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

วันที ่17 - 23 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 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ภายในงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  
การด าเนินงาน: สอร. ได้ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ในงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้าง
โอกาสให้เด็กร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย สอร. และอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ได้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และรถโมบายส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้ง น านิทรรศการ 101 เมืองข้าวหอม นิทรรศการอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด และ
นิทรรศการเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดร้อยเอ็ดและพ้ืนที่ใกล้เคียงให้ได้รับโอกาสในการ
เขา้ถึงความรู้ การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในท้องถิ่น การสร้างนิสัยใฝ่รู้ และสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ตลอดจน เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับอุทยาน
การเรียนรู้ร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอด 4 วันจ านวน 8,538 คน 
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)  

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 เข็ม
ทิศทางธุรกิจที่จะน าไปสู่การเริ่มต้นที่ถูกต้อง แม่นย า และช่วยประหยัดเวลาเดินทาง ช่วยสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการต่อยอดทางธุรกิจที่ดี แ ละเมื่อเริ่มต้นสร้าง      
แบรนด์ส าเร็จ แบรนด์จะกลายเป็นเครื่องสร้างความส าเร็จทางธุรกิจต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30-17.30 น. ณ ห้องเวิร์กช็อป 
TCDC 



นโยบาย ผลการด าเนินการรายสัปดาห์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

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

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

6. เรื่อง งานสร้างสรรค์นิทรรศการเคลื่อนที่ “มิวเซียมสยามมินิ” 
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดท านิทรรศการเคลื่อนที่ “มิวเซียมสยามมินิ” ซึ่งรวบรวมเนื้อหาและองค์ความรู้จากนิทรรศการที่
ได้รับความนิยมมาแล้ว จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ค าไทย ใครท า 2) กินของเน่า และ 3) สืบจากส้วม ทั้ง 3 นิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับเ รื่องใกล้ตัว ที่ถูก
น าเสนอในประเด็นใหม่ๆ ให้เข้าใจง่าย โดยจะจัดแสดงตามศูนย์การค้า และหอประชุมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ านวน 5 แห่ง 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และในเดือนมิถุนายน 2559 จะจัดแสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 
– 21 มิถุนายน 2559 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

7. เรื่อง โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) 
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยอุทยานการเรียนรู้ตราด จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 
“เรียงความประเทศไทย” เพ่ือสร้างพ้ืนที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดตราด ด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความ
ภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 15 กันยายน 2559 ณ อุทยานการเรียนรู้ตราด 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

8. เรื่อง คลิปสั้นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
การด าเนินงาน: สบร. ได้จัดท าคลิปสั้น จากการศึกษาวิจัยข้อมูลทักษะที่จ าเป็นในส าหรับศตวรรษที่ 21 เพ่ือเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 - 35 ปี 
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เข้าใจถึงเทรนด์ทักษะที่ก าลังมาในศตวรรษท่ี 21 นี้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะตนได้
ในอนาคต คลิปสั้นจัดท าภายใต้โครงการ OKMD เว็บทีวี เสนอตอน Fitness Trainer ผู้สูงอายุ ออกอากาศในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น. ทาง
เว็บไซต์ และเฟสบุคของ OKMD TV  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)    

 


