒันา
ทกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษท่ี	21	โดยเฉพาะภาษาองักฤษ	
ความคดิสร้างสรรค์	การคดิวิเคราะห์	การท�างานเป็นทมี	การ
แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	ผ่านการน�าเสนอเน้ือหาความ
รู้	โอกาสใหม่ๆ	และการลงมือปฏิบัติจริงแบบสนุกสนาน
เพลดิเพลนิโดยผูส้อน	พฒันาเยาวชนในท้ัง	4	องค์ประกอบ
แห่งการเรยีนรู	้(4H)	ประกอบด้วย	ความคดิ	(Head)	ความ
รู้สึก	(Heart)	การกระท�า	(Hands)	และสุขภาพองค์รวม	
(Health)	และกระตุ้นเร้าสร้างแรงบนัดาลใจในการเรยีนรู้
พร้อมปลกูฝังวัฒนธรรมการเรยีนรูด้้วยตวัเอง	เพือ่ให้เยาวชน
ได้ค้นหาและค้นพบตนเองในสิง่ท่ีตนชอบและถนดั	สูก่าร
ต่อยอดเป็นอาชพีท่ีสร้างสรรค์ในอนาคต

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการท�าอาหาร	โดยเรียนรู้ศัพท์
ภาษาอังกฤษ	จากการปรุงอาหาร

นักเรียนชั้น	
ม.1	-	ม.3	

โรงเรยีนในเขตกรงุเทพฯ
และปรมิณฑล

มิ.ย.	-	ส.ค.	59	
เวลา	14.00	-	15.30	น.

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	
โทร.	0	2105	6530
Email:	pornpot@okmd.or.th

อินดี้ดีไซน์ (Indy Design)

เพ่ือให้นกัเรยีนรูวิ้ธีค้นหาแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผล
งานศลิปะ	และสร้างทักษะพ้ืนฐานในการสร้างงานศลิปะ	
โดยใช้หลักการออกแบบ	เทคนิคและกระบวนการสร้าง
งานทีห่ลากหลาย	เพ่ือสร้างสรรค์งานศลิปะภาพคอนลาจ

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ	การจัดท�างานศิลปะนาฬิกา
ด้วยวิธีภาพคอลลาจ

นักเรียนชั้น	
ม.1-ม.3	

โรงเรยีนในเขตกรงุเทพฯ
และปรมิณฑล

มิ.ย.	-	ส.ค.	59	
เวลา	14.00	-	15.30	น.

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	
โทร.	0	2105	6530
Email:	pornpot@okmd.or.th
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พิพิธอาเซียนสัญจร 2016

เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของ
ตนเอง	 ในบทบาทการเป็นประชาชนของประชาคม
อาเซยีน	เรยีนรูแ้ละเข้าใจจดุหมายของการเป็นประชาคม
อาเซียน	ผ่านนิทรรศการ	ฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ	
ภาพยนตร์	และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม	 ซ่ึงน�า
ไปสู่การพัฒนาทักษะของตนเองให้พร้อมก้าวเป็นคน
อาเซียน	เพื่อร่วมพัฒนาประเทศ	และภูมิภาคนี้ก้าวสู่เวที
ในระดับโลก

รูปแบบการจัดกิจกรรม 

• ฐานกิจกรรม	ส�าหรับการเรียนรู้	3	ฐาน	ประกอบด้วย
1.	ASEAN	Wall	Game	Update…รู้จกั	เข้าใจ	อาเซยีน
2.	ASEAN	Identity...ใครคอืใคร	ทีน่ีท่ีไ่หน	ในอาเซยีน
3. 	ASEAN	DO	OR	DON’T

• นิทรรศการพิพิธอาเซียนภาค	5	 ซ่ึงเป็นนิทรรศการ
สัญจรเน้นข้อมูลเรื่องของคุณสมบัติของคนที่อาเซียน
ต้องการ

