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

วันที ่20 - 26 พฤษภาคม 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 กิจกรรมเวทีเยาวชน 
การด าเนินงาน: เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้น าเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถของตนเอง ทั้งในด้านดนตรี การแสดง และศิลปะ สู่
สาธารณะ ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จึงได้เปิดพ้ืนที่อุทยานการเรียนรู้ (ทีเคพาร์ค) ชั้น 8 อา คารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กับเยาวชนได้น าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรม Classical Music Festival 2016 ซึ่ง สอร. ร่วมมือ
กับ เอมเม่ มิวสิค กิจกรรมละครเวทีเรื่อง “หิมพานต์” ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรม Student Concert Show 
By PMS ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชนจาก สถาบันดนตรีชั้นน า PMS Music, Royal Music, Jinta Music ที่จะมาร่วมร้องเพลงบรรเลง
เปียโน พร้อมโชว์สเต๊ปการเต้นแบบ hip hop, jazz dance, ballet นิทรรศการ Art-Sylum ที่น าเสนอผลงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 
สาขานฤมิตรศิลป์ CRAFT/ GRAPHIC/ FASHION คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

2. เรื่อง จัดอบรม On the Job Training ให้แก่บุคลากรของอุทยานการเรียนรู้กระบี่และอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี 
การด าเนินงาน: ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดอบรม On the Job Training ให้แก่บุคลากรของอุทยานการเรียนรู้กระบี่และอุทยานการเรียนรู้
ปัตตานี ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนในรอบที่ 1 และสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 มาเข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 3 โดยการ
ฝึกปฏิบัติงานจริง ตามกระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี จ านวน 24 คน และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอุทยานการเรียนรู้กระบี่ จ านวน 5 คน ทั้งนี้ การฝึกอบรมปฏิบัติงานจริงในอุทยานการเรียนรู้ (ทีเคพาร์ค) ชั้น 8 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2559 เพ่ือให้บุคลากรของอุทยานการเรียนรู้กระบี่และอุทยานการเรียนรู้
ปัตตานีมีความรู้ เกิดความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเปิด
ให้บริการอุทยานการเรียนรู้ทั้ง 2 แห่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี พ.ศ. 2559 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

3. เรื่อง Strategic Brand Design for Business Transformation 
การด าเนินงาน: งานบรรยายและเวิร์คช็อปเรื่องแบรนด์ ที่จะอบรมให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าใจและลงมือท า สร้างสรรค์ ออกแบบพัฒนาและบริหาร
แบรนด์ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิจัยเพ่ือท าเข้าใจความต้องการลูกค้า การแปลข้อมูล ต่างๆ แล้วน ามาสู่ 
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“การออกแบบเพ่ือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ” อันเป็นการทบทวนองค์กร ปรับเปลี่ยนทิศทางและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตให้ประสบความส าเร็จและโดด 
เด่นเหนือคู่แข่งอย่าง “สร้างสรรค์และมีกลยุทธ์” เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ นอกจากได้ทิศทางของธุรกิจและแบรนด์แล้ว ผู้ ประกอบการจะต้องเขียน 
Road Map การสร้างแบรนด์และแผนการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแบรนด์ที่ตนเองสร้างใน ระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า เพ่ือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
อย่างมีทิศทาง มีกลยุทธ์และสร้างสรรค์ต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม TCDC 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

4. เรื่อง Unpacking Communicative Packaging Workshop 
การด าเนินงาน: เวิร์กช็อปจับคู่นักออกแบบและผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมเรียนรู้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร ผ่านกระบวนการ Design 
Thinking ร่วมเรียนรู้วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการสร้างแบรนด์แบบองค์
รวม ตั้งแต่การตั้งชื่อ ก าหนดตัวตนของแบรนด์ จนถึงการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์และการเลือกวัสดุให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ ผ่านเวิร์กช็อปเข้มข้นตลอด 3 
เดือน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ยินดี ดีไซน์” ส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร ร่วมเรียนรู้
วิธีการสร้างแบรนด์ วิธีสรุปแนวคิดเพ่ือสร้างโจทย์ในการออกแบบ และท างานกับนักออกแบบ เพ่ือร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้ น และ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่ใหญ่ขึ้น ส าหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ เรียนรู้วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่ใช่แค่การออกแบบหน้าตาที่สวยงาม แต่เริ่มต้นที่
วิธีท าความเข้าใจลูกค้า การก าหนดกรอบการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงท าความเข้าใจกับวัสดุและระบบการผลิต โดยมีโจ ทย์เป็นเคสจริงจาก
ผู้ประกอบการ จัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม 2559 ณ TCDC เชียงใหม่ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

5. เรื่อง เวิร์กช็อป REPAPER 
การด าเนินงาน: เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนกระดาษรีไซเคิลให้กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ พร้อมเจาะลึกเทคนิคการท างานกับ 3   
นักสร้างสรรค์จากโครงการ REPAPER ใน 3 เวิร์กช็อปที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมนี้ จัดขึ้นในวันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง
เวิร์กช็อป TCDC  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:  สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

6. เรื่อง กิจกรรม DEBUT TALK ครั้งที่ 8 
การด าเนินงาน: ร่วมฟังการน าเสนอผลงาน แนวคิดและวิธีการท างาน ในกิจกรรม DEBUT Talk พร้อมพูดคุยกับ 14 นักออกแบบ ผู้ผลิต และ
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เปิดตัวบน Debut Wall ครั้งที่ 8 จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ Debut Wall, 
TCDC  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:  สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  
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7. เรื่อง งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน 
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “พม่าระยะประชิด” เพ่ือให้ผู้ชมตระหนักและเกิดความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับผู้คนในภูมิภาค ซึ่งก าลังจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกับชาวพม่าที่เข้ามาท ามาหากินในประเทศไทย 
และจะกลายเป็นกระจกสะท้อนให้เข้าใจความเป็นไทยได้มากข้ึนด้วย โดยจัดแสดงตังแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2559 ณ มิวเซียมสยาม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

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

9. เรื่อง คลิปสั้นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
การด าเนินงาน: สบร. ได้จัดท าคลิปสั้น จากการศึกษาวิจัยข้อมูลทักษะที่จ าเป็นในส าหรับศตวรรษที่ 21 เพ่ือเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 - 35 
ปี เข้าใจถึงเทรนด์ทักษะที่ก าลังมาในศตวรรษที่ 21 นี้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถน าไปต่อยอดในการพั ฒนา
ทักษะตนได้ในอนาคต คลิปสั้นจัดท าภายใต้โครงการ OKMD เว็บทีวี เสนอตอน นักกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัล ออกอากาศในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
เวลา 19.00 น. ทางเว็บไซต์ และเฟสบุคของ OKMD TV  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)    

10. เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับรายวิชาชีพ ครั้งที่ 2 
การด าเนินงาน: สบร. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับรายวิชา
ชีพ ครั้งที่ 2 เพ่ือวิพากษ์แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับรายวิชาชีพครู 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาความเป็นครู และรายวิชาการจัดการชั้นเรียนที่
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ยกร่างข้ึน โดยสบร. ได้น าแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เข้าไปบูรณาการในรายวิชาดังกล่าว จัด
ขึ้นในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)    

 


