รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง
ผู้อำนวยกำร กศน. อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคุณูประการ
รายงานผลการบริ ห ารแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ จั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เล่มนี้ สาเร็จลุล่วงได้เพราะได้รับความกรุณา
อย่างสูง จาก นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
เป็ น ที่ป รึ กษาให้ คาแนะน า คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อาเภอ
ศรีราชา ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา
ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายจิราวุฒิ เปร่งศรีรัตน์ ผู้อานวยการ (เชี่ยวชาญ) สถาบันการศึกษาและพัฒนา
ต่อเนื่องสิริน ธร นายพานิช ศรีงาม ผู้อานวยการ (เชี่ยวชาญ) กศน.อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ดร.จิ ต ตรา มาคะผล หั ว หน้ า ภาควิ ช าการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.จรัสศรี หัวใจ ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นางจั นทนี
กิ่งไทรงาม ครูชานาญการพิเศษ กศน.อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่ให้คาปรึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ เครื่ อ งมื อ ขอขอบคุ ณ นางสาวฐิ ต ารี ย์ สุ โ อ๊ ะ นั ก วิ ช าการศึ ก ษา นางชณาภา และไหม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวศศิธร รักษาสุข ครูอาสาสมัคร กศน.
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นางสาวสุชาดา ตรงกับใจ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้กาลังใจผู้ศึกษาตลอดมา
สุดท้ายนี้ อันคุณความดีและประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแต่ผู้มี
พระคุณ ครู อาจารย์ ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และผู้ที่มีส่วนร่วม ช่วยเหลือให้การศึกษาและ
การรายงาน เล่มนี้สาเร็จอย่างสมบูรณ์

พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง

บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้ศึกษา
ปี พ.ศ. ที่ศึกษา

รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560

ศูน ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย อาเภอศรีร าชา (กศน. อาเภอ
ศรีราชา) เป็นสถานศึกษาสังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชลบุรี (สานักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี) มีบทบาทภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานภาคีเ ครือ ข่า ย เพื่ อจัด การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จากรายงานการประเมินตนเอง ปี พ.ศ. 2557 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ มาตรฐานที่ 2
คุณภาพจัดการศึกษา การให้บริการ มีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโดยให้มีการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ที่ส่งเสริมคุณภาพทั้งคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งครูควรใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ ต้องพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนให้มากขึ้น
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ และนาไปบูรณาการในการประยุกต์ใช้กับ ชีวิตประจาวันให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ครูควรมีการออกแบบกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
และรายวิชาที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา 2557: 69-76)
ผู้ศึกษาในฐานะผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุ รี เห็นความส าคัญ ความจาเป็นของการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชน และการส่งเสริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น เครือข่าย
ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจั ดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
บูรณาการความรู้ในชุมชนให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา และพบว่าในอาเภอศรีราชามีแหล่งเรียนรู้จานวนมาก แต่ยังไม่ได้รับ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและคุ้มค่า ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ศึกษา

ข
การบริ ห ารแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ จั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
แหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาและกาหนดแนวทางการบริห ารแหล่ งเรี ยนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ
3) ศึกษาความคิดเห็นของนั กศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วยครูและบุคลากรของ กศน.อาเภอศรีราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ยั งขาดการมีส่ว นร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนร่วมกันของบุคลากร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จึงควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาวางแผน
โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่า นมา และแนวทางในการดาเนินงานต่อไป โดยการสร้างความ
เข้าใจกับครูและบุคลากร รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญของการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ ซึ่งยังขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ครู กศน. นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ควรให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้งใน
การสารวจแหล่งเรียนรู้ และวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยขาดการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ชุมชนมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขาดเทคนิค และสื่อการเรียนรู้ ดังนั้นควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่าง
ศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอศรีราชา ชุมชน หน่ ว ยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ย วข้ อง ควรมีห ลั ก สู ต รและแผนการจัด การเรีย นรู้ ที่ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของนั กศึ กษา

ค
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของแหล่งเรียนรู้ ควรจัดหา พัฒนา ผลิตสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ควรมีการจัดทาเครื่องมือและระบบการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง
2. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีกระบวนการขั้นตอนของการ
บริหาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแหล่ งเรี ยนรู้ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการนาผลการ
ประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ตามวงจรบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มีข้อค้นพบดังนี้
2.1 ด้านการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดาเนินการรวบรวมสารวจ
แหล่งเรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทุกฝ่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
ร่วมกาหนดนโยบาย วางแผนการใช้และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดทาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แผนงานโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
2.2 ด้า นการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้ใ นแหล่งเรียนรู้ มีการดาเนินงานร่ว มกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตามแผนการเรียนรู้ ร่วมจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ และให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรู้ พร้อมทั้งบันทึกผลการเรียนรู้
ในบันทึกการเรียนรู้ ครู กศน. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และรายงานผลการจัดการเรียนรู้
2.3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ กาหนดกรอบการนิเทศ
ประเด็นการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการนิเทศ
ภายในของศูน ย์ การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัยอาเภอศรีร าชา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือภาคีเครือข่าย ร่วมนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ ตาม
แผนการนิเทศ และเก็บรวมรวมข้อมู ล วิเคราะห์ผล ประเมินผล และรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้
2.4 การน าผลการประเมิน แหล่งเรียนรู้ไ ปใช้ อย่า งต่อเนื่อง นาข้อมูล ผลการ
ประเมิน ข้อเสนอ ไปใช้ในการวางแผนพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแหล่งเรียนรู้ โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุด
ประชาชนอาเภอศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กาหนดให้จัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

ง
2559 เนื่องจากสอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผล
การศึกษาดังนี้ ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 3
แห่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกแห่ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ
4. ปัจจัยความสาเร็จของการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากการพัฒนาแนวทาง
และการนาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปใช้ พบว่าปัจจัยความสาเร็จ คือการบริหารงาน
เชิงระบบทุกด้าน รวมทั้งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) การได้รับการสนับสนุนจาก
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ที่เป็นผู้ร่วมจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ โดย
การถอดองค์ความรู้ จ ากภูมิปั ญญาท้องถิ่น จัดเก็บพัฒ นาเป็นสื่ อการเรียนรู้ มีการถ่ายทอด หรื อ
ต่อยอดความรู้ เกิดความรู้ ใหม่ ๆ ขึ้น นอกจากนี้การมีส่ ว นร่ว มของภาคีเครือข่ายในชุมชน และ
ภูมิปัญญาที่จั ดการเรี ยนรู้ในแหล่ งเรียนรู้ ทั้งในด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ สถานที่
แหล่ งเรี ย นรู้ ทรั พ ยากรในชุม ชนเพื่อ การเรีย นรู้ บรรยากาศที่ เอื้อ ต่อ การเรีย นรู้ ท าให้ นั กศึ กษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ได้มี
ประสบการณ์การเรี ย นรู้ สามารถใช้แ หล่ ง เรียนรู้ การนาความรู้ไปปรับใช้ และเรียนรู้ตลอดชีวิ ต
มีทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ควรมีการดาเนินการเตรียมความพร้ อมทั้งด้านสถานที่ บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดรูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสม หลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย
จะทาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการอย่างแท้จริง โดยภายในแหล่งเรียนรู้
ควรมีสื่อมัลติมีเดีย นิทรรศการที่มีชีวิต สอดคล้องกับบริบทชุมชนสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
สนุกกับการเรียนรู้ และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในแหล่ง
เรี ย นรู้ ครู กศน. กับ ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นนาเทคโนโลยีดิ จิทัล มาใช้ในการจั ดเก็ บฐานข้อ มูล ความรู้
ของภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทางสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนาหลักสูตร
รายวิช าเลื อกเสรี ของสถานศึกษา ตามหลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ หรือการนาจานวนชั่วโมงที่เรียนรู้ในแหล่ งเรียนรู้
มาเทียบโอนได้ เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คาสาคัญ : แหล่งเรียนรู้ / การบริหารแหล่งเรียนรู้ / การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้ศึกษา
ปี พ.ศ. ที่ศึกษา

รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้
2) ศึกษาและกาหนดแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวทางการบริหารแหล่ง
เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบสอบถามความความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์ก ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การวางแผนการใช้และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ยั งขาดการมีส่ว นร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนร่วมกันของบุคลากร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จึงควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาวางแผน
โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางในการดาเนินงานต่อไป โดยการสร้างความ
เข้าใจกับครูและบุคลากร รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญของการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ ซึ่งยังขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ครู กศน. นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ทเี่ กีย่ วข้อง ตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ควรให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้งใน
การสารวจแหล่งเรียนรู้ และวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ด้านการวางแผนการใช้ และ
พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการนิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ พบว่า

ฉ

2.1 ด้านการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดาเนินการรวบรวมสารวจ
แหล่งเรีย นรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทุกฝ่ ายเพื่อการมีส่ว นร่ว ม ประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็น ร่ วมกาหนดนโยบาย วางแผนการใช้และการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ จัดทาระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ แผนงานโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
2.2 ด้า นการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้ใ นแหล่งเรียนรู้ มีการดาเนินงานร่ว มกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตามแผนการเรียนรู้ ร่วมจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ และให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรู้ พร้อมทั้งบันทึกผลการเรี ยนรู้
ในบันทึกการเรียนรู้ ครู กศน. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
2.3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ กาหนดกรอบการนิเทศ
ประเด็นการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการนิเทศ
ภายในของศูน ย์ การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัยอาเภอศรีร าชา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือภาคีเครือข่าย ร่วมนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ ตาม
แผนการนิเทศ และเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล ประเมินผล และรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้
2.4 การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง นาข้อมูลผลการ
ประเมิน ข้อเสนอ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแหล่งเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็น
ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 3 แห่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกแห่ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
4. ปัจจัยความสาเร็จของการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คือการบริหารงานเชิง
ระบบทุกด้าน รวมทั้งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) การได้รับการสนับสนุนจาก
ภูมิปัญญาท้องถิน่ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน สถานที่แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรในชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
คาสาคัญ : แหล่งเรียนรู้ / การบริหารแหล่งเรียนรู้ / การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 เรื่องแนวการจัดการศึกษาที่ให้เป็นการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรา 22 กาหนดให้จัดการศึกษาโดยยึดหลัก
“ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ” มาตราที่ 24 (5) รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มาตรา
25 กาหนดให้รั ฐต้องส่งเสริมการดาเนิน งานและการจัดตั้งแหล่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือแหล่งเรียนรู้ที่จัดสร้างขึ้น ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เน้น
การบูรณาการความรู้ด้านตนเอง ด้านสังคมไทยและสังคมโลก คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
จนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
ทาให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ คือปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย ปฏิรูปการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของคนไทย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ยุ ค โลกาภิ วั ต น์
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและสังคมไทย (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2553: 10)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กาหนด
ให้ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (ส านั ก งาน กศน.) เป็ น
หน่วยงานกลางในการดาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน และสนับสนุนประสานงานภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่ วนของสังคมให้ มีส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่งส านักงาน กศน. ได้มีการขับเคลื่ อนการ
ยกระดั บ คุ ณภาพการศึ กษาโดยประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 11) ซึ่งการส่งเสริม
การเรียนรู้ในชุมชนนั้น จาเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่าย
แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ มี ม าตรฐานและกระจายให้ ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ รวมทั้ ง จั ด การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายรูปแบบ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคล
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ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากจุดมุ่งหมายสาคัญ ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการปลูกฝังนิสัย และ
ทักษะในการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส ดังนั้น การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ จึงเน้นการให้
เรียนรู้วิธีเรียน วิธีแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และ
ใช้ความรู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองในทุก ๆ ช่วงชีวิต (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2559:
118) ซึ่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กาหนดให้สถานศึกษาใน
สังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยใช้ กศน.ตาบล/แขวง ของแต่ละสถานศึกษา เป็น
ฐานการจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ในชุมชน ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด และเป็นแหล่ งเรี ยนรู้ของชุมชน
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2555: 27-31)
อย่างไรก็ตามแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีอยู่อย่ างกระจัดกระจายโดยทั่วไป ยังไม่ ได้รับ
ความสนใจที่จะศึกษาจัดหมวดหมู่ ไม่ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้ง ๆ ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตนั้น ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม เพื่อที่จะไม่ทาให้การศึกษาเป็นสิ่งที่
แปลกแยกออกจากชี วิ ต จริ ง ของบุ ค คล และเพื่ อ ให้ เ ป็ น การศึ ก ษาที่ ห ยั่ ง รากลงในภู มิ ปั ญ ญา
ของแต่ละคน (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์. 2544: 23) จากการติดตามความก้าวหน้าในการจัดการแหล่งเรียนรู้
ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การแหล่ งเรี ย นรู้ มี ข้ อค้ น พบเกี่ ย วกั บ ปั ญ หา อุ ปสรรคในการ
ดาเนินงาน ได้แก่ ไม่มีการนาแผนหรือนโยบายลงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง การปฏิบัติงานของแต่ล ะ
หน่วยงานขาดการประสานเชื่อมโยงกัน ระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ขาดการสร้ าง และขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ขาดการส่งเสริม
สนั บ สนุ น บรรณารั ก ษ์ ห รื อ บุ ค ลากรที่ ดู แ ลหรื อ รั บ ผิ ด ชอบแหล่ ง เรี ย นรู้ ให้ มี ก ารพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ขาดการประชาสัมพันธ์หรือกระตุ้น จูงใจให้ประชาชนเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ เพื่อเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2553: 79-80) ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษา วิจัยพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชน และแนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนให้ได้เต็มศักยภาพขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของสังคม ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ วิถีชีวิต ควรคงไว้ซึ่งคุณค่าทาง
วัฒ นธรรม เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ส าหรั บการศึกษาในระบบ การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยในชุมชน
จากผลการวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น ายุ ค ใหม่ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้น จูงใจ ส่งเสริม ให้มีวัฒนธรรมในองค์กรของสถานศึกษา
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรรับรู้ถึงการดาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุ มชน โดยการ
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ การอานวยการ การสนับสนุนติดต่อ
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ประสานงานในการจัดการเรียนรู้ในชุมชน และกากับดูแลอย่างใกล้ชิด เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนางาน โดยเฉพาะการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับกลุ่มผู้นาชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย อันจะนาไปสู่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน (รุ่งนพภา พูลสวัสดิ์. 2557: 92) นอกจากนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึก ษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและ
มุ่งเน้นจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน โดยกระจายการเรียนรู้ออกจากสถานศึกษาสู่ชุมชน
จัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อนาความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ตอบสนองความต้องการ
ของชุม ชน และเกิดการสะสมองค์ ความรู้ ในท้อ งถิ่น ส่ งเสริม ให้ มีการบู รณาการความรู้ใ นชุ มชน
ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน กศน. โดยคานึงถึงการประกอบอาชีพ
และการมีงานทา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การปฏิรูปการเรียน
การสอนของสถานศึกษา สนับสนุ น ประสานงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานและกระจายอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ (เจตสุภา นาชัยเวียง. 2558:
100-101)
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอศรี ร าชา (กศน.อ าเภอ
ศรีราชา) เป็นสถานศึกษาสังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชลบุรี (สานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ) มีบทบาทภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคี
เครือข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่ น ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งตามนโยบายของสานักงาน กศน. ได้กาหนดให้ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) เป็นศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center) จัด
กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็ น ศู น ย์ ส ร้ า ง โอกาสการเรี ย นรู้
(Opportunity Center) โดยการประสานงานตามแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ และหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้ของชุมชน
จากรายงานการประเมินตนเอง ปี พ.ศ. 2557 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ มาตรฐานที่ 2
คุณภาพจัดการศึกษา การให้บริการ มีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโดยให้มีการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
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ที่ส่งเสริมคุณภาพทั้งคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งครูควรใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ ต้องพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนให้มากขึ้น
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ และนาไปบูรณาการในการประยุกต์ใช้กับ ชีวิตประจาวันให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ครูควรมีการออกแบบกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เ รียน
และรายวิชาที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา 2557: 69-76)
ผู้ศึกษาในฐานะผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เห็นความสาคัญ ความจาเป็นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุม ชน
และการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ แ ละพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เครื อ ข่ าย ระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการ
ความรู้ในชุมชนให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในอาเภอศรีราชามีแหล่งเรียนรู้จานวนมาก แต่ยังไม่ได้รับ
การใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและคุ้มค่า ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการ
บริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาและกาหนดแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการศึกษา
รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้ า นระยะเวลา ด าเนิ นการศึ ก ษาระหว่า งเดื อ นมี น าคม 2558 ถึง เดื อ น
เมษายน 2560
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการดาเนินการศึกษา แบ่งตาม
ขั้นตอนของการศึกษา ได้แก่
2.1 การศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประชากร ได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน
ข้าราชการครู 1 คน บรรณารักษ์ 1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 คน ครู กศน. ตาบล
11 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน 6 คน รวมจานวน 24 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามรายชื่อทาเนียบ
ภูมิปัญญา กศน. จานวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 1 คน บรรณารักษ์
1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 คน ครู กศน. ตาบล 11 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน
6 คน รวมจานวน 24 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เคยจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จานวน 11 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางของ Miles and
Huberman (1994) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling) รวมทั้งสิ้น 35
คน
2.2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประชากร คือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จานวน 2,558 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้การป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง
สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา จานวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 120
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในสาระทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแนวทางของ Miles
and Huberman (1994) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling)
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการนาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ไปใช้ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลนชุมชนบ้าน
แหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่งเรียนรู้ด้าน
การบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กาหนดให้จัดการ
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เรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียนเรียนใน
สาระทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
- สภาพ ปัญหา การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตัวแปรตาม
- แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- ความคิดเห็น ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
1. ได้ข้อมูล สารสนเทศแหล่ งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนาไปวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของการฝึก
ทั ก ษะการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การแสวงหาความรู้ ปลู ก ฝั ง นิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น
ตลอดชีวิต และการสร้างจิตสานึกให้ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนและท้องถิ่น
3. ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความร่วมมือ การมี
ส่วนร่ว มของชุมชน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ ของหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ รวมทั้งคนในชุมชน
4. ผลการศึกษานาไปพัฒนาการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ชุมชน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ จะได้เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์แหล่ งเรียนรู้ให้กับ
สถานศึกษาอื่น ๆ
5. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนต่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป และส่งผลที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อการแสวงหาความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับองค์ก รทางสังคม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนอื่น ๆ
ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ จั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต หมายถึ ง สถานที่ ห รื อ ศู น ย์ ร วม
ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ เนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต วัฒนธรรม อาชีพ สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ 1) แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2) แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3) แหล่งเรียนรู้ด้านการบริการสื่อและข้อมูล 4) แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) แหล่ง
เรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ให้กับ นักศึกษาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. การศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง
การศึกษาเอกสารสรุปผลการดาเนินการ โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่ ผ่านมา
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์ SWOT ว่ามีปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องใด
โดยการประชุม สอบถาม ระดมความคิดเห็น อภิปราย เกี่ยวกับการดาเนินการจัดการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ ตามกระบวนการขั้นตอนของการบริหารแหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ 4) การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
3. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การนาข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มากาหนดเป็น
กระบวนการขั้นตอนในการบริหารแหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 4) การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้นาแนวทางการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ :
ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง
และแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
หมายถึง ความรู้ที่ได้จ ากการเรี ยนรู้ ความรู้สึก ความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้ในแหล่ งเรียนรู้ ของ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 2) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ด้านแหล่งเรียนรู้
5. นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผู้ ที่ขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2559 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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โดยเป็ น นักศึกษาการศึกษาขั้น พื้น ฐานที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ ง ได้แก่ แหล่ งเรียนรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง :
สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุดประชาชน
อาเภอศรีราชา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอั ธ ยาศัย อาเภอศรีร าชา จัง หวัด ชลบุรี ผู้ ศึก ษาได้ ศึก ษาเอกสารและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้
1.2 ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
1.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้
1.4 ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้
1.5 การใช้ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้
2.2 การดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้
2.3 การนิเทศ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้
2.4 การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
3. การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา

1. แหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นความจาเป็นที่ต้องมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องเรียนรู้หรือได้รับ
ความรู้ จ ากครู เ ท่ า นั้ น แต่ ส ามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ ในชุ ม ชน หรื อ ที่ อ ยู่ ร อบตั ว
โดยเฉพาะในปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อที่ทันสมัย การใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ที่สามารถ
เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก ตรง
กั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของตนเอง และเป็ น การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้สังคม ประเทศชาติ ยังต้องการประชาชนที่มี
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ความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในสังคม ดังนั้น แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่
ส่งเสริ มการเรี ยนเรีย นรู้ ตลอดชีวิต และการสร้างสั งคมแห่งการเรียนรู้ เนื่องด้วยการที่ประชาชน
ใกล้ชิดกับแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง ตามวิถีการดาเนินชีวิต จึ งง่ายและ
สะดวกที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้ เป็นแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
ได้อย่ างต่ อเนื่ องและใช้การเรี ย นรู้ เ ป็นหลั กในการพัฒ นาบุค คลและสั งคม (สุ ม าลี สั งข์ ศรี. 2556:
35-36)
1.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้
ถวัลย์ มาศจรัส (2553: 85) ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มี
ความสนใจใคร่เรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
พจนานุ ก รมศั พ ท์ ศึ ก ษาศาสตร์ ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2555: 328) ได้ ใ ห้
ความหมายของแหล่งเรียนรู้ (learning resources) ไว้ว่า หมายถึง บุคคล ธรรมชาติ และเทคโนโลยี
ที่ให้ ความรู้ อานวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้ เช่น ผู้รู้ เชี่ยวชาญ ปราชญ์
ชาวบ้าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนชุมชน ศาสนสถาน องค์กรในชุมชน สิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ
สุรเกียรติ งามเลิศ (2557: 10) ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่าหมายถึง แหล่ง
หรือสถานที่รวมแห่งความรู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศ ทั้งที่มีอยู่ ตามธรรมชาติและมนุษย์
สร้างขึ้น หรืออาจเป็นแหล่งสะสมประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการฝึกปฏิบัติ จากการแนะนาของครูหรือวิทยากร และจากการศึกษาโดยอิสระตามความสนใจ
ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้นๆ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
ยืนและตลอดชีวิต
พิชัย เรืองดี (2558: 10) ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง แหล่งข้อมูล
ข่า วสาร มวลประสบการณ์ ห รื อศู นย์ รวมความรู้ทุ กสิ่ งทุ กอย่า งที่ มีคุ ณค่ า และเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ สนามกีฬา แปลงเกษตร บุคคล สถานที่ หรือ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน ซึ่งสามารถนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และเป็นความรู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์เอื้อต่อการจัดการการศึกษาต่อผู้เรียน ซึ่งสามารถเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง และเกิดกระบวนการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัย และเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
จากความหมายของแหล่งเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้ชื่อเรียกต่างๆ กัน ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็น
ได้ว่า ส่วนใหญ่จะใช้คาว่าแหล่งความรู้ในชุมชนหรือแหล่งวิ ทยาการในชุมชน เนื่องจากในอดีตหรือ

