
บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพการ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เ พ่ือน าข้อมูลไปศึกษา             
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ จากนั้นน าแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ไปใช้ และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ตามวัตถุประสงค์     
ของการศึกษา และบทวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

ตอนที่ 4 ปัจจัยความส าเร็จของการบริการแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
    

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 จากการศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง สรุปการประเมินผลโครงการประจ าปี 
และการประชุม สัมภาษณ์ ครูและบุคลากรทั้งหมดของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านมา โดยพิจารณากระบวนการขั้นตอนการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ 
มีผลการศึกษาดังนี้ 
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1. การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้รับข้อมูลจากประชุมปฏิบัติการ และการ
วิเคราะห์เอกสาร สรุปได้ดังนี ้
 1.1 การก าหนดนโยบายการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา    
ผู้ศึกษาในฐานะผู้อ านวยการ มีการก าหนดนโยบายให้ครูและบุคลากร จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยก าหนดให้ครู กศน. ใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้  เช่น ครู 
กศน. วางแผนร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จัดตารางในการน านักศึกษาใช้บริการห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอศรีราชา ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุดประชาชนและการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้า การก าหนดให้ครู กศน. วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาในเทอมนั้น ๆ เพ่ือ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ฝึกนิสัยการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับ
นักศึกษา จากการประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญา ได้แสดงความคิดเห็นว่า
เป็นครั้งแรกท่ีได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะการใช้แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ดังนั้น ในแต่ละปีงบประมาณ หรือแต่ละภาคเรียน ควรมีการประชุมเพ่ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย วางแผน การใช้และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 1.2 การจัดตัง้คณะกรรมการทุกฝ่ายเพ่ือการมีส่วนร่วม ทั้งการส ารวจแหล่งเรียนรู้ การ
วิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอศรีราชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการส ารวจแหล่งเรียนรู้ และมอบหมายให้
บรรณารักษ์ด าเนินการส ารวจและจัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ขาดการมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์สภาพความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ จึงไม่ทราบข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และแหล่ง
เรียนรู้ที่ต้องพัฒนา ในการน าข้อมูลไปประกอบการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อีกทั้ งผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้อง ได้แก่ ครู กศน. คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
เป็นคณะกรรมการส ารวจแหล่งเรียนรู้  
 1.3 การสร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากร พบปัญหาในด้านขาดการประชุมชี้แจง 
อบรม ให้แก่ครู กศน. และบุคลากร รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์และความส าคัญ
ของแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ครู นักศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ได้รับข้อมูลจากการการวิเคราะห์เอกสาร 

และการประชุม สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 การส ารวจวิเคราะห์ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา ซึ่งมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก           
สถานศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ให้ความรู้ สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก บางแห่งยังต้อง
มีการพัฒนาปรับปรุง ขาดการจัดท าแบบบันทึกข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้  
 2.2 การก าหนดแหล่งเรียนรู้และการจัดระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา ยังขาดการก าหนดแหล่งเรียนรู้ โดยแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา และไม่ได้จัดท าระบบสารสนเทศที่ชัดเจน จะเห็นได้จากยังไม่มีการ
จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ แบบส ารวจ แบบบันทึก แบบรายงาน และสื่อ นวัตกรรม ชุดการเรียน  
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครู กศน. เจ้าของแหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น บันทึกการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้   
 3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
     การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  ได้รับข้อมูลจากการประชุม
ปฏิบัติการ และการวิเคราะห์เอกสาร สรุปได้ดังนี้ 
 3.1 การก าหนดวิธีการ และเครื่องมือประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา ยังขาดการก าหนดวิธีการและเครื่องมือ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ประกอบกับบุคลากรขาดความรู้ในการสร้างเครื่องมือประเมินผลการ
ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้  ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา ยังไม่เคยพัฒนาบุคลากรให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผล รายงานผลการด าเนินการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
 4. การน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ 
     การน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล การใช้แหล่งเรียนรู้ และการวิเคราะห์เอกสาร สรุปได้ดังนี้ 
  4.1 การน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา ยังขาดการน าผลการประเมินไปใช้ เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ตามขั้นตอน และนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ก าหนด จึงยังไม่มีการน าผลการ
ประเมินไปใช้   
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 4.2 การสรุป รายงานผลการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ขาดการประเมิน สรุปการ
ด าเนินงานการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอศรีราชา รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
    นอกจากนี้ได้ร่วมกันการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) เพ่ือหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) พบว่า  
    จุดแข็ง (Strength) คือ การมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนกระจายอยู่ในชุมชนเกือบทุกต าบล      
ท าให้สะดวกต่อการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความหลากหลาย ในด้าน
ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นคนในชุมชน ซึ่งมีความพร้อมที่จะถ่ายทอด
ความรู้ 
    จุดอ่อน (Weakness) อาคารสถานที่และบรรยากาศบางแห่งไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้มีน้อยมากหรือบางแห่งไม่มีเลย ไม่มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลความรู้ 
ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ เวลาให้บริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาในแหล่งเรียนรู้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    โอกาส (Opportunities) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต โดยรูปแบบใน
การจัดการศึกษา สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนคนไทยในที่สุด รัฐบาลส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตามมาตรา 25 จึงเป็นภารกิจส าคัญของ
ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะต้องจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับประชาชน  
    อุปสรรค (Threats) ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา และ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ไม่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ท าให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและ
งบประมาณในการจัดหาสื่อประกอบการเรียนรู้  

ความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนเอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี        
มีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
    1. ขาดการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง      
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    2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ของครู วิทยากร ภูมิปัญญา ไม่เป็น
ระบบ ไม่เอ้ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้เท่าที่ควร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ให้ความส าคัญ 
และขาดการมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้    
    3. การน านักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ยังไม่เกิดประสิทธิผล
เท่าที่ควร เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องเวลา การเดินทาง งบประมาณที่ใช้  และเทคนิคการถ่ายทอด    
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น    
    ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอศรีราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
 4. ควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอศรีราชา ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5. ควรมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแหล่งเรียนรู้  
 6. ควรมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และงบประมาณในการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 7. ควรมีการมอบหมายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้  ให้กับ
บุคลากรอย่างชัดเจน 
 8. ควรมีการจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้  
 9. ควรมีการจัดท าเครื่องมือและระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง 
 

ตอนที่ 2  แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา ผู้ศึกษาได้น าผลจากการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
มาวิเคราะห์ตามประเด็นสนทนา 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้าน
การน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งแสดงตามประเด็นการก าหนดแนวทางการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ ดังตาราง 2 ดังนี้ 
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ตาราง 2  การบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา เกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สภาพ ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ 

 การบริหารแหล่งเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้     

ตลอดชีวิต 

กระบวนการ       
ด าเนินงานบริหาร 

เครื่องมือ นวัตกรรม 
ประกอบการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ 
1. ด้านการวาง
แผนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- ขาดการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
ด้านการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- ขาดการประชุม
ชี้แจง พิจารณา   
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- ขาดการจัดท า
ระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลชุมชน 

1. การจัดตัง้คณะ      
กรรมการทุกฝ่ายเพ่ือการ  
มีส่วนร่วมในการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์
สภาพความพร้อมในการ
ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
โดยควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เป็นผู้น า
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เข้าร่วมวางแผนการ
ด าเนินงานการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และแยกประเภท
คณะกรรมการตาม
ประเภทแหล่งเรียนรู้  

1. ประสานคณะกรรมการที่
เป็นผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประกอบกับ
บุคลากรของ กศน. อ าเภอ 
ศรีราชา ทุกฝ่ายทีมีส่วน
เกีย่วข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และตัวแทนนักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการวางแผนการ
ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้   

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้   
ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอ     
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

แหล่งเรียนรู้และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2. ในแต่ละปีงบประมาณ 
หรือแต่ละภาคเรียน ควรมี
การประชุมเพ่ือให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย วางแผน การใช้
และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้   
 

2. เชิญคณะกรรมการสถาน 
ศึกษา ภูมิปัญญา ตัวแทน
นักศึกษาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เข้าร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ โดยก าหนด
แผนการด าเนินงานการใช้
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
ขั้นตอน ที่ชัดเจน 

