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

วันที ่26 สิงหาคม – 1 กันยายน 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 จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้กับหน่วยงานภาคีเครอืข่าย 
การด าเนินงาน: สอร. ร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการในการจัดอบรม เชิง
ปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้กับครู บรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. ภาคกลาง ภาคใต้ แ ละภาคตะวันออก 
ในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ เพ่ือให้บุคลากรของ กศน. ได้น าองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตไปปรับใช้กับ
การพัฒนาห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ของ กศน. ให้มีความน่าสนใจ ทั้งในด้านการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ด้านการสร้างความมีส่วนร่วม
ของชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้ห้องสมุดประชาชนของ กศน. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ และคนทุกช่วงวัยในชุ มชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
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 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) 

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

4. เรื่อง งานพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์กิจกรรม  
การด าเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดท ารถบริการความรู้เคลื่อนที่ (School Tournament) เพ่ือน าสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้ไปยังเด็ก และเยาวชนในโรงเรียน และแหล่งชุมชนต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของรัฐบาล  ซึ่ง สพร. ได้จัดอย่าง
ต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน 2559 และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ School Bus โดยเป็นพาเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน มูลนิธิ หรือชุมชนต่าง ๆ ไปยังแหล่งเรียนรู้  
อาทิเช่น TK Park  พิพิธภัณฑ์เด็ก 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 าเร็ จในอาชีพนั้นๆ โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 
2559 น าเสนอในชื่อตอน สัมภาษณ์งาน ออกอากาศทาง FACEBOOK, OKMD TV และ YOUTUBE: OKMD  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร.   

6. เรื่อง งานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ (BBL) 
การด าเนินงาน: สบร. งานพัฒนาสมองเพ่ือการเรียนรู้ (BBL) ด าเนินการสังเคราะห์และจัดท าเอกสารวิชาการแนะแนวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดู และ
จัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง ร่วมกับสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการจัดการเรียนรู้
เด็กอนุบาล จัดเวทีวิพากษ์ถ้อยแถลง “สมองอนุบาล” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร.   

7. เรื่อง โครงการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Web TV) 
การด าเนินงาน: โครงการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดงานเสวนา Where Inspiration Begins Talk : Creativity 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนักเขียน
ประจ า okmd tv blog ได้แก่ คุณโตมร ศุขปรีชา ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน และแขกรับเชิญพิเศษ คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ ซึ่งจะมาร่วมถอดรหัสไขข้อข้องใจว่า 
Creativity 4.0 คืออะไร จะน ามาซึ่งโอกาสและความเปลี่ยนแปลงใด และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาตัวเองให้พร้อมส าหรับการประกอบ
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อาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่วัย 15-45 ปี และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ร่วมค้นหาค าตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเสวนาที่เปิดกว้างทางความคิด ยังผลให้ผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมายในอนาคต และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ผ่าน
การด าเนินงาน okmdtv และ okmdtv blog สู่กลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นจ านวนผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ให้ร่วมติดตามโครงการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(Web TV) ต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ Launchpad อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร.   

8. เรื่อง งานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้  
การด าเนินงาน: งานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลการขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้  เพ่ือให้ผู้ที่เข้า
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท ามาหากิน น าเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้าน
การท ามาหากินในรูปแบบชุดความรู้ท ามาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ จัดขึ้นในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องนนทรี 2 เคยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร.   

9. เรื่อง โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
การด าเนินงาน: กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรม After 2 PM Advance I – inventor เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักการการศึกษา 
STEM และทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของรัฐบาล ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 
น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร.   

 