11

แม้แต่ในปัจจุบัน การจัดแหล่งความรู้หรือแหล่งเรียนรู้นั้น มีวัตถุประสงค์ใช้กับการจัดการศึกษาผู้ใหญ่
หรือการศึกษานอกระบบ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น หรือชุมชนต่างๆ ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบ
โรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ด้ วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน สรุปได้ว่า แหล่ ง
เรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แวดล้อมใกล้หรือไกลตัว ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬา
และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น ข้อมูล สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร
บุคคล สถานที่ ธรรมชาติแวดล้อม ที่เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ทาให้เกิดมีองค์ความรู้ใหม่
เกิดขึ้นสามารถคิดสร้างสรรค์พัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ศึกษา การเรียนรู้
สามารถเลือกรับเอาทั้งสิ่งที่จงใจหรือไม่จงใจเรียนรู้ และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
1.2 ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
ปัจจุ บันความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการสาขาต่างๆ มีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วการศึกษาหรือการเรียนรู้จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาภาคบังคับในรั้วโรงเรียนเท่านั้นไม่ได้ ทุกคน
จะต้องศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นแหล่งความรู้ต่างๆ จึงมีความสาคัญ และจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ความสนใจ ความ
ถนัดและความพร้อม ซึ่งมีการกล่าวถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ไว้ ดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553: 5) กล่าวว่า สถานศึกษา
ทาหนาที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีความรูเพียงพอที่จะดารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ สงเสริมให
ผูเรียนรูจักและสามารถใชประโยชนจากแหลงเรียนรูตางๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูไวดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทาไดคิดเปน
ทาเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
นอกจากนี้ยังไดกล่าวไว้อีกว่ารัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ
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สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล
และแหลงการเรียนรูอื่นอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
สุมาลี สังข์ศรี (2548: 24-25) กล่าวถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา ไม่จากัดเพศและวัย
2. เป็นแหล่งที่ช่วยเสริมการเรียนการสอน
3. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์เนื้อหาความรู้จากแหล่งกาเนิดได้
4. เป็ น แหล่ งที่ป ระชาชนเข้าไปปฏิสั มพันธ์เพื่อ ให้ เกิดประสบการณ์ตรง หรือลงมือ
ปฏิบัติจริงได้
5. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่มี
การคิดค้นขึ้นและได้เห็นของจริง
อัษราวุฒิ จันทะแสง (2557: 16) กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา
เป็นสถานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นที่รวมขององค์ความรู้อัน
หลากหลาย พร้ อ มที่ใ ห้ ผู้ เรี ย นเข้ าไปศึ กษาค้น คว้ าด้ ว ยกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ แตกต่า งกั น
ของแต่ละบุคคล และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ตลอดจนจัดให้มีการกากับ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง
คุ้มค่าในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สุรเกียรติ งามเลิศ (2559: 10) แหล่งเรียนรู้มีความสาคัญ กล่าวคือเป็นแหล่งที่ให้ความรู้
ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแหล่งเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
อยากรู้อยากเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียน
และชุมชน และยังเป็ นการเชื่อมโยงให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกั บชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้รับการ
ปลูกฝังในการรักท้องถิ่นของตนเอง
สรุปได้ว่าความสาคัญของแหล่งความรู้จะอยู่ที่ความหลากหลาย ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคลในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะบุคคลมีความต้องการแตกต่า ง
กันไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความพร้อมที่จะเรียนรู้ หากสามารถดาเนินการ
จัดแหล่งความรู้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ก็สามารถส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง
1.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้
สุมาลี สงข์ศรี และคณะ (2548: 33) แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่
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1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล คือ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะภูมิปัญญา มี
ประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติให้แก่ผู้สนใจ
ต้องการเรียนรู้
2. แหล่ งเรี ย นรู้ ป ระเภทสถานที่ห รื อวัตถุสิ่ ง ก่อสร้า งต่างๆ แบ่งออกเป็นสองลั กษณะ
คือสถานที่ที่เป็นธรรมชาติและสถานที่ที่มนุษย์สร้าง
3. แหล่ ง เรี ย นรู้ ป ระเภทสื่ อ ที่ เ ป็ น ตั ว กลางท าให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะ
ประสบการณ์
4. แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิค วิธีการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555: 78) ได้จาแนกแหล่งเรียนรู้ไว้ 4 ประเภท ดังนี้
1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กร ได้แก่ บุคคลทั่ วไปที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น
และหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รต่ า งๆ ในชุ ม ชนซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและสามารถถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
2. แหล่งเรียนรู้ประเภทสิ่งของหรือทรัพยากรที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ได้แก่ สถานที่ สาคัญ
ทางประวิติศาสตร์ หน่วยงานเอกชน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ ไร่นาหรือสวน
เกษตร โรงงานอุต สาหกรรม สนามกี ฬา สนามบิ น ตลาด โรงมหรสพ สถานีวิท ยุโ ทรทั ศน์ และ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ วนอุทยาน ภูเขา ป่าไม้ แม่น้า ทะเล
หินและแร่ธาตุ
4. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกบวัฒนธรรม ประเพณีและ
ความเชื่อในท้องถิ่นและชุมชน ได้แก่ การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และประเพณี
ในท้องถิ่น เป็นต้น
เบญญาภา อินต๊ะวงค์ (2557: 27) แบ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แหล่ง
เรียนรู้ตามธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรณุกา ศรีสวัสดิ์ (2557: 49) แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ 4 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น้า ทะเล ป่าไม้
หิน ดิน แร่ธาตุต่างๆ รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ด้วย
2. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล ภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ
บุคคลที่มีความสาเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ
3. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถาบัน หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียน สถาบันทางการศึกษา วัด และ
สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ วนพฤกษศาสตร์ สวนสาธารณะ
หอศิลป์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และสถานที่สาคัญของทางราชการ เป็นต้น
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4. แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ สิ่งพิมพ์
สิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งที่แสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นบ้านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตในท้องถิ่น เป็นต้น
จากที่ ผู้ รู้ ไ ด้ แ ยกประเภทของแหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ว้ ห ลากหลาย ผู้ ศึ ก ษาในฐานะผู้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษา ได้ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส ารวจ จั ดหาแหล่ งเรี ยนรู้ ทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ในอันที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความถนัดและความพร้อม เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแยกประเภทไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3) แหล่งเรียนรู้ด้านการบริการ
สื่อและข้อมูล 4) แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 5) แหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพในชุมชน
1.4 ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สุมาลี สงข์ศรี และคณะ (2548: 26) กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน โดยให้ผู้เรีย นได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน
อาชัญญา รัตนอุบล (2548: 2) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ทั้งในแง่ของการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา การให้การศึกษาต่ อเนื่องตลอดชีวิต มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ทาให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีผลต่อการสร้างกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการจัดการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:1) กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริงในกระบวนการจัดการเรียนรู้
จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ซึ่ ง อาจจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คล สถานที่ ธรรมชาติ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร สถาน
ประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งผู้เรียน ผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรือเรื่อง
ที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์
มหาศาล ที่สามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
พิชัย เรืองดี (2558: 16) กล่าวว่าประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษา ทั้ง
ในเรื่องความคิด ความเข้าใจในคุณค่าและทัศนคติได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อดีในการนาแหล่งเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนคือ ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้จากของจริง ทาให้เกิดประสบการณ์ตรง ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความรักท้องถิ่น และเกิด
ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่น และที่สาคัญแหล่ งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร
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ความรู้ ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตนเอง และเชื่อมโยงสู่การ
ใช้ประกอบการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตลอดจนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีประโยชน์และคุณค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ เรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของประเทศ โดยมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอน และประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
1.5 การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความหมายและความมุ่ง หมายของการศึ กษาในการปฎิรู ป การศึก ษาเพื่ อการพั ฒ นา
ประเทศตามแนวคิดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นั้ น เน้นการสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545: 2-6) เมื่อพิจารณาแล้วสอดคล้องกับ
หลักการของปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งมีความเชื่อว่าการศึกษามีความจาเป็นสาหรับชีวิตตั้งแต่
เกิดถึงตาย การศึกษาเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิต เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรได้รับการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สุนทร สุนันท์ชัย (2544: 9) กล่าวว่าการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาทั้งหมด
ของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย มุ่งให้บุคคลปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง ในโลกปัจจุบัน และ
พัฒนาต่อเนื่องไปให้เต็มศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เป็นการศึกษาที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทุกชนิด ทั้งในระบบ นอกระบบ และไม่เป็นทางการ
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตหรือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชี วิต
สาหรับประชาชนตามหลักปรัชญาดังกล่าว ย่อมต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลสามารถที่จะเรียนรู้
ได้ อย่ างต่อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ตปั จ จั ย เกื้ อหนุน ทั้ง โดยทางตรงและทางอ้ อมเช่น นี้ ก็คื อ แหล่ งเรีย นรู้
ในชุมชน หลั กการในการพัฒ นา และการใช้ประโยชน์จากแหล่ งเรียนรู้ในชุมชนก็คือการมีอิส ระ
ในการศึ ก ษาหาความรู้ ต ามความต้ อ งการของแต่ ล ะบุ ค คล การยอมรั บ ว่ า การลงมื อ ปฏิ บั ติ ก าร
มีประสบการณ์ และการได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบ่อเกิดหรือศูนย์รวมความรู้จะทาให้เกิด
พัฒนาการทางด้านความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น
ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และวิศนี ศิลตระกูล (2543: 232) ได้เสนอแนวทางการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ไว้ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาว่ามีแหล่งเรียนรู้ใด อยู่ที่ใด ในชุมชนโดยใช้บัญชีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สารวจไว้
2. ศึกษาหลักสูตร หรือจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม และการประสานงานกับคณะผู้สอน
และวิทยากรเพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้สอน วิทยากรให้เข้าใจการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
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4. เผยแพร่บัญชีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้สมาชิกในชุมชนทราบเพื่อผู้ที่จะศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง จะได้ทราบแหล่งและเข้าใช้ศึกษา
5. เตรียมการเพื่อนาผู้เรียนออกไปนอกสถานที่ ในกรณีของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบางอย่าง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ เข้าศึกษาให้ถึงแหล่ง ของสื่อนั้น ๆ ซึ่งการเตรียมการโดยกาหนดวัตถุประสงค์และ
สถานที่ที่จะไปศึกษา สารวจและหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาจัดรายการเดินทาง
ให้เหมาะสม ทาหนังสือขออนุญ าตตามระเบียบของสถานที่ศึกษานั้น ๆ ติดต่อประสานงาน เตรียม
ผู้เรียนให้รู้จักตั้งคาถามต่อวิ ทยากรในระหว่างศึกษานอกสถานที่ รวมถึงควรมีการรายงาน อภิปราย
ร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งที่ได้รับจากการไปศึกษานั้น ๆ
6. ควรสนั บ สนุ นการศึกษาด้ว ยตนเองของผู้ เรียน แม้ว่าจะไม่เป็นตามหลั กสู ตร หรือ
โครงการที่มีอยู่ แต่ผู้เรียนเลื อกเรียนด้วยความมุ่งหมายที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบางอย่างของตนเอง ในกรณีนี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจะเป็นแหล่งความรู้
7. สนั บสนุ นการใช้สื่ อในท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะวิทยากรชาวบ้านที่มีความรู้ความ
ชานาญ
8. ประสานงานในการใช้แหล่งเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใด
มีแหล่งเรียนรู้ใด และมีการแลกเปลี่ยน หยิบยืมสื่อจากแหล่งเรียนรู้นั้นๆ
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2544 : 22) กล่าวว่า แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต จาแนกประเภท
ของแหล่งเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
บุคคลสามารถเรี ยนรู้ได้ ตามความสนใจตามศักยภาพและโอกาสตามความสามารถโดยจะเรียนรู้
ได้อย่างไม่เป็นทางการ แหล่งเรียนรู้ จึงเป็นที่เรียนของ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคม
หากจะกาหนดลักษณะของแหล่งเรียนรู้ตามนัยของมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
จะพบว่ า แหล่ ง การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งอาจจาแนกประเภทแหล่งเรียนรู้ไว้กว้าง ๆ 2 ประเภท คือ
1. แหล่งเรียนรู้ที่จัดกระทาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น
2. แหล่งเรียนรู้ที่จัดกระทาไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นหลัก โดยมีหรือไม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการเรียนรู้ เช่น หอศิลป์ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ เป็นองค์ประกอบ
ของแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเน้นไปที่สถานที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการ
จัดกระบวนการปฎิสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคน คนกับกลุ่ม คนกับสื่อ กลุ่มกับกลุ่ม กลุ่ มกับสื่อ คนกับ
เหตุการณ์ กลุ่มกับเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นโดยลาพังเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่ม
โดยไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ก็ ไ ด้ ในขณะเดี ย วกั น เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ตั้ ง อยู่ บ นการสนทนา
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(Conversation Base) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อาจจะเป็น ทางการหรือไม่เป็นทางการ
อาจจะตั้งใจก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะพาไป
ปรัชญา เวสารัชช์ และฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2547: 77-78) กล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้
ด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ คือ รัฐต้องส่งเสริมหรือดาเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย ไม่แพง
และมีความหลากหลาย ตลอดจนมีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน
เช่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระ หรือสื่อ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เหมาะสม เพื่อให้บริการ
หรือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนในชุมชน จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โด ย
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวมถึงแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย
สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรศึกษาสภาพ ปัญหา การจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพื่อนามา
ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริม พั ฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม เพื่อบริการและจัดบรรยากาศในแหล่ง
เรียนรู้ ให้สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: 9) กล่าวว่าหลักการจัดแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเรียนรู้
