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

วันที ่19 - 25 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 TK แจ้งเกิด 2559 : Digital Content Apprentice Workshop พัฒนาทักษะด้านแอนิเมชั่นให้กับเยาวชนไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม  
การด าเนินงาน: สอร. ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) จัดงานมอบเกียรติบัตรโครงการ TK แจ้งเกิด 2559: 
Digital Content Apprentice Workshop ให้กับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาขาแอนิเมชั่นสู่ภาคอุตสาหกรรมจ านวน 30 
คน ณ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา สอร. ได้จัด
อบรมพัฒนาทักษะด้านแอนิเมชั่นอย่างเข้มข้นภายใต้โครงการ TK แจ้งเกิดเพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้น าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอด
ประกอบอาชีพและพัฒนาต่อประเทศชาติ โดยในปีนี้โครงการ Digital Content Apprentice Workshop มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจ านวนมาก 
โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้จากทั่วประเทศ พร้อมกันนี้  TACGA ได้รับการสนับสนุน
จากบริษัทแอนิเมชั่นและบริษัทด้านดิจิตัล คอนเทนท์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 5 บริษัท ได้แก่ The Monk Studio, Yggdrazil, Vithita, Kantana Group 
และ Zurreal Studio ในการให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น SLR, Model and Texture, Animation เป็นต้น มาให้ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์กับเยาวชนทั้ง 30 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง รวมทั้ง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในบริษัทและสตูดิโอต่างๆ อีก 1 เดือน
ครึ่ง ทั้งนี้ เยาวชนทั้ง 30 คนที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้ทุกคนจะได้รับพิจารณาเข้าท างานจากบริษัทต่างๆ ที่ร่วมโครงการฯ  
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. เรื่อง 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 20 สิงหาคม 
2559 น าเสนอในชื่อตอน หมอฟัน ออกอากาศทาง FACEBOOK, OKMD TV และ YOUTUBE: OKMD  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร.   

6. เรื่อง โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
การด าเนินงาน: สบร. ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้งานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักการการศึกษา STEM และทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของรัฐบาล 
ประกอบไปด้วยกิจกรรม กิจกรรม After 2 PM 1) I – inventor 2) Hipster kitchen และ 3) Indy design ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 
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- 16.00 น. ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร.   

 


