รายงานผลการดาเนินการรายสัปดาห์
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร.ประจาสัปดาห์
วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2559
ซึ่งมีหน่วยงานภายใน 3 แห่ง ได้แก่ สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)
และ สบร. (ส่วนงานกลาง) มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
นโยบาย
4. การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดาเนินการรายสัปดาห์
1. เรื่อง นิทรรศการ 3,000 ล้านปีของสิ่งมีชีวิต
การดาเนินงาน: สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) โดยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด นิทรรศการ 3,000
ล้านปีของสิ่งมีชีวิต โดยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปจะได้เรียนรู้และค้นหาคาตอบถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ พร้อมพบกับสิ่งมีชีวิต
หลากหลายสายพันธุ์ที่มาพร้อมลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่หาชมได้ยาก รวมทั้ง เรียนรู้เรื่องราว“วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ” ที่มาของความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ซึง่ มีมายาวนานกว่าสามพันล้านปีก่อน จนเกิดการวิวัฒนาการมากมายจากหลายเหตุปัจจัย ตลอดจน ค้นพบความ“มหัศจรรย์ระบบนิเวศ” ที่เป็นการ
เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ ที่ต่างก็มีความสาคัญซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออก โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน
2559 ณ อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
2. เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Re-Union) “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่าย สู่เป้าหมายเดียวกัน”
การดาเนินงาน: สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Re-Union) เพื่อกาหนดแนวทางและจัดทาแผนงานประจาปี ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่าย สู่เป้าหมายเดียวกัน” ณ อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในระหว่าง
วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเครือข่ายของ สอร. จานวน 114 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนและถอดประสบการณ์การทางานแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจังหวัด เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้เครือข่ายประจาปี 2 560 พร้อมกันนี้
สอร. ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดชลบุรี
ตลอดจนการบรรยายหัวข้อ “Creative Mind” และ “Creative Design” โดย ดร. ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นาความรู้และประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานเครือข่ายต่อไปในอนาคต
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
3. เรื่อง Visual Project@TCDC: มิถุนายน 2559
การดาเนินงาน: เรียนรู้เทคนิคการพับกระดาษแบบ Origami จากบทสัมภาษณ์ของเหล่าศิลปินในภาพยนตร์สารคดี ‘Between the Folds’ นี้ ที่ TCDC
เพลิดเพลินไปกับศิลปะภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดสรรมานาเสนอ สลับหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งเดือน ณ บริเวณ Living Wallpaper และ Creative Space

นโยบาย

ผลการดาเนินการรายสัปดาห์
(หน้าห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ) เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบความบันเทิงให้กับทุกๆ ท่าน ที่มาใช้บริการข อง TCDC
จัดขึ้นในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ บริเวณ Living Wallpaper และ Creative Space
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
4. เรื่อง หลักสูตร “Brand for Business Survival การออกแบบกลยุทธ์ เพื่อสร้างรากฐานแบรนด์”
การดาเนินงาน: หลักสูตร “Brand for Business Survival การออกแบบกลยุทธ์ เพื่อสร้างรากฐานแบรนด์ ” มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้การสร้างแบรนด์
เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ โดยมี คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ประธานบริษัท Baramizi Group & Wazzadu เป็นวิทยากร เพราะการสร้างแบรนด์ คือ เข็ม
ทิศทางธุรกิจที่จะนาไปสู่การเริ่มต้นที่ถูกต้อง แม่นยา และช่วยประหยัดเวลาเดินทาง ช่วยสร้างพื้นฐานเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจที่ดี และเมื่อเริ่มต้นสร้าง แบ
รนด์สาเร็จ แบรนด์จะกลายเป็นเครื่องสร้างความสาเร็จทางธุรกิจต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30-17.30 น. ณ ห้องเวิร์กช็อป TCDC
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
5. เรื่อง งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน
การดาเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “พม่าระยะประชิด” เพื่อให้ผู้ชมตระหนักและเกิดความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับผู้คนในภูมิภาค ซึ่งกาลังจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่ างใกล้ชิดเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกับชาวพม่าที่เข้ามาทามาหากินในประเทศไทย และ
จะกลายเป็นกระจกสะท้อนให้เข้าใจความเป็นไทยได้มากขึ้นด้วย โดยจัดแสดงตังแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2559 ณ มิวเซียมสยาม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)
6. เรื่อง โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)
การดาเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดแสดงนิทรรศการมิวเซียมติดล้อ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้
สู่ภูมิภาค โดยจัดแสดงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2559
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)
7. เรื่อง คลิปสั้นทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
การดาเนินงาน: สบร. ได้จัดทาคลิปสั้น จากการศึกษาวิจัยข้อมูลทักษะที่จาเป็นในสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 - 35 ปี
เข้าใจถึงเทรนด์ทักษะที่กาลังมาในศตวรรษที่ 21 นี้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะตนได้ใน
อนาคต คลิปสั้นจัดทาภายใต้โครงการ OKMD เว็บทีวี เสนอตอน Organic Chef Skill ออกอากาศในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น. ทางเว็บไซต์ และ
เฟสบุคของ OKMD TV
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. (ส่วนกลาง)