หาความรู้ด้วยตนเอง ให้ประชาชนได้รับการศึกษา และเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 21-22) กล่าวถึงประเด็นสาคัญของการจัด
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในข้อ 3 ว่า การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุ ณภาพ และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยกาหนดแนว
ทางการดาเนินการดังนี้
1. รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อที่มี
คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม
2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้
3. พัฒนาห้องสมุดชุมชน ให้กระจายอย่างทั่วถึงในลักษณะห้องสมุดมีชีวิต
4. พัฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ต ลอดชี วิต ในรู ปแบบอื่ น ๆ ที่ ห ลากหลาย มี คุ ณภาพและ
กระจายอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อเอื้อต่อการศึกษาและเรี ยนรู้
ระดมทรัพยากร บุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนท้องถิ่น เป็น
แหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น
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บทบาทของแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู้ใตลอดชีวิตให้กับผูเรียน ทั้งสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีรายละเอียดของบทบาทดังนี้
(รุงชัชดา พรเวหะชาติ. 2546: 132 - 133)
1. แหลงเรียนรู ตองสามารถตอบสนองการเรียนรู ที่เปนกระบวนการ (Process of
Learning) การเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทั้งการเรียนรูของคนในชุมชนที่มี
แหลงเรียนรูของตนเองอยูแลว และการเรียนรูของคนอื่นๆทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
2. เปนแหลงทากิจกรรม แหลงทัศนศึกษา แหลงฝกงาน และแหลงประกอบอาชีพของผูเรียน
3. เปนแหลงสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นโดยตนเอง
4. เปนหองเรียนทางธรรมชาติ เปนแหลงศึกษาคนควา วิจัย และฝกอบรม
5. เปนองคกรเปดผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเต็มที่ และทั่วถึง
6. สามารถเผยแพรขอมูลแกผูเรียนในเชิงรุก เขาสูทุกกลุมเปาหมายอยางทั่งถึงประหยัด
และสะดวก
7. มีการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
8. มีสื่อประเภทตาง ๆ ประกอบดวยสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ออิเล็ กทรอนิกส เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพ
สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่ง ข่าวสารข้อมูล องค์ความรู้ ที่สาคัญยิ่ง ที่จะทาให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต เพื่อการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้บริหารต้องตระหนักในการจัดหา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถอานวยความ
สะดวก และสามารถบริหารจัดการให้ผู้เรี ยนสามารถเข้าถึง และใช้แหล่งการเรียนรู้สืบค้นหาความรู้
ได้อย่างยั่งยืน
2. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึ ก ษา เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ และพั ฒ นา
ตนเองได้ตามธรรมชาติ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
และสามารถนากระบวนการบริหารมาใช้ตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ บทบาทในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กาหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามภารกิจ
ในการบริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้
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1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน การ
พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ
3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่ว น
ราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอานาจ
4. จัดทารายงานประจาปี เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
5. อานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เมื่ อ พิจ ารณาบทบาทตามภารกิ จ ของการบริห ารสถานศึก ษา บทบาทในการบริ ห าร
แหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นพฤติกรรมที่กระทาควบคู่กับตาแหน่งที่ดารงอยู่ เป็น
บทบาทที่จะต้องแสดงออกในการบริหารงาน ซึ่งกระบวนการในการบริหารแหล่งเรียนรู้ มีนักวิชาการ
ทางด้านการศึกษาได้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 83) ได้กาหนดแนวทาง ในการ
บริห ารแหล่งเรีย นรู้ ตามวงจรเดมมิ่ง ซึ่งการบริหารงานตามวงจรเดมมิ่ง เป็นวงจรที่นิยมนามาใช้
ในการบริหารสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ดังนี้
1. สารวจแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงโรงเรียนสารวจแหล่งเรียนรู้ ในภาคใต้
โรงเรียน สารวจแหล่งเรียนรู้ในภาคอื่นของประเทศไทย นอกจากนี้ โรงเรียนออกแบบบันทึกข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ไว้ใช้ สารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน แบบดังกล่าวควรครอบคลุม ในประเด็น
ต่อไปนี้
- ชื่อแหล่งเรียนรู้
- ที่ตั้ง / ที่อยู่
- ลักษณะของแหล่งเรียนรู้
- วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
- ความสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
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2. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและการทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง ดังนี้
2.1 โรงเรียนจัดทาทาทาเนียบแหล่งเรียนรู้ โดยจัดหมวดหมู่ตามความเหมาะสม เช่น
- โรงเรียนจัดเป็นสถานที่ บุคลากร แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ
- โรงเรียนจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
- โรงเรียนจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
- มีการระบุในทะเบียนว่าแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งสามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง
อะไรบ้าง
- มีข้อแนะนาในการไปใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งว่าต้องมีการเตรียมการอย่างไร
บ้าง เช่น ไปอย่างไร ติดต่อกับใคร ฯลฯ
- ทาการเผยแพร่ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ให้ครูทุกคน
- มีการประชุมครูให้เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของทะเบียนแหล่งเรียนรู้ที่จัดทา
ขึ้น ข้อมูลการจัดทะเบียนสอดคล้องตามข้อมูลแบบสารวจ
2.2 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเลือกใช้
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวน
การเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปั ญญาท้องถิ่น การจัด และพัฒ นาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒ นาให้เกิด
องค์ความรู้ และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอื่นบุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้ง ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน ดังนี้
- โรงเรียนจัดประชุมครูและชี้แนะให้เห็นความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
- โรงเรียนกาหนดให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- โรงเรียนตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อดูว่าครูวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้เมื่อใด
- โรงเรียนอานวยความสะดวกในการอนุญาตให้ครูพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้
- โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียน
- โรงเรียนช่วยประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพานักเรียน
ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ คณะครูและนักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้แบบเครื่องมือในการ
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บันทึก และประเมินผลต่อไปนี้ โรงเรียนสามารถนาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพโรงเรียน ดาเนินการได้ดังนี้
- โรงเรียนจัดทาแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ของครู
- โรงเรียนตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และให้ความสาคัญกับการที่ครูวางแผนใช้
แหล่งเรียนรู้
- โรงเรียนนิเทศและเน้นย้าให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้
- โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
- คณะกรรมการทารายงานประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
- โรงเรียนนาผลการประเมินไปปรับปรุงการใช้แหล่งเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 23-24) ได้กล่าวถึงแนวทางการ
บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนี้
1. สารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง (ทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้)
2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
3. จัดทาเอกสารรวบรวมเผยแพร่แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
4. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เชื่อมต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือมุมหนังสือในห้องเรียน
5. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ของสถานศึกษา
ของตนเอง เช่น จัดทาแผนที่เส้นทาง ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบัน
การศึกษา พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันวางแผนการใช้ร่วมกัน
7. ประสานความร่วมมือวางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาโดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแห่งมีเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2550: 4) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนี้