นักเรียนชั้น	ม.1	-	ม.6	
จ�านวน	75	-100	คน	 
ต่อการจัดกิจกรรม	
1	ครั้ง

พ้ืนท่ีเปิดโล่งภายนอก
ห้องเรยีน	หรอืใช้พ้ืนที่
ห้องเรยีนจ�านวน	3	ห้อง
ของโรงเรยีนในเขต
กรงุเทพฯและปรมิณฑล

พ.ค.	-	ส.ค.	59	
(4	ครั้ง)

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

Reading Theatre

เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านหนังสือ	ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสร้างและพัฒนาทางด้านร่างกาย
อนัหลากหลายวิธีการ	เพือ่สร้างประสบการณ์ทีส่นกุสนาน
ให้กับการอ่าน	และสร้างทางเลือกให้กับการน�าเสนอ
ข้อมลูการอ่านให้มรีปูแบบท่ีแตกต่าง	เกดิจนิตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การบรรยายและฝึกปฏบิตัวิธีิการสร้างความน่าสนใจของ
เนื้อหาข้อมูลในหนังสือ	หลากหลายรูปแบบ

นักเรียนชั้น	ม.1	-	ม.6	
จ�านวน	50	คน	

อาคารเรียนที่มีพื้นที่
รองรับนักเรียนจ�านวน	
50	คน	ของโรงเรียน
ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล

พ.ค.	-	ส.ค.	59	
(4	ครั้ง)

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู	้
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู	้(องค์การมหาชน)	
โทร.	0	2257	4300	ต่อ	136	
Email:	pornpaka@tkpark.or.th
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การเรียนรู้เคลื่อนที่ School Tournament 
“รถรักเรียน by มิวเซียมสยาม”

เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาความรู้และอ�านวยความสะดวกให้เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ	นอกห้องเรยีน	และรูจ้กัการประยุกต์ใช้
ความรู	้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เคลือ่นท่ี	เผยแพร่และปลกูฝังความรูด้้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์	วิถีชีวิต	ความเชื่อ	คตินิยม	ศิลปะ	และความ
หลากหลายของผูค้น	และดนิแดนจากทกุแหล่งอารยธรรมไปสูเ่ยาวชนรุน่ใหม่	สร้าง
แรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ท�าความรู้จักกับตนเองให้มากขึ้น	ค้นหาแรงบันดาลใจ	
และพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจ	และให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส
ในการเข้าถึงความรู้ในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์	และยังสามารถเป็นช่องทางหนึ่ง
เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

รูปแบบการจัดกิจกรรม

รถความรู้เคล่ือนท่ีในรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้	8	กิจกรรมที่สร้างเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อกิจกรรมและเกมนานาชนิด	

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	
จ�านวนรอบละ	100	คน	

ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล	และสถานที่อื่นๆ	ที่สนใจ

พ.ค.	-	ก.ย.	59	
(ทุกวันอังคาร)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	
โทร.	0	2225	2777	ต่อ	426	
Email:	Penprapa@ndmi.or.th
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

3
จ�านวน

กิจกรรม

08
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คาราวานวิทยาศาสตร์

การแข่งขันจรวดขวดน�้า

เพ่ือเป็นกิจกรรมกระตุ ้น	 เสริมสร ้าง	 พัฒนาทักษะ
กระบวนการ	และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย	

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การประดิษฐ์จรวดด้วยขวดพลาสติกและน�ามาแข่งกัน

ครูอาจารย์	กลุ่มนักเรียน	
จ�านวน	1,800	ทีม;	9,000	คน

10	ครั้ง	8	แห่ง	ดังนี้
ภาคกลาง 
1.	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภาคตะวันออก 
2.	 มหาลัยบูรพา	วิทยาเขตจันทบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาคเหนือ 
5.	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	(เชียงใหม่)
6.	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	(พิษณุโลก)
ภาคใต้ 
7.	 มหาวิทยาสงขลานครินทร์	(สุราษฎร์ธานี)
8.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ก.ค.	-	ส.ค.	59	

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

เพ่ือเป็นกิจกรรมกระตุ ้น	 เสริมสร ้าง	 พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน
และท้าทาย	