2. ก าหนดแผนการ
ประชุม วาระการประชุม 
วัน เวลา และสถานที่   
ในการประชุม เพ่ือท า 
ความเข้าใจ แผนการ
ด าเนินงาน การใช้แหล่ง
เรียนรู้ให้ชัดเจน   
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ตาราง 2 (ต่อ) 
สภาพ ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้     

ตลอดชีวิต 

กระบวนการ        
ด าเนินงานบริหาร 

เครื่องมือ นวัตกรรม 
ประกอบการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ 
- ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ขาดการก าหนด
แหล่งเรียนรู้ โดย
แยกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รายวิชา 
 

3. การจัดท าระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูล
ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาให้อยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ
จัดเก็บและเรียกใช้ 
4. ก าหนดแหล่งเรียนรู้ 
โดยแยกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชา ตามระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูล
ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญา จัดท าแผนงาน
โครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
5.การประชาสัมพันธ์  
แหล่งเรียนรู้ และ         
ภูมิปัญญา  
 

3. คณะกรรมการแต่ละ
ประเภทตามค าสั่ง 
ด าเนินการออกแบบระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 
ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  
4. วิเคราะห์หลักสูตร สาระ
การเรียนรู้ รายวิชา เนื้อหา 
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทของ
แหล่งเรียนรู้ และจัดท าแผน
จัดการเรียนรู้แผนงาน 
โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
5. คณะท างานที่มีหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
เชิญชวนให้มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้  

3. แบบฟอร์มจัดเก็บ
ท าเนียบ แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเครือข่าย 
รายต าบล 
 
4. แผนงาน โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
หรือแต่ละภาคเรียน 
และแผนการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละสาระ 
การเรียนรู้ รายวิชา     
ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 
5. สื่อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ QR Code 
สื่อออนไลน์ 

2.  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

1. จัดเตรียมสื่อ นวัตกรรม 
ใบความรู้ ใบงาน ที่
สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้         
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้  
3. ประเมินผล บันทึกผล
การเรียนรู้   

1. ประสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจัดการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้  
 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้  
3. นักศึกษาบันทึกการ
เรียนรู้ 

 ชุดการเรียนรู้ แบบ
บันทึกการเรียนรู้ ประจ า
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม ใบงาน   
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ตาราง 2 (ต่อ) 
สภาพ ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้     

ตลอดชีวิต 

กระบวนการ       
ด าเนินงานบริหาร 

เครื่องมือ นวัตกรรม 
ประกอบการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ 
3. การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
- ขาดการก าหนด
วิธีการ เครือ่งมือ
การวิเคราะหผ์ล 
การประเมินผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
ไปสู่การใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้   
 

1. ก าหนดกรอบ ประเด็น
เครือ่งมือ วิธีการนิเทศ
ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ 
2. ก าหนดวิธีการ 
เครื่องมือการประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้จาก
ผู้ใช้บริการและผลที่เกิด
จากการเรียนรู้ 
3. รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ประเมินผล     
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

1. พัฒนาเครื่องมือนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
ในแหล่งเรียนรู้  
 
2. วางแผนการนิเทศ 
ปฏิบัติการนิเทศ และ
รายงานผลการนิเทศ 
 
 
3.  วิเคราะห์ประเมินผล     
การใช้แหล่งเรียนรู้ รายงาน
ผลการประเมินจากแบบ
บันทึกการเรียนรู้และ
แบบสอบถามความคิดเห็น 

1. เครื่องมือนิเทศ 
ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
 
2. แบบฟอร์มแผนการ
นิเทศ การบันทึกผลการ 
และการรายงานนิเทศ  
 
 
3. แบบบันทึกการเรียนรู้
และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

4. การน าผลการ
ประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช ้
- ขาดการน าผลการ
ประเมินไปใช้   

ก าหนดให้บุคลากรที ่  
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้จัด        
ผู้นิเทศ รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ รายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร และผู้ทีม่ีส่วน
เกีย่วข้องทราบ โดยให้
ข้อเสนอ แนะเพ่ือการ
พัฒนาการด าเนินงาน 

สังเคราะห์ให้ข้อเสนอผล
การด าเนินที่จะน าไปพัฒนา 
งาน เสนอต่อผู้บริหาร และ 
ผู้ทีมีส่วนเกีย่วข้องทราบ 

- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- บันทึกข้อความเสนอ
ตามล าดับขั้นตอนเพ่ือ
เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
จากตาราง 2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 
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แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

 
แผนภาพ 2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 แผนภาพ  2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผู้ศึกษาได้จัดท าเป็นเอกสาร     
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
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ตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภาคผนวก ค) โดยในเอกสารอธิบายกระบวนการ
บริหารงานเชิงระบบทุกด้าน รวมทั้งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีการกระบวนการขั้นตอนบริหารแหล่ง
เรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ 3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 4) การน าผลการประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีผูท่ี้มีสว่นเก่ียวข้อง และเอกสารประกอบ ตามแผนภาพ 3-6 

1. ด้านการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

 
                                   

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ 3 การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากร 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

การวางแผนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

1. รวบรวมส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ ที่ผ่านมา 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ  
ทุกฝ่ายเพ่ือการมีส่วนร่วม   
3. ประชุมระดมความ
คิดเห็น เพื่อร่วมก าหนด
นโยบาย วางแผน การใช้
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
4. จัดท าระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลชุมชน แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญา  
5. การประชาสัมพันธ์    
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 
6. จัดท าแผนจัดการเรียนรู้
แผนงานโครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง 

วาระการประชุม 

ท าเนียบ      
แหล่งเรียนรู้ 

แผนจัดการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

ผู้ร่วมด าเนินการ  ขั้นตอน เอกสารประกอบ 
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 แผนภาพ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ของศูนยการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา พิจารณาขอมูล รวบรวม ส ารวจแหลงเรียนรูที่ผานมา ใน
ท าเนียบแหลงเรียนรู ภูมิปญญา มีจ านวนเท่าไหร่ สภาพของความพรอมในการจัดการเรียนรู เปน 
อยางไร ความถี่ของการไปใชแหลงเรียนรู ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนที่ผานมา สรุป 
รายงานผลการด าเนินงานสภาพ ปญหา ความตองการ ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา เปนอยางไร เพ่ือเปน 
ขอมูล เพ่ือการส ารวจแหลงเรียนรู ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แต งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานเพ่ือก าหนดบทบาทหน าที่รับผิดชอบตามความรู  ความสามารถของแต ละบุคคล 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ภูมิปญญาทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
และประชุมปฏิบัติการเพ่ือ ระดมความคิด พัฒนา รวมกันแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกประเด็น 
ที่จะน าไปพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการพิจารณาสภาพของความพรอมในการจัดการเรียนรู  ผลการ 
จัดการเรียนรูในแหลงเรียนรูที่ผานมา วามีความสอดคลองกับสาระ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของ 
นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือนโยบายที่เกี่ยวของหรือไม อยางไร จากนั้นจัดท าขอมูลสารสนเทศ 
และท าเนียบแหลงเรียนรู  เพ่ือรวบรวมและจัดท าขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ใหเปนปจจุบัน 
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงเรียนรู น าขอมูลลงในเว็บไซต เฟซบุก ของสถานศึกษาและผูมีสวน 
เกี่ยวของทุกฝายรวมมือกันเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงเรียนรู ครูและบุคลากร ศูนยการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา และภูมิปญญาทองถิ่น จัดท าแผนจัดการเรียนรู 
แผนงานโครงการที่สงเสริมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรู โดยจัดท าชุดการเรียนรูและบันทึกการเรียนรู 
ประจ าแหลงเรียนรู เปนสื่อประกอบการเรียนรูในแหลงเรียนรู ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ มีการจัดท าชุด 
การเรียนรูและบันทึกการเรียนรูประจ าแหลงเรียนรู จ านวน 3 แหลงเรียนรู ไดแก  

1) แหลงเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติ : ปาชายเลนชุมชนบานแหลมฉบัง 
2) แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหมลุงทอง 
3) แหลงเรียนรูดานการบริการสื่อและขอมูล : หองสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) 
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ 4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
  

แผนภาพ 4 ครู กศน. และภูมิปญญาทองถิ่น จัดการเรียนรู โดยใชชุดการเรียนรูประจ า 
แหลงเรียนรู สวนนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียนรู และบันทึกผลการเรียนรูในบันทึกการเรียนรู 
ครู กศน. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล และบันทึกผลการจัดการเรียนรูในแหลงเรียนรู และรายงาน
ผลการจัดการเรียนรูในแหลงเรียนรู้ 

  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ร่วมด าเนินการ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ครู กศน. 