22

1. ควรมีการสารวจและจัดทาทะเบียนและผังหรือแผนที่ของแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นสถานที่
บุคลากรและสื่อต่างๆ เช่น
1.1 แหล่งวิทยาการในชุมชน
1.2 แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1.3 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศาสนา
1.4 แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 แหล่งเรียนรู้จากสิ่งพิมพ์ สื่อ โสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.6 ศูนย์เผยแพร่ข่าวสาร เหตุการณ์ในชุมชน
1.7 วิถีการดาเนินชีวิต
1.8 ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน
2. ควรสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุม
เสวนากันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3. ควรจัดทาแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับ
3.1 การสร้างความสัมพันธ์อันระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้
3.2 การวางแผนและการติดต่อประสานงาน
3.3 การกาหนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้
3.4 การวางแผนวิธีการศึกษาหาความรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
3.5 สรุปสาระการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
4. นาเสนอตัวอย่างโรงเรียน ที่จัดกิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ดีและ
ประสบความสาเร็จ
สุมน อมรวิวัฒ น์ (2550: 25-26) ได้กล่ าวถึง แนวทางการบริห ารจัดการและสร้าง
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนี้
1. กาหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยทาความเข้าใจนโยบายตามแผนหลักสูตร
รวมทั้งแนวดาเนินการของสถานศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้โดยคณะครู
มีส่วนร่วมในการกาหนด
2. จัดตั้งคณะกรรมการสารวจแหล่งเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึ กษา
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เกี่ยวข้อง
ที่สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม
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3. จัดทาแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยคณะกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีบทบาท
หน้าที่สาคัญที่จะเป็นผู้สารวจ วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูลแล้วจัดทาแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
4. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชน โดยสถานศึกษาสร้างความ
เข้าใจกับบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยสถานศึกษาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและ
ใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน เกิดความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 3) ได้กาหนดแนวทางในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ตามวงจรเดมมิ่ง ซึ่งการบริหารงานตามวงจรเดมมิ่ง เป็นวงจรที่นิยมนามาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างแพร่หลาย มีดังนี้
1. แนวทางการวางแผน
1.1 กาหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.2 จัดตั้งคณะกรรมการ
1.3 จัดทาแผนงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
1.4 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของ โรงเรียนและชุมชน
1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. แนวทางการสร้าง พัฒนา ใช้แหล่งการเรียนรู้
2.1 จัดตั้งคณะผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้
2.2 สารวจวิเคราะห์ความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน
2.3 กาหนดแหล่งการเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศ
2.4 สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
2.5 ใช้แหล่งการเรียนรู้
3. ตรวจสอบ ทบทวน กากับติดตาม
3.1 กาหนดวิธีการ เครื่องมือประเมินผล
3.2 กาหนดผู้เกี่ยวข้องประเมินผล การสร้าง พัฒนาแหล่งการเรียนรู้
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการสร้าง พัฒนา และใช้แหล่งการเรียนรู้
4. สรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
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4.1 สรุปรายงานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอด
2.1 การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้
การวางแผนเป็นขั้นตอนแรกที่สาคัญของการบริหารแหล่งเรียนรู้ตามวงจรเดมมิ่ง เพราะ
ทุกขั้น ตอนของวงจรเดมมิ่งเป็ น ผลสื บเนื่องมาจากการวางแผน ถ้ามีการวางแผนที่ดี การบริห าร
แหล่ ง เรี ย นรู้ ก็ จ ะด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ซึ่ ง นั ก วิ ช าการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ดังนี้
สุวิทย์ มูลคา และคณะ (2554 : 109-112) กล่าวถึงการวางแผนบริหารแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1) ควรสารวจและจัดทาทะเบียนและผังหรือแผนที่ของแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่เป็นสถานที่บุคลากร และสื่อ
ต่างๆ 2) ควรสร้างความเข้าใจและขอความร่ วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจัดประชุมเสวนากันอย่าง
แพร่หลายเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 3) ควรจัดทาแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้การวางแผนและติดต่อประสานงาน การกาหนดจุดประสงค์
และสาระการเรียนรู้ การวางแผนและวิธีการศึกษาหาความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ 4) นาเสนอ
ตัวอย่างโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ได้ดีและประสบความสาเร็จ
กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 42-59) ได้กาหนดการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ โดย
ครูจะต้องวางแผนการสอน ผู้บริหารจะต้องวางแผนการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งขั้นตอนการวางแผน
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด เพื่อการใช้ข้อมูลที่สมบูรณ์และดีที่สุด การวางแผนบริหารแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรและความต้องการของครูและนักเรียน 2) กาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
3) กาหนดโครงการหรือกิจกรรมการจัดหรือหาแหล่งเรียนรู้ 4) จัดทาแผนปฏิบัติงานและวางแผนการ
ไว้ นับเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 5) ร่วมมือ
กันจัดกิจรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนมอบหมาย
ให้ดาเนินการวางแผน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556 : 4) ได้กาหนดแนวทางในการวาง
แผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนกาหนดนโยบายพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยทาความเข้าใจนโยบายตามแผนหลัก หลักสูตร รวมทั้งแนวดาเนินการของโรงเรียนเพื่อกาหนด
นโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้โดยให้คณะครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
2. จัดตั้งคณะกรรมการสารวจแหล่งเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งอาจประกอบด้วย
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน
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2.2 ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2.4 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.5 ผู้เกี่ยวข้องที่โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม
3. จัดทาแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มีบทบาทและ
หน้าที่สาคัญที่จะเป็นผู้สารวจ วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูล แล้วจัดทาแผนพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
4. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนดาเนินการสร้างความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกๆ ฝ่าย ในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และใช้แหล่งเรียนรู้
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและใช้แหล่งการ
เรียนรู้เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
มีค วามเข้ า ใจตรงกัน เกิ ด ความร่ ว มมือ ในการสนั บ สนุ น ช่ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ แหล่ ง การเรี ย นรู้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
สรุปได้ว่าการวางแผนบริหารแหล่งเรียนรู้ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ครู ผู้ ส อนและผู้ บ ริ ห ารควรร่ ว มมือกั นวางแผนบริ ห ารแหล่ ง เรี ยนรู้ โดยกาหนดนโยบาย กาหนด
โครงการ กิจกรรมในการสารวจ การจัดทาสารสนเทศและการนาไปใช้ให้คุ้มค่ า เนื่องจากแหล่งการ
เรียนรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและเห็นจริงจาก
แหล่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1) กาหนดนโยบายและการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 2) จัดตั้งคณะกรรมการ
สารวจแหล่งเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมในการพั ฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และจัดทาทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ 3) จัดทาแผนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 4) สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียน
5) ประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการหรือกิจกรรม
2.2 การดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้
การดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่นาแผนหรือโครงการที่ได้วางแผนไว้มาลง
มือปฏิ บั ติ เพื่อให้ ผู้ เ รี ย นได้เรี ย นรู้ จากแหล่ ง การเรีย นรู้ ซึ่ งเป็ นสถานที่จ ริงหรือของจริ งที่มี อยู่ใ น
โรงเรียน ทาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ซึ่งได้มีนักวิชาการ
และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการศึกษา ได้กล่าวถึงการดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ไว้ ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 42) ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการใช้แหล่งเรียนรู้ไว้ว่า การ
ดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่าต่อผู้เรียนมากที่สุด โรงเรียนควรดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1. การดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1.1 ประชาสัมพันธ์
1.2 จัดหาทรัพยากร สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
1.3 จัดเก็บให้เป็นระบบ
1.4 ผลิตคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้