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การประดิษฐ์เครื่องบินด้วยกระดาษและขวด	และน�า
มาแข่งกัน

นักเรียน	
และประชาชนทั่วไป	
จ�านวนรวม	6,000	คน	

9	ครั้ง	ใน	7	จังหวัด
ในทุกภูมิภาค	

ต.ค.	58	-	ก.ย.	59	

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	
โทร.	0	2577	9999	ต่อ	1460	
Email:	rakchanok@nsm.or.th	
และ	Chirapatcharin@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	
โทร.	0	2577	9999	ต่อ	1460	
Email:	rakchanok@nsm.or.th	
และ	Chirapatcharin@nsm.or.th

เพิอ่ให้เยาวชน	นักเรียน	นักศกึษา	คร	ูและประชาชนทัว่ไป	
ในภมูภิาคต่างๆ	ได้รับความรูจ้ากนทิรรศการ	ชิน้งาน	และ
กิจกรรมทางวทิยาศาสตร์

รูปแบบการจัดกิจกรรม

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

กลุม่นกัเรยีน	
ป.1	-	ป.6	และ	
ม.1	-	ม.3

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	ต.ค.	58	-	ก.ย.	59	

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โทร.	0	2577	9999	ต่อ	1460	
Email:	rakchanok@nsm.or.th	และ
Chirapatcharin@nsm.or.th
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3
จ�านวน

กิจกรรม

09
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน 

เพ่ือจดุประกาย	และสร้างแรงบนัดาลใจให้มคีวามสนใจ
ในวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเสรมิสร้างกระบวนการคดิ
อย่างเป็นเหตุและผล	ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
และสร้างความตระหนักและความตืน่ตวัในการเรยีนรูด้้าน
ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหมูเ่ยาวชนและประชาชน

รูปแบบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงงานดาราศาสตร์	เช่น	การ
สังเกตวัตถุท้องฟ้า	สังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์	
การสังเกตจุดมืดบนดวงอาทิตย ์ 	 การท�าโครงงาน
ดาราศาสตร์	ฯลฯ	ด้วยกล้องโทรทรรศน์	และส่ือการ 
เรียนรู้ดาราศาสตร์

สนุกกับดาราศาสตร์ที่หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค

เพ่ือจดุประกาย	และสร้างแรงบนัดาลใจให้มคีวามสนใจใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เสรมิสร้างกระบวนการคดิอย่าง
เป็นเหตุและผล	ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	และสร้าง
ความตระหนกัและความตืน่ตวัในการเรยีนรูด้้านดาราศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในหมูเ่ยาวชนและประชาชนไทย

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 	เปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ	ภูมิภาค	และจัด
กิจกรรมเข้าเย่ียมชมและเรียนรู ้ดาราศาสตร์ผ่าน
ชุดนิทรรศการความรู ้ทางดาราศาสตร ์ 	 สัมผัส
ประสบการณ์ทางดาราศาสตร์	ในท้องฟ้าจ�าลองระบบ	
FullDome	Digital	ความละเอียดสูง	25	ล้านพิกเซล	 
ทุกวัน	ยกเว้นวันจันทร์	เวลา	9:00	-	16:00	น.

•	 	เปิดประสบการณ์จริงในการสังเกตการณ์ท้องฟ้าใน 
ห้วงอวกาศลกึ	ผ่านกล้องโทรทรรศน์และอปุกรณ์ต่างๆ	
ทัง้การสงัเกตการณ์ดาวเคราะห์	กลุม่ดาว	กระจกุดาว	
กาแลก็ซ	ีเนบวิลา	ฯลฯ	ทกุวันศกุร์	เวลา	18:00	-	22:00	น.

