
รายงานผลการด าเนินการรายสัปดาห์ 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร.ประจ าสัปดาห์  

วันที ่10 - 16 มิถุนายน 2559 
 ซึ่งมีหน่วยงานภายใน 3 แห่ง ได้แก่ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)  
และ สบร. (ส่วนงานกลาง) มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
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4. การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. เรื่อง การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเปิดห้องสมุดมีชี วิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 
การด าเนินงาน: วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สอร. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้บริหารโรงเรียนร่วม รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดห้องสมุดรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ณ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 
ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนต้นแบบการจัดท าห้องสมุดมีชีวิตตามแนวคิดของ สอร. ในโครงการจัดท าเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 มอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 
76 แห่ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากการท าต้นแบบในพ้ืนที่โรงเรียน 6 แห่ง ใน 6 จังหวัดแล้ว สอร. ยังได้สนับสนุนหนังสือ
หนังสือพระราชนิพนธ์และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ สอร. เช่ น e-book เกมสร้างสรรค์และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ตลอดจน พัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้แก่ครู บรรณารักษ์ และผู้ดูแลห้องสมุดในโครงการฯ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และเกิดความยั่งยืน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  

2. เรื่อง Visual Project@TCDC 
การด าเนินงาน: เรียนรู้เทคนิคการพับกระดาษแบบ Origami จากบทสัมภาษณ์ของเหล่าศิลปินในภาพยนตร์สารคดี ‘Between the Folds’ นี้ ที่ TCDC 
เพลิดเพลินไปกับศิลปะภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดสรรมาน าเสนอ สลับหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งเดือน ณ บริเวณ Living Wallpaper และ Creative Space 
(หน้าห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ) เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบความบันเทิงให้กับทุกๆ ท่าน ที่มาใช้บริการของ TCDC 
จัดขึ้นในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ บริเวณ Living Wallpaper และ Creative Space 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  
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3. เรื่อง หลักสูตร “Brand for Business Survival การออกแบบกลยุทธ์ เพื่อสร้างรากฐานแบรนด์” 
การด าเนินงาน: หลักสูตร “Brand for Business Survival การออกแบบกลยุทธ์ เพ่ือสร้างรากฐานแบรนด์” มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้การสร้างแบรนด์ 
เพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจ โดยมี คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ประธานบริษัท Baramizi Group & Wazzadu เป็นวิทยากร เพราะการสร้างแบรนด์ คือ 
เข็มทิศทางธุรกิจที่จะน าไปสู่การเริ่มต้นที่ถูกต้อง แม่นย า และช่วยประหยัดเวลาเดินทาง ช่วยสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการต่อยอดทางธุรกิจที่ดี และเมื่อเริ่มต้นสร้าง     
แบรนด์ส าเร็จ แบรนด์จะกลายเป็นเครื่องสร้างความส าเร็จทางธุรกิจต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30-17.30 น. ณ ห้องเวิร์กช็อป 
TCDC 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

4. เรื่อง กิจกรรม TCDC New Opportunity: Material and Creative Business 
การด าเนินงาน: TCDC จัดกิจกรรมเชิญผู้ประกอบการไทยที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขยายฐานการตลาดสู่ตลาดโลก เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมโอกาส ความ
ท้าทาย และวิธีคิดในการพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจและบริการอย่างสร้างสรรค์ ด้วยทรัพยากรจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC และ
ห้องสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok ที่จะช่วยเติมเต็มข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการได้ ในชื่องาน TCDC New 
Opportunity: Material and Creative Business เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความท้าทาย และวิธีคิดในการพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงรูปแบบธุรกิจใหม่ที่
เกิดขึ้นบนโลกของการพัฒนาวัสดุ อีกทั้งยังสามารถร่วมค้นหากลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดทางธุรกิจ ผ่านเทรนด์วัสดุโลกจาก Material 
ConneXion® จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม TCDC 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:  สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

5. เรื่อง งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน 
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “พม่าระยะประชิด” เพ่ือให้ผู้ชมตระหนักและเกิดความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับผู้คนในภูมิภาค ซึ่งก าลังจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกับชาวพม่าท่ีเข้ามาท ามาหากินในประเทศไทย และ
จะกลายเป็นกระจกสะท้อนให้เข้าใจความเป็นไทยได้มากข้ึนด้วย โดยจัดแสดงตังแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2559 ณ มิวเซียมสยาม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

6. เรื่อง โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) 
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดแสดงนิทรรศการมิวเซียมติดล้อ เพ่ือสร้างพ้ืนที่แห่ง
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การเรียนรู้สู่ภูมิภาค โดยจัดแสดงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2559  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

7. เรื่อง คลิปสั้นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21   
การด าเนินงาน: สบร. ได้จัดท าคลิปสั้น จากการศึกษาวิจัยข้อมูลทักษะที่จ าเป็นในส าหรับศตวรรษที่ 21 เพ่ือเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 - 35 ปี 
เข้าใจถึงเทรนด์ทักษะที่ก าลังมาในศตวรรษท่ี 21 นี้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะตนได้
ในอนาคต คลิปสั้นจัดท าภายใต้โครงการ OKMD เว็บทีวี เสนอตอน Organic Chef Skill ออกอากาศในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น. ทางเว็บไซต์ 
และเฟสบุคของ OKMD TV  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)    

 