นักศึกษา   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
ในแหล่งเรียนรู้ 

1. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ชุดการเรียนรู้
ประจ าแหล่งเรียนรู้และ
บันทึกการเรียนรู้ ส าหรับ
นักศึกษาการศึกษา  
2. จัดการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้  
3. นักศึกษาบันทึกผลการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตามแผนการ

เรียนรู้ 

ชุดการเรียนรู้
ประจ าแหล่ง

เรียนรู้ 
  

บันทึกการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ 

 ขั้นตอน เอกสารประกอบ 
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3. ด้านการนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพ 5 การนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 แผนภาพ 5 คณะกรรมการนิเทศภายในของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยอ าเภอศรีราชา คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือภาคีเครือขาย รวมนิเทศ ติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะ ใหค าปรึกษา ในการจัดการเรียนรู และเก็บรวมรวมขอมูล วิเคราะหผล ประเมินผล และ 
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการใชแหลงเรียนรู ตามเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 

เกณฑการประเมินผลการเรียนรู 
รอยละ 80 ของนักศึกษาท าบันทึกการเรียนรู ผานเกณฑรอยละ 70 
เกณฑการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนรูในแหลงเรียนรู 
รอยละ 80 ของนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากข้ึนไป 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

การนิเทศติดตามและ
ประเมินการใช้          
แหล่งเรียนรู ้

1. ก าหนดกรอบ ประเด็น
เครือ่งมือ วิธีการนิเทศ
ติดตาม การจัดการเรียนรู้  
ในแหล่งเรียนรู้ 
2. ปฏิบัติการนิเทศ     
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
4. รายงานผลการนิเทศ 
ติดตามผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ตามเกณฑการ
ประเมินผล   
 

แบบนิเทศ 

แผนการนิเทศ  
รายงานการนิเทศ 

- แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อ
การเรียนรู้ในแหล่ง

เรียนรู้ 
 

รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

 
สยกสน 

ภาคีเครือข่าย 
 

ผู้ร่วมด าเนินการ  ขั้นตอน เอกสารประกอบ 
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4. ด้านการน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 6 การน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ 
 

 แผนภาพ 6 การน าผลการประเมินแหลงเรียนรู ไปใช เปนการก าหนดใหบุคลากร 
ที่เก่ียวของทุกฝาย น าขอมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู การนิเทศ ติดตาม ผลการ 
วิเคราะห ประเมินผล น ามาสะทอนผลโดยน าขอสรุป ขอเสนอแนะ เปนขอมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนา 
อยางตอเนื่อง ตามวงจรบริหารงานคุณภาพเดมม่ิง ( PDCA) โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย และหากมี 
สวนที่ตองปรับปรุงก็น ามาวางแผนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูตามข้ันตอนแรก 
 
 
 
 

ผู้ร่วมด าเนินการ  ขั้นตอน เอกสารประกอบ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากร 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

การน าผลการประเมิน   
แหล่งเรียนรู้ไปใช้ 

ก าหนดให้บุคลากรที่เกี่ยว  
ข้องทุกฝ่าย สะท้อนผลการ
การด าเนินงาน ทั้งผู้จัด     
ผู้นิเทศ รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ รายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร และผู้ทีม่ีส่วน
เกีย่วข้องทราบ โดยน า
ข้อเสนอแนะไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

นโยบายการบริหาร
แหล่งเรียนรู้  

แผนการปรับ
กิจกรรมการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับ 
แหล่งเรียนรู้ 

แผนการพัฒนา     
แหล่งเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้       
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