นักเรียน	นักศึกษา	
และประชาชนทัว่ไป	
จ�านวน	6,000	คน	

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	
พระชนมพรรษา	ฉะเชิงเทรา	และ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	
พระชนมพรรษา	นครราชสีมา

พ.ค.	-	
ต.ค.	59	

ดาวอังคารใกล้โลก

เพ่ือสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการเรียนรู้
ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหมู่เยาวชนและ
ประชาชนไทย

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การชม	“ดาวองัคาร”	ในช่วงเวลาท่ีโคจรมาอยู่ในต�าแหน่ง
ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์	และช่วงเวลาท่ีเข้ามาใกล้โลก
มากทีสุ่ดในรอบ	11	ปี	พร้อมทัง้สงัเกตวัตถุท้องฟ้าสว่างที่
ปรากฏในช่วงเวลาเดียวกัน	เช่น	ดาวเสาร์	ดาวพฤหัสบดี	
ดวงจันทร์

นักเรียน	นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	
รวมจ�านวน	10,000	คน	

•	 	จดุสงัเกตการณ์หลกั	4	แห่ง	ได้แก่	กรงุเทพฯ	/	เชยีงใหม่	/	 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	
ฉะเชิงเทรา	/	หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ	7รอบ	
พระชนมพรรษา	นครราชสีมา	

•	 	โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรมประมาณ	100	โรงเรียน

22	-	31	พ.ค.	59	

นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.6	
และชั้น	ม.1	-	ม.3	และ
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ใน
ชุมชนรอบข้างโรงเรียน
จ�านวนไม่น้อยกว่า	
1,000	คน	

โรงเรียนที่ได้รับมอบ
กล้องโทรทรรศน์
พร้อมสื่อการเรียนรู้
ดาราศาสตร์	จ�านวน	
100	โรงเรียน	และ
ชุมชนรอบข้าง

พ.ค.	-	ต.ค.	59
เวลาที่เกิด
ปรากฎการณ์
ทางดาราศาสตร์	

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

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

หอดดูาวเฉลมิพระเกียรต	ิ7	รอบ	
พระชนมพรรษา	ฉะเชงิเทรา	
โทร.	083	741	0850	
Email:	suwanit@narit.or.th	

หอดดูาวเฉลมิพระเกียรต	ิ7รอบ	
พระชนมพรรษา	นครราชสมีา	
โทร.	095	245	4989
	Email:	smanchan@narit.or.th
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

1
จ�านวน

กิจกรรม

10
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สวนพฤกษศาสตร์

เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความ
สัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม	ให้เกิดความสนใจในการ
ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการด�ารงชีวิตของพืชในระบบนิเวศ	
เสริมสร้างบทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์	ในการ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	กระตุ้นและเสริมสร้างความตระหนักด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การให้ความรู้เก่ียวกับความส�าคัญและการปรับตัวของ
พืชนานาชนิด	ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการ	ขั้นตอน
ในการเพาะเลี้ยง	ขยายพันธุ์และดูแลพันธุ์ไม้	รวมถึงเปิด
โอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้เรียนรู้แปลง
สาธิตการปลูกพืชตามฐานการเรียนรู้ในพื้นที่

นกัเรยีนชัน้	ป.1	-	ป.6	
และชั้น	ม.1	-	ม.6

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่

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

งานเผยแพร่ความรู้	ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่าสรรพศรี	
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โทร.	093	130	0671
Email:	ms_qsbg@hotmail.com
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กรุงเทพมหานคร
ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

6
จ�านวน

กิจกรรม

1 1
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พิพิธภณัฑ์เด็กกรงุเทพมหานคร แห่งท่ี 1 (จตจัุกร) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีทางการศกึษาทีเ่ปิดโอกาสให้กับเดก็	เยาวชน	
ผู้ด้อยโอกาส	และประชาชนท่ัวไป	ให้มีโอกาสได้รับและ
สมัผสัประสบการณ์การเรียนรู้	เพ่ิมศกัยภาพการ	ให้บรกิาร
แหล่งเรยีนรูก้ลางเมอืงทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน

รูปแบบการจัดกิจกรรม
บริการพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู ้ซึ่งเป ็นต้นแบบการเรียนรู ้
นอกห้องเรียนส�าหรับเด็กวัย	1-12	ปี	ภายใต้แนวคิด	
Learning	for	Young	Creative	Mind	“สนุกเล่น	สนุก
คิด	จิตสร้างสรรค์”	เน้นกระบวนการเรียนรู้	(Methods	of	
Learning)	ที่หลากหลายด้วยแรงจูงใจ	(Motivation)	ท่ี
สอดคล้องกับ	พัฒนาการและศกัยภาพตามธรรมชาตขิอง
เดก็	โดยคดัสรรสาระความรู้	(Core	Contents)	ท่ีเหมาะสม 
จัดวางเป็นฐานเพ่ือให้การสร้างกระบวนการเรียนรู้	 เพ่ือ
จิตสร้างสรรค์ในพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้	 ให้มีความดึงดูด	
น่าสนใจ	และน�าไปสู่การบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ท่ีมั่นคง
ในตัวตนของเด็กไปตลอดชีวิต

เพ่ือส่งเสรมิความหลากหลายทาง	ศลิปวัฒนธรรม	เพ่ือพัฒนา
สงัคมท่ีย่ังยืน	รองรบัและประสานงาน	ให้การศึกษาด้านศิลป
วัฒนธรรมแก่ชมุชนและประชาชน	ท�างานด้านศิลปวฒันธรรม
โดยมองประสบการณ์และทนุเดมิของประชาชนเป็นหลกั	จาก
มรดกทางศลิปวัฒนธรรม	ศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยั	องค์ความ
รูห้ลากหลาย	จนถึงศิลปวัฒนธรรมในลลีาชวิีตของคนปัจจบุนั
ท่ีสมัผสัได้จากดนตร	ีภาพยนตร์	แฟชัน่	วรรณกรรม	และการ
ออกแบบ	สร้างเครอืข่ายและระดมทรพัยากรในการด�าเนิน
งานด้านศลิปวัฒนธรรมและเป็นองค์กรส่งเสรมิ	สร้างโอกาส
ประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	
และองค์กรส่วนท้องถ่ิน	สร้างและพัฒนาสถาบนั	บคุลากร	
สถานท่ีและครภัุณฑ์ท่ีมมีาตรฐานสากล	เป็นองค์กรน�าเสนอ
และบรหิารจดัการ	การแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมระหว่าง
ประเทศ	และเสรมิสร้างศกัดิศ์รแีก่กรงุเทพฯ	เพ่ือความเป็น
มหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมระดบัโลก

รูปแบบการจัดกิจกรรม
นิทรรศการหมุนเ วียนส�าหรับกิจกรรมต ่างๆ	 เช ่น	 
การจัดแสดงผลงานศิลปะ	ภาพยนตร์	ละครเวที	ดนตรี	
วรรณกรรม	และการออกแบบ	สร้างสรรค์

นักเรียนชั้น	
ป.1	-	ป.6	
และชั้น	ม.1-ม.6	
จ�านวนรวมไม่เกิน	
4,500	คน	

พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร	แห่งที่	
1	(จตุจักร)	สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี	
(หยุดวันจันทร์)

เดก็	เยาวชน	และ
ประชาชน	ทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

หอศลิป
วัฒนธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานคร

จดักิจกรรมตลอดทัง้	
(หยุดวันจนัทร์)	จดักิจกรรม	
20	-	40	ครัง้/เดอืน	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

Reading Contest

เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน	และ
ประชาชนทั่วไป	โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน	ได้แสดงออกในด้านทักษะและความรู้	จัดให้มี
การแข่งขันชิงรางวัลในกิจกรรมย่อย

รูปแบบการจัดกิจกรรม
•	 	กิจกรรมประกวดเล่านิทานประกอบฉาก
•	 	กิจกรรมนักข่าวน้อย
•	 	กิจกรรมประกวดจิตรกรน้อย
•	 	ประกวดการคัดลายมือ

