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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
สบร. และหน่วยงานภายใน 2 หน่วยงานได้แก่ 1) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 2) สถาบันพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) ได้ด าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมกันวางแผน ด าเนินกิจกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยมีกิจกรรมส าคัญ 
ดังนี้

ระดมควำมคิดเห็นในกำรก่อตั้งอุทยำนกำรเรียนรู้นครแม่สอด จ.ตำก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับ เทศบาลนครแม่สอด 
จัดการประชุมผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม หรือ Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
ก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้นครแม่สอด ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก โดยมีเด็ก เยาวชน 
และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู คนวัยท างานและผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่
จ านวน 85 คน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมในรูปแบบ Focus Group มุ่งหมายให้เกิดกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากภาคสังคมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ การคัดเลือก
สื่อการเรียนรู้  และการออกแบบกิจกรรม รวมทั้ง ได้รับทราบถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย ให้การสร้างสรรค์อุทยานการเรียนรู้นครแม่สอดเกิดขึ้นอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด



TK park ร่วมกับ BACC เปิดพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกิจกรรม 

Librarian Space
อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร เปิดพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดสร้างไอเดีย
การพับกระดาษ (origami) ให้กับบรรณารักษ์และผู้ ท่ีสนใจ กับ
กิจกรรม Librarian Space ตอน พับไปเล่าไป#2

ส าหรับการอบรม Librarian Space  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งเป็น
หนึ่งในภารกิจของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ให้บริการ บรรณารักษ์ ผู้ดูแล
ห้องสมุด คุณครู ตลอดจนผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการ
อบรมการใช้หนังสือชุดสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ ครู อาจารย์ ได้เรียนรู้วิธีการใช้หนังสือควบคู่กับ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ตื่นตัว เรียนรู้ 
และบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนใน
โรงเรียนได้ และด าเนินการจัดท าสื่อสาระท้องถิ่นภาพส าหรับเด็ก
ให้แก่อุทยานการเรียนรู้ เครือข่าย โดยร่วมมือกับนักวิชาการ 
นักเขียนและศิลปิน น าเรื่องราวภูมิปัญญาสาระท้องถิ่น วิถีชีวิตใกล้
ตัว พร้อมสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นเนื้อหา
หนังสือ เพื่อพัฒนาการอ่านการเรียนรู้ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน

ปลูกฝังกำรอ่ำน ผ่ำนสื่อสำระท้องถิ่น
แม่ฮ่องสอน



ห้องสมุดกับกำรส่งเสริมคุณภำพ

กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ของฟินแลนด์

เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศึกษา 
และสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ จัดงานสัมมนา ใน
หัวข้อ "ห้องสมุดกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ประสบการณ์ของฟินแลนด์"

ได้ร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
ในด้านแนวคิดและการให้ความส าคัญของห้องสมุดใน
ประเทศฟินแลนด์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับการ
พัฒนาประเทศให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงการ
ออกแบบห้องสมุดและการพัฒนาพื้นท่ีการเรียนรู้ท่ีทุก
คนได้รับโอกาส และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองได้ตลอดชีวิต

รักษ์โลกต้องรู้จริง ทีเคพำร์คผนึกกรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมร่วม

เผยแพร่สื่อเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2563 สถาบันอุทยานการเรียนรู้

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มุ่งเน้นความร่วมมือในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากฐานข้อมูล
ห้องสมุดกรีนดิจิทัล และฐานข้อมูลห้องสมุด TK Public 
Online Library ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ให้เข้าถึง
เยาวชนและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่าน
การจัดกิจกรรม และนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ผ่าน
เครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีการเรียนรู้ในทุก
ภูมิภาคท่ัวประเทศ 



มุ่งหวังเผยแพร่องค์ความรู้แนวคิดและกระบวนการแบบ Discovery Museum
เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจัดอบรมด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายภาคกลาง หลักสูตร “การจัดท านิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้” 
เ พ่ือขยายพ้ืนที่การเรียนรู้ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  (DISCOVERY 
MUSEUM) ไปสู่หน่วยงานในภูมิภาค

