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

วันที ่24 - 30 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 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)  

2. เรื่อง TCDC SOCIAL CLUB: ครั้งที่ 15 “Young Architect and Interior Designer” 
การด าเนินงาน: ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมน าเสนอผลงานในกิจกรรม Social Club TCDC Social Club พ้ืนที่เปิดส าหรับสมาชิก TCDC 
เพ่ือน าเสนอผลงาน แนวคิด ทักษะ ความคิดเห็น พูดคุยแบบสบายๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกสาขา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงการสถาปนิก และมัณฑนากร 
พร้อมช่วงพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่มีผลงานได้แนะน าตัวเองแบบกระชับใน หัวข้อประจ าเดือนมิถุนายน “Young Architect and Interior Designer”  
พบกับ 5 นักออกแบบ ที่สร้างสรรค์แนวคิดเรื่องการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และมนุษย์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากสถาปนิกรุ่ นใหม่ไฟแรงทุก
สาขา พร้อมชมผลงานจริงบริเวณโถงทางเข้า TCDC จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Member Lounge, TCDC 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:  สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

3. เรื่อง นิทรรศการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co–Create Charoenkrung) 
การด าเนินงาน: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดท าโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง 
(Co-Create Charoenkrung) โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุงผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในย่าน ซึ่ง
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ของ
รัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นพ้ืนที่เปิดกว้างทางความคิด การแสดงออกทางผลงานสร้างสรรค์และการรวมตัวทางธุรกิจใหม่ โครงการ
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สร้างสรรค์เจริญกรุงได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มุ่งเน้น “กระบวนการออกแบบร่วมกัน” (Co-Creation) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเมืองสร้างสรรค์ นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่าน ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยนั กออกแบบจะท าหน้าที่
เป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เป็นเพียงแค่ผู้ใช้บริการ แต่เป็นผู้ร่วมมือ (Participator) ในการเสนอปัญหา โอกาสการพัฒนา 
และความต้องการการออกแบบพ้ืนที่สร้างสรรค์เจริญกรุงร่วมกันจึงน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “ถอดรหัสย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง” ซึ่งเป็นบทสรุปโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง 
(Co–Create Charoenkrung) โดยผลลัพธ์อันสูงสุดของโครงการไม่เพียงแต่น าเสนอแนวคิดการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เจริญกรุงเท่านั้น แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ
น าเสนอ “โมเดลกระบวนการออกแบบพ้ืนที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม (Co-Create Model)” ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์อ่ืนๆ ทั่ว
ประเทศได้  
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 เพ่ือสร้างพ้ืนที่แห่ง
การเรียนรู้สู่ภูมิภาค โดยจัดแสดงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2559  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

6. 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) 



นโยบาย ผลการด าเนินการรายสัปดาห์ 
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 นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล ออกอากาศในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 
19.00 น. ทางเว็บไซต์ และเฟสบุคของ OKMD TV  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)    

8. เรื่อง นิทรรศการ เล่นตามรอยพระยุคลบาท 
การด าเนินงาน: สบร. ร่วมจัดงานนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง เล่นตามรอยพระยุคลบาท ให้ความรู้ด้านการพัฒนาสมองเด็ก โดยน าพระราชกรณียกิจและพระ
ราชกิจประวัติเมื่อทรงพระเยาว์ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรณีตัวอย่าง เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 84 
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)    

9. เรื่อง พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร 
การด าเนินงาน: โครงการศูนย์ความรู้กินได้ ของ สบร. ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร เพ่ือให้บริการความรู้ด้านการท ามาหากินให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างเป็นทางการ ภายในงาน
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพเรื่อง “ความฮู้กินได้ ไทมุกดาหาร” กิจกรรมเสวนา เพ่ือจุดประกายให้ประชาชนน าสินทรัพย์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาท ามาหากิน สร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  และเวิร์คชอปสร้างอาชีพ ณ จังหวัดมุกดาหาร ใน
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)   

 