เด็ก	เยาวชน	และประชาชนทั่วไป

ห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร

ก.ค.	-	ส.ค.	59

กลุม่งานพัฒนาห้องสมดุประชาชน	กองนันทนาการ	
ส�านกัวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเทีย่ว	กรงุเทพมหานคร	
โทร.	0	2246	0286
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	ประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
วิถีชีวิต	ภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ิน	สร้างความภาค
ภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถ่ิน	และตระหนัก
ถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่	เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับ
ชุมชน	และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถ่ิน	และ 
ผู้สนใจท่ัวไป	เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ให้
กับกรงุเทพมหานคร	และเพ่ิมศกัยภาพการบรหิารจดัการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการจัดกิจกรรม

นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	วิถีชีวิต	บุคคล
ส�าคญั	และสถานทีส่�าคญัในแต่ละพ้ืนทีเ่ขต	ในส�านักงาน
เขต	24	เขต	และส�านกัวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเท่ียว	 
ได้แก่	พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขตดอนเมือง	บางเขน	ดินแดง	
บางรัก	หนองจอก	พญาไท	บางซ่ือ	พระนคร	สวนหลวง	
ยานนาวา	สัมพันธวงศ์	จอมทอง	พระโขนง	บางนา	
ดุสิต	ลาดกระบัง	มีนบุรี	ธนบุรี	คลองสาน	ทวีวัฒนา	
ราษฎร์บูรณะ	บางกอกน้อย	บางขุนเทียน	ตรอกข้าวเม่า	
และบางพลัด

เด็ก	เยาวชน	และประชาชน	
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

•	 	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	
•	 	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	26	แห่ง	ในพื้นที่	24	เขต	

จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี	
(หยุดวันจันทร์)	
20	-	40	ครั้ง	/	เดือน

งานยุวกวเีฉลมิพระเกียรติ 

เพ่ือส่งเสริมการอ่านให้เด็ก	และเยาวชนได้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และ
อนุรักษ์ภาษาไทย	ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรัก
การอ่าน	สร้างวัฒนธรรมในการอ่านท่ีย่ังยืน	และน�าความ
รู้ไปพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข	และ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์
ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างยิ่ง

รูปแบบการจัดกิจกรรม

•	 	การแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
•	 	การแข่งขันวาดภาพประกอบค�าบรรยายเป็นร้อยกรอง
•	 	การแข่งขันตอบปัญหา	“สนุกกับภาษาไทย”
•	 	การประกวดกลอนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ	
รวมจ�านวน	1,500	คน

อาคารกีฬาเวสน์	2	
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	
(ไทย	-	ญี่ปุ่น)	ดินแดง

ส.ค.	59

กลุม่งานพัฒนาห้องสมดุประชาชน	กองนันทนาการ	
ส�านกัวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเทีย่ว	กรงุเทพมหานคร	
โทร.	0	2246	0286

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

ศลิปะเล่านิทาน

เพ่ือกระตุน้ให้เดก็และเยาวชนสนใจการอ่านหนงัสอืผ่าน	
กิจกรรมศิลปะ	เล่านิทาน	ให้เด็ก	และเยาวชน	เห็นความ
ส�าคัญและตระหนกัถึงคุณค่าของการอ่านต่อการพฒันา	
คุณภาพชีวิต	และเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของ
ห้องสมุดประชาชน	ตลอดจน	เข้ามาใช้ห้องสมุดอย่าง
สม�่าเสมอและต่อเนื่อง

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก	
เยาวชน	และประชาชน	หลากหลายรูปแบบ

เด็ก	เยาวชน	สมาชิกห้องสมุด	
และโรงเรยีนในเขตพืน้ทีห้่องสมุด	
ตั้งอยู่	รวมจ�านวน	5,000	คน

ห้องสมุดของ
กรงุเทพมหานคร

ธ.ค.	59

กลุม่งานพัฒนาห้องสมดุประชาชน	กองนันทนาการ	
ส�านกัวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเทีย่ว	กรงุเทพมหานคร	
โทร.	0	2246	0286



02-105-6512

02-105-6530

www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U

www.facebook.com/MuseAnd Learn2U

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.

ส�าหรับกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดได้ที่

และ

และ