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงขั้นตอน
และกระบวนการจัดท านิทรรศการและพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  ถอดประสบการณ์
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  Workshop: การเล่าเรื่องใน Exhibition Workshop:
การจัด Exhibition และ การจัดการข้อมูลโบราณวัตถุในรูปแบบ 3D

การจัดอบรมขยายองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จังหวัดสิงห์บุรี
ในครั้งนี้มุ่งหวังให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษาและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ สามารถน า
แนวคิดและกระบวนการจัดการของ สพร . Discovery Museum ไปปรับใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานทั้งยังสามารถสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมต่อยอดการขยายผลการร่วมกันในอนาคต

จัดงำนอบรมด้ำนพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้เครอืข่ำยภำคกลำง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มิวเซียมสยามจัด
งานเสวนา Museum Infocus 2020 ในหัวข้อที่
เก่ียวกับ ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ ใน 2 
หัวข้อ คือ "ศิลปะ ผู้คน และพิพิธภัณฑ์ที่ปาตานีอาร์
ทสเปซ" วิทยากรโดย ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และ หัวข้อ "ศิลปะ ผู้คน และโลก
ดิจิทั ล  ในนิทรรศการมัลติมี เดีย "  วิทยากร โดย
คุณลินดา เชง กรรมการผู้จัดการ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

จัดงำนเสวนำ 
Museum Infocus 2020 



เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(มิวเซียมสยาม) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้พันธกิจที่ส าคัญของ สพร. คือการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายและ
แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศโดยบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในรูปแบบ 
Discovery Museum Network การให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งและ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ พร้อมสร้างความร่วมมือประสานงานหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ด้วยหวังว่าในความร่วมมือครั้งนี้ กับการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย จะร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ทางพิเศษ” เป็นศูนย์ข้อมูลรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
และประชาชนทั่วไป

มิวเซียมสยามและมิวเซียมภูเก็ต ร่วมส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้
ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต โดยทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
ได้เข้ามารวมบริหารจัดการมิวเซียมภูเก็ตและด าเนินงานเผยแพรองค์
ความรู้สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ทั้งปัจจุบันยังคงท างานสาน
ต่อพันธกิจที่เกินขึ้นโดยในปีนี้มุ่งหวังศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมือง
ภูเก็ตที่เชื่อมโยง ไปสู่ต้นรากทางวัฒนธรรมมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งอาหารและประเพณีส าคัญ ได้แก่ 
ตรุษจีน พ้อต่อ ไหว์พระจันทร ถือศีลกินผัก ของเมืองภูเก็ต ในปัจจุบันนั้น
ได้รับอิทธิพลจากฝูเจี้ยน ผ่านปีนังและมาถึงภูเก็ต ทั้งยังมีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือท าการค้นคว้า
น าไปสู่การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดปี 2563 และในครั้งนี้ได้
หยิบเล่าเรื่องราวการรับอิทธิพล พัฒนาการความเหมือนความต่าง ในแง่
เครื่องปรุง วัตถุดิบและฝีมือการผสมผสาน ผ่านการจัดกิจกรรมเผยแพร่
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม กับการบรรยาย “หมี่ฮกเกี้ยน” สายสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม ฝูเจี้ยน–ภูเก็ต"

กิจกรรมเผยแพร่
องค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม

ข้อตกลงควำมร่วมมือกำรจัดต้ัง
พิพิธภัณฑ์กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 



งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานบริการ
• แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
• แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที ่สบร. ให้การสนับสนุน 
• การให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ของ สบร.

สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สบร. ได้รับทราบผลการประเมินการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
จุดอ่อนและจุดแข็ง ที่สะท้อนภาพรวมผลการด าเนินงานของ สบร. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 



ช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บรกิำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบไม่เป็นทำงกำร 

เพื่อผู้ใช้บริการ และผู้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความ
สอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยี อีกทั้งมีความสะดวกในการ
แสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาและสถานที่ 
ได้แก่ ช่องทาง  Facebook Website YouTube Twitter และ 
Line รวมทั้งจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นตั้งไว้ ณ จุดให้บริการ
ของแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และค าติชมได้อีกช่องทางหนึ่ง

www.tkpark.or.thwww.okmd.or.th

www.museumsiam.org

@OKMDInspireFacebook

Website

@TKparkclub @museumsiamfan

TK park Museum SiamOKMD
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