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

วันที ่12 - 18 สิงหาคม 2559 
 ซึ่งมีหน่วยงานภายใน 3 แห่ง ได้แก่ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)  
และ สบร. (ส่วนงานกลาง) มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

นโยบาย ผลการด าเนินการรายสัปดาห์ 
4. การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. เรื่อง เปิดตัวแอพ AR ฉันรักพระราชินีน าเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อัน
ทรงคุณค่า  
การด าเนินงาน: สอร. ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์เปิดตัวแอพพลิเคชั่น  AR "ฉันรักพระราชินี" ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) 
น าเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จัก และ
ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จัดท าขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 
2559 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ในฐานะผู้ให้เสียงอ่านนิทานในแอพพลิเคชั่นมาร่วมพูดคุย พร้อมด้วย คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา ในฐานะท่ีปรึกษาและผู้อนุเคราะห์เพลงพระราชนิพนธ์ อาจารย์ธันยา นวลละออง ในฐานะนักวิจัยผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี AR ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น AR 
ฉันรักพระราชินี ใช้งานร่วมกับหนังสือ "ฉันรักพระราชินี" สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store หรือ Play Store ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียง
ค้นหาค าว่า "ฉันรักพระราชินี" พร้อมกันนี้ สอร. จะไดม้อบสื่อการเรียนรู้ชุด "ฉันรักพระราชินี" และ "ฉันรักในหลวง" กว่า 5,000 ชุด ให้แก่โรงเรียน ห้องสมุด
เครือข่าย ห้องสมุดประชาชน และเครือข่ายของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้พันธกิจของอุทยานการเรียนรู้ TK park 
ต่อไป  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  

2. เรื่อง โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) 
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง วนอุทยานภูเขาไฟเขา
กระโดง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เรียงความประเทศไทย” เพ่ือสร้างพ้ืนที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่
เด็ก เยาวชนและประชาชน ในจังหวัดตราด ด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้าง สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

3. เรื่อง งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน 
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดท านิทรรศการเคลื่อนที่ “มิวเซียมสยามมินิ” ซึ่งรวบรวมเนื้อหาและองค์ความรู้จากนิทรรศการที่
ได้รับความนิยมมาแล้ว จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ค าไทย ใครท า 2) กินของเน่า และ 3) สืบจากส้วม ทั้ง 3 นิทรรศการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่ถูก
น าเสนอในประเด็นใหม่ๆ ให้เข้าใจง่าย โดยจะจัดแสดงตามศูนย์การค้าและหอประชุมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ านวน 5 แห่ง 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และในเดือนสิงหาคม 2559 จะจัดแสดงที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 
2559  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

4. งานพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์กิจกรรม  
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดท ารถบริการความรู้เคลื่อนที่ (School Tournament) เพ่ือน าสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้ไปยังเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และแหล่งชุมชนต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของรัฐบาล ซึ่ง สพร. ได้จัดอย่างต่อเนื่อง
ไปจนถึงเดือนกันยายน 2559 และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ School Bus โดยเป็นพาเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน มูลนิธิ หรือชุมชนต่างๆ ไปยังแหล่งเรียนรู้ อาทิ
เช่น TK Park และพิพิธภัณฑ์เด็ก เป็นต้น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

5. เรื่อง คลิปวีดีโอ SUCK JOBS 
การด าเนินงาน: สบร. ด าเนินโครงการ OKMD เว็ปทีวี เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในรูปแบบการน าเสนอที่
สนุกสนาน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการดังกล่าว ได้จัดท าโครงการย่อย เป็นคลิปวีดีโอขนาดสั้นในชื่อรายการว่า SUCK JOBS มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ส าหรับคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจถึงที่มาของอาชีพต่างๆ และการก้าวสู่ความส าเร็จในอาชีพนั้นๆ โดยในวันที่ 13 สิงหาคม 
2559 น าเสนอในชื่อตอน พิธีกร MC ออกอากาศทาง FACEBOOK, OKMD TV และ YOUTUBE: OKMD  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร.   

 