 ผู้ศึกษาได้น าแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปด าเนินการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง ได้แก่แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลน
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่ง
เรียนรู้ด้านการบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก าหนดให้ 
จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากสอดคล้องกับรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือสาระทักษะการเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งบูรณาการเนื้อหากับรายวิชาอ่ืน ๆ ตามบริบทของแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้น าชุดการเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ ส าหรับครู กศน. ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้จัดการ
เรียนรู้ ให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียนรู้ และบันทึกการเรียนรู้ตามที่ก าหนด และศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
 1. แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าชายเลน ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอศรีราชา น านักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปเรียนรู้ในสาระทักษะการเรียนรู้ การใช้แหล่ง
เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเก่ียวข้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาด้านระบบนิเวศป่าชายเลน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน โดยนายอภิวิชญ์ นวลแก้ว  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดการเรียนรู้ ตามชุดการเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง นักศึกษา
บันทึกการเรียนรู้ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียดใน
ชุดการเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง) 
 2. แหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง มีการน าแนวคิดการท าเกษตรแบบผสมผสาน
ของพืชหลากหลายชนิด โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา น า
นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปเรียนรู้ในสาระทักษะการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเกี่ยวข้องกับรายวิชาเศรษฐกจิพอเพียง ภูมิปัญญาคือ นายบัวทอง ขวัญน้อม (ลุงทอง) เป็น
ผู้จัดการเรียนรู้ ตามชุดการเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง นักศึกษาบันทึก
การเรียนรู้ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียดในชุด
การเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง) 
 3. แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
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ส าคัญต่อระบบการศึกษา เป็นคลังความรู้รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศในสื่อต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ บทบาทส าคัญของห้องสมุดประชาชนคือ นักศึกษาและประชาชนสามารถศึกษา
หนังสือต าราเอกสารและสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน 
มีพัฒนาการอ่านที่ดีมีสมาธิ และความพร้อมในการอ่านเกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพราะได้ประมวล
ความรู้จากเรื่องราวที่ได้ศึกษามา สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตนได้ นอกจากนี้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชน ยังสอดคล้องกับสาระทักษะการเรียนรู้ เนื้อหาการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้  กศน. อ าเภอศรีราชา ก าหนด
แนวทางร่วมกันกับครู กศน. บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา ให้น านักศึกษาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาค้นคว้า เรียนรู้การใช้ห้องสมุดประชาชน โดยครู กศน. และบรรณารักษ์ ร่วมกัน
วิเคราะห์เนื้อหาการใช้แหล่งเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ ตามชุดการเรียนรู้
ประจ าแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา นักศึกษาบันทึกการเรียนรู้  และตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียดในชุดการเรียนรู้ประจ าแหล่ง
เรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา) 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ ได้มีการ
นิเทศ ติดตาม การประเมินผล โดยเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ โดยการศึกษาบันทึกการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ แยกตามแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง รายละเอียดดังตาราง     
3-5  
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ : ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง   

ที ่ รายการ X  S.D. ระดับ  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
1. กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้

ในรายวิชาที่เรียน 
4.43 

 
0.45 

 
มาก 

2. เนื้อหาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา 

3.52 
 

0.41 มาก 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
ที ่ รายการ X  S.D. ระดับ  

3. การจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

3.72 
 

0.32 
 

          มาก 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ท าให้   
นักศึกษาเข้าใจวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ         
การแสวงหาความรู้  

 3.77 0.53 
 

         มาก 

5. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้               
ในชีวิตประจ าวัน 

3.54 0.11          มาก 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 3.61 0.72               มาก 

7   ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้   3.81 0.12               มาก 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     3.91 

 
0.43 

 
            มาก 

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเทคนิค วิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ 

     3.82 
 

   0.93            มาก 
 

10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ชุดการเรียนรู้ประจ าแหล่ง
เรียนรู้ ท าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

  3.66 
 

0.45          มาก 

11. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

  3.99 0.72          มาก 

ด้านแหล่งเรียนรู้  
12. ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
  3.87 

 
0.35 

 
มาก 

13. การอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

   3.65 
 

0.65 
 

มาก 

14. 
 
15.   

บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อกิจกรรม      
การเรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ 

  4.32 
 

   4.35        

0.31 
 

 0.40 

มาก 
 

มาก 
 

 เฉลี่ยรวม     3.86  0.54           มาก 
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    จากตาราง 3 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อการเรียนรู้         
ในแหล่งเรียนรู้ ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86 S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณา     
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาที่เรียน ( X = 4.43 S.D. = 0.45) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ ( X =4.35 S.D. = 0.40) และบรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้      
ท าให้เกิดการเรียนรู้ ( X = 4.32 S.D. = 0.31) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ เนื้อหาการเรียนรู้            
ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ( X = 3.52 S.D. = 0.41) 
 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง 

ที ่ รายการ X  S.D. ระดับ  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
1. กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้   

ในรายวิชาที่เรียน 
4.32 0.45 มาก 

2. เนื้อหาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา 

3.95 0.43 มาก 

3. การจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

4.04 
 

0.16 
 

มาก 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ท าให้นักศึกษา
เข้าใจวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการแสวงหาความรู้  

 3.55 0.35 
 

มาก 

5. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้               
ในชีวิตประจ าวัน 

4.27 0.34 มาก 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ 

 3.51 0.29 มาก 

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้  4.22    0.32   มาก 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
     4.12 

 
0.42 

 
       มาก 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
ที ่ รายการ X  S.D. ระดับ  

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเทคนิค วิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ 

  3.96 
 

0.34           มาก 
 

10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ชุดการเรียนรู้ประจ าแหล่ง
เรียนรู้ ท าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

  3.54 
 

0.31         มาก 

 

 
  3.54 

 
0.31        มาก 

11. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

  3.94 0.56          มาก 

13. การอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

   3.89 
 

0.13 
 

          มาก 

14. 
 
15.   

บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ 

  4.44 
 

   4.37        

0.08 
 

 0.33 

มาก 
 

มาก 
 

 เฉลี่ยรวม    4.00  0.46           มาก 
 

    จากตาราง 4 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ   
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00 S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ ( X = 4.44 S.D. = 0.08) รองลงมา ความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ( X = 4.37 S.D. = 0.33) และกิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ในรายวิชาที่เรียน ( X = 4.32 S.D. = 0.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =3.51 S.D. = 0.29) 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา    

ที ่ รายการ X  S.D. ระดับ  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
1. กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้   

ในรายวิชาที่เรียน 
3.75 

 
0.19 

 
   มาก 

2. เนื้อหาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา 

3.87 
 

0.18   มาก 

ด้านเนื้อหาในการจัดเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
3. การจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้

นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
3.66 

 
0.16 

 
มาก 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ท าให้นักศึกษา

เข้าใจวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการแสวงหาความรู้  
 3.71 0.35 

 
มาก 

5. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้               
ในชีวิตประจ าวัน 

3.79 0.34 มาก 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ 

 3.51 0.29 มาก 

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้  3.94    0.32   มาก 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (บรรณารักษ์)    
8. บรรณารักษ์มีความรู้ ความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
     4.12 

 
0.42 

 
       มาก 

9. บรรณารักษ์มีเทคนิค วิธีการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ 

  3.55 
 

0.34        มาก 
 

10. บรรณารักษ์ใช้ชุดการเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ 
ท าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

  3.82 
 

0.31        มาก 

11. บรรณารักษ์เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

  3.74 0.56        มาก 

ด้านแหล่งเรียนรู้  
12. ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

  3.78 
 

0.38 
 

       มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ที ่ รายการ X  S.D. ระดับ  

13. การอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

   3.79 
 

0.13 
 

       มาก 

14. 
 
15.   

บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ 

  3.72 
 

   4.22        

0.08 
 

 0.33 

       มาก 
 

       มาก 
 

 เฉลี่ยรวม     3.80  0.48           มาก 
    จากตาราง 5 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อการเรียนรู้         
ในแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80 S.D. = 0.48) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ( X = 4.22 S.D. = 0.33) บรรณารักษ์มีความรู้ ความสามารถ  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.12  S.D. = 0.42) และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ ( X =3.94 S.D. = 0.32) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =3.51 S.D. = 0.29) 
    ผลส าเร็จของการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ผลจากการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายในชุมชน ท าให้การบริหารแหล่งเรียนรู้
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง จึงมีภาคีเครือข่ายเล็งเห็นความส าคัญ
ของการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้นักศึกษา ประชาชน ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้
บริจาคมอบที่ดิน และมีการระดมทุน ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
 1. ได้รับบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 216128 จ านวน 2 งาน มูลค่า 200,000 บาท จาก   
นายวีระ- นางสัมฤทธิ์  ทองวิเชียร เพ่ือสร้าง กศน. ต าบลบ่อวิน เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เมื่อวันที่    
10 ตุลาคม 2559 
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   2. ได้รับบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 223986 จ านวน 2 งาน มูลค่า 200,000 บาท จาก     
นายวีระ- นางสัมฤทธิ์  ทองวิเชียร  เพ่ือสร้าง กศน. ต าบลบ่อวิน เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เมื่อวันที่     
4  เมษายน  2560 
   3. ได้รับบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 10561 จ านวน 1 งาน 3/10 ตารางวา มูลค่า 758,100 
บาท  จากนายชนม์เจริญ  วันชัยจิระบุญ เพื่อสร้าง กศน ต าบลบึง เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เมื่อวันที่ 
10 ตุลาคม 2560 
   4. จัดหาทุนสร้าง กศน.ต าบลบ่อวิน (ทอดผ้าป่าสามัคคี) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ได้
เงินท าบุญ จ านวนทั้งสิ้น 799,999  บาท  
   5. ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้า เพ่ือจัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้าน ICT       
ณ กศน.ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จ านวน 389,000 บาท 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 216128 และ โฉนดเลขที่ 223986 รวมจ านวน 4 งาน มูลค่า 200,000 บาท   
จากนายวีระ-นางสัมฤทธิ์  ทองวิเชียร  เพื่อสร้าง กศน. ต าบลบ่อวิน 
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ที่ดินโฉนดเลขที่ 10561 จ านวน 1 งาน 3/10 ตารางวา มูลค่า 758,100 บาท 
จากนายชนม์เจริญ  วันชัยจิระบุญ เพื่อสร้าง กศน. ต าบลบึง  
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จัดหาทุนสร้าง กศน.ต าบลบ่อวิน (ทอดผ้าป่าสามัคคี) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558  
ได้เงินท าบุญ จ านวนทั้งสิ้น 799,999  บาท 
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ตอนที่ 4   ปัจจัยความส าเร็จของการบริการแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต               
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 จากการพัฒนาแนวทางและการน าแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปใช้ได้
มีการถอดบทเรียน เสนอผลการด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน ทั้งจากการนิเทศ ติดตาม การสอบถามพูดคุย
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จัดการเรียนรู้ การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อ
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และผลส าเร็จที่มีเครือข่ายเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมมอบบริจาคที่ดิน และ
ระดมทุน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ       
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากการบริหารงาน ตามกรอบการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การน าผลการประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ ซึ่งเป็นการบริหารงานเชิงระบบทุกด้าน รวมทั้งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA)  

2. ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากความพร้อมภายในแหล่งเรียนรู้  และการได้รับการ
สนับสนุนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นผู้ร่วมจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระทักษะการเรียนรู้ และรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ และแบบบันทึกการเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้   

3. ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ โดยการถอดองค์ความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บพัฒนา
เป็นสื่อการเรียนรู้ มีการถ่ายทอด หรือต่อยอดความรู้ เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น  

4. ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน และภูมิปัญญา    
ที่จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทั้งในด้านฐานข้อมูลองค์ความรู้ ประสบการณ์ สถานที่แหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ 
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ การน าความรู้ไปปรับใช้และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

5. ปัจจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของนักศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปปรับประยุกต์ใช้ เนื่องจากมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การเรียนรู้จาก
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การปฏิบัติ การบูรณาการกับเนื้อหารายวิชา ท าให้การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการได ้
 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ควรมีการด าเนินการเตรียมความพร้อม     
ทั้งด้านสถานที่ บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม หลากหลาย เพ่ือให้        
ผู้ที่มาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย จะท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ
สนใจ ความต้องการอย่างแท้จริง  

2. ภายในแหล่งเรียนรู้ ควรมีสื่อมัลติมีเดีย นิทรรศการที่มีชีวิต สอดคล้องกับบริบทชุมชน
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้เพ่ือการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ 

3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ให้มีเทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู้ ครู กศน. กับภูมิปัญญาท้องถิ่นน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล
ความรู้ของภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

4. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรีของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ หรือการน าจ านวนชั่วโมงที่
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มาเทียบโอนได้ เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ร่วมมือกับศาสนสถานในชุมชน เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เพ่ือจัดและ
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา ค าสอน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การฝึกอาชีพ และ
อ่ืน ๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และด้านปัญญา ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับคน 
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ  
  


