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

วันที ่27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 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 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) 

2. เรื่อง กิจกรรม Co-create Test Day 
การด าเนินงาน: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดท าโครงการสร้างสรรค์
เจริญกรุง (Co-create Charoenkrung) โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุง อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในย่าน ผ่านกระบวนการค้นหาโอกาส ปัญหา และแนวทางการพัฒนาตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) โดยได้ด าเนิน
กิจกรรมมาโดยตลอด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2559 และเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกๆ คนได้ร่วมออกแบบพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
TCDC จึงได้จัดกิจกรรม Co-Create Test Day ขึ้น โดยจะน าเสนอความคิดเห็น ค าติชม ที่จะถูกใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ปรับปรุงการออกแบบ
พ้ืนที่ เพื่อคัดสรรต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสุด และน าเสนอแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ย่านเจริญกรุงให้
เกิดขึ้นจริงในอนาคต โดยได้น าผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์อันได้มาจากการมีส่วนร่วม (Co-creation) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเกิดเป็นแนวคิดการ
พัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ 4 แบบ ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะริมน้ า โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารร้าง โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวขนาด
เล็ก โครงการเชื่อม ตรอก ซอก ซอย จัดขึ้นในวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 – 21.00 น. ณ ย่านเจริญกรุง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:  สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

3. เรื่อง Visual Project@TCDC: มิถุนายน 2559 
การด าเนินงาน: เรียนรู้เทคนิคการพับกระดาษแบบ Origami จากบทสัมภาษณ์ของเหล่าศิลปินในภาพยนตร์สารคดี ‘Between the Folds’ นี้ ที่ 
TCDC เพลิดเพลินไปกับศิลปะภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดสรรมาน าเสนอ สลับหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งเดือน ณ บริเวณ Living Wallpaper และ Creative 
Space (หน้าห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ) เพ่ือต่อยอดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบความบันเทิงให้กับทุกๆ ท่าน ที่มาใช้
บริการของ TCDC จัดขึ้นในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ บริเวณ Living Wallpaper และ Creative Space 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:  สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  



นโยบาย ผลการด าเนินการรายสัปดาห์ 
4. 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) 

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

6. 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 าไปต่อยอดในการพัฒนา
ทักษะตนได้ในอนาคต คลิปสั้นจัดท าภายใต้โครงการ OKMD เว็บทีวี เสนอตอน นักออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ออกอากาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
เวลา 19.00 น. ทางเว็บไซต์ และเฟสบุคของ OKMD TV  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)    

7. เรื่อง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ มิวเซียม 4.0 
การด าเนินงาน: สบร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการน าร่อง ในชื่อโครงการ 
มิวเซียม 4.0 ภายใตง้านคณะกรรมการบูรณาการฯ โดยภายในชื่อโครงการเดียวกัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 โครงการย่อย คือ 1) โครงการรวบรวมข้อมูล
การให้บริการและกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ (Museum Thailand) และ2) โครงการอ านวยความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ โดยบัตร Muse Pass ซึ่งทั้ง 2 โครงการนั้นมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเกิดการ
รับรู้ ความสนใจในการแสวงหาองค์ความรู้ที่หลากหลายหรือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อไป โดยความร่วมมือของ 17 หน่วยงานจาก 
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  จัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 -14.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)    

 