1.5 จัดบริการ
1.6 จัดกิจกรรมแนะนาการใช้ และรณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 5) ได้กาหนดแนวทางในการ
ดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยโรงเรียนอาจมีแนวทางการสร้าง พัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ ซึ่งอาจประกอบด้วย บุคลากร ดังต่อไปนี้
1.1 รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.3 หัวหน้างานห้องสมุด
1.4 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ตามความพร้อมที่ได้ ดาเนินการ
สารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดแหล่งเรียนรู้จัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
2. การสร้ า งและพั ฒ นาแหล่ งเรียนรู้ ตามสารสนเทศที่มีอยู่ ให้ มีประสิ ทธิภ าพ
จัดระบบการใช้สาหรับผู้เรียนและผู้สนใจ
3. การใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สนใจได้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามี
การรวบรวมข้อมูลการใช้เพื่อเป็นข้อมูลกาหนดแนวทาง ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 77-84) กล่าวว่า ครูภูมิปัญญาไทย
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นทั้งผู้จัดการความรู้ และเป็นแหล่งความรู้ ของคนในชุมชน และการ
ถ่ายทอดของครูภูมิปัญญาไทยมีแนวโน้มไปตามรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรให้การส่งเสริมครูภูมิปัญญาไทยให้เข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง
มีรูปแบบ หลักการถ่ายทอดความรู้การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น มีการ
ประสานงานเครือข่ายร่วมจัดการเรียนรู้ ใช้สถานที่จริงเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล การถ่ายทอด
ความรู้เน้นประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติจริงตามหลักการสอนผู้ใหญ่ เปิดโอกาส ยืดหยุ่นเวลา อานวย
ความสะดวกเรื่ องสถานที่ ใช้ธ รรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมใกล้ ตัว เป็นแหล่ งเรีย นรู้ ผู้ เรียนส่ ว นใหญ่
เป็นผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน เรียนรู้เพื่อนาความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
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และเทียบโอนความรู้ในส่วนสาระเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่ครูภูมิปัญญาใช้สอน มีเนื้อหาสาระความรู้
ครบ 5 เนื้อหาสาระตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คือ 1) สาระทักษะการเรียนรู้ 2) สาระความรู้พื้นฐาน 3) สาระการประกอบอาชีพ 4) สาระทักษะการ
ดาเนินชีวิตและ 5) สาระการพัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรจึงเป็นได้ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก
หรือบูรณาการเข้าในสาระต่าง ๆ ตามหลักสูตร จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ของครู
ภูมิปัญญาไทยสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางการดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
1. แต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Kuru) ด้านจัดทาสาระของหลักสูตรเฉพาะเรื่องที่ตรงกับ
ความเชี่ยวชาญของตนเอง
2. แต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมกาหนดมาตรฐาน (Competency base) ในการวัดและ
ประเมินผลวิชาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของตน
3. แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดตั้งและดูแล ควบคุม กากับ ศูนย์การเรียนชุมชน หรือแหล่งเรียนรู้
ชุมชน
4. แต่งตั้งให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิ ชาที่ชานาญในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ที่ มี เ นื้ อ หาสาระวิ ช าเกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ค วามรู้
ที่ครูภูมิปัญญาไทยมีอยู่
5. แต่งตั้งให้ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเกณฑ์การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ และแต่งตั้งให้ร่วมเป็นกรรมการเทียบโอนผลการเรียนด้วย
6. จัดแหล่งเรียนรู้ของตนเองให้เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ควรไปทัศนศึกษาของคนในชุมชน
7. แต่งตั้งให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของคนในชุมชน
8. แต่งตั้งให้เป็นผู้สอนงาน (Coaching) ให้กับคนในชุมชนที่เรียนรู้เป็นรายบุคคล หรือ
รายกลุ่ม
สรุปได้ว่าการดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ ของสถานศึกษา มีแนวทางการดาเนินการใช้
แหล่งเรียนรู้ โดยการจั ดระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีเครือข่ายภู มิปัญญา
ท้องถิ่น ร่วมดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ สื่อเทคโนโลยี จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการ จัดเก็บให้เป็นระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา จัดทาแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจน จัดกิจกรรมแนะนา ประชาสัมพันธ์การใช้ และ
รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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2.3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอน
หนึ่ ง สถานศึกษาควรมีการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่ งเรียนรู้เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ติดตามว่าสถานศึกษาได้มีการดาเนินงาน ตรงตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้
ตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ซึ่งการนิเทศ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นบทบาทของผู้บริหาร และ
คณะกรรมการนิเทศภายใน รวมทั้งอาจมีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือเครือข่ายร่ วมนิเทศ กากับ
ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษามี บทบาทในการกาหนดนโยบายการ
นิเทศ การจัดเตรียมกระบวนการนิเทศ การสร้างเครือข่ายการนิเทศโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบและติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจั ดการเรียนการ
สอน การกาหนดวิธีการหรือ เครื่องมือการนิเทศ การให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการ
ทางานตามแผนงานที่กาหนดไว้ ในการนิเทศติดตามจะมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เป็น
ทบทวน ปรับปรุงหรือตรวจสอบ กระบวนการดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ ซึ่ง
จะเป็นการประเมินก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ การประเมินระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ และการประเมิน
หลังการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การ
ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง การเป็ นผู้กากับ และติดตามการใช้
แหล่งเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ ในระหว่างการดาเนินการ มีการประเมินทบทวน
ปรับปรุง กระบวนการดาเนินการให้เกิดการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ตามแผนและแนวดาเนินการที่
สถานศึกษากาหนดไว้ มีการกาหนดวิธีการและเครื่องมือประเมินผลการดาเนินการ การสร้างและ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน และการรายงานสรุปผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ (สุรเกียรติ งามเลิศ. 2557: 26-35, อัษราวุฒิ จันทะแสง. 2557: 35, Gray &
Larson. 2000: 5-6, Saferpak. 2002: 1) และควรเป็นแนวทางการนิเทศแบบกั ลยาณมิตรด้วย
กิจกรรมการนิเทศที่หลากหลาย ส่วนเกณฑ์การประเมินควรเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ชวนพิศ พร้อมสุข. 2559: 67)
สรุปได้ว่าการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ หมายถึงการติดตาม
ตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้ตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยกาหนดวัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณากระบวนการทางานเป็นขั้นตอนเพื่อรายงานและเสนอ
ผลการประเมินในภาพรวม
2.4 การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
การสรุ ป ผล รายงานผล การปรับปรุ งแก้ไขการน าแหล่ งเรียนรู้ไปใช้เป็น ขั้นตอน
สุดท้ายที่สถานศึกษาควรทาการประเมินผลเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานปัญหาและ
อุปสรรค ในการนาแหล่งเรียนรู้ไปใช้ สามารถนาผลการประเมินที่ได้ มาใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุง
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แก้ไข และพัฒนา การบริหารแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งได้มีนักวิชาการและหน่ว ยงาน
ทางการศึกษาได้กล่าวถึงการสรุปผล การนาแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง
แนวปฏิ บั ติ ใ นการสรุ ป ผลปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข การน าแหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ปใช้ ว่ า จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ
หรือประเมินควบคู่กันไปมีวัตถุประสงค์พิจารณารายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้
หรือกลุ่มวิชาการต่างๆ เพื่อรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้บริการ
รวมทั้งอุปสรรคปัญหาให้โรงเรียนพิจารณาเพื่อสรุปผลรายงาน พร้อมด้วยข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
เพื่อประกอบการวางแผนและโครงการในปีต่อไปและเพื่อให้ทราบความสาเร็จในการดาเนินงานหรือ
ประเมินผลเป็นระยะ โดยวิเคราะห์ผลสาเร็จหรือไม่ยังมีปัญหาข้อบกพร่องอย่างไร การประเมินการใช้
แหล่งเรียนรู้ ทาได้ 3 ลักษณะ คือ การประเมินก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ การประเมินระหว่างการใช้
แหล่งเรียนรู้ และการประเมินหลังการใช้แหล่งเรียนรู้ ในการดาเนินงานในโรงเรียน มีขั้นตอนการ
ประเมินดังนี้ กาหนดกรอบการประเมินการสรุปผลการจัดทารายงาน สาหรับวิธีการและหลักการ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้นั้นต้องอาศัยข้อมูลที่รวบรวมไว้และใช้วิธีการที่หลากหลายและต้องมี
หลักการและแนวทางในการประเมิน คือ 1) การประเมินร่วมกัน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ 2) การประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องและสม่าเสมอ 3) คุณค่า
ของการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้นั้น อยู่ที่การนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
และเพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่ผ่านมา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 6) ได้กล่าวถึงการสรุปผลการนา
แหล่งเรียนรู้ไปใช้ดังนี้
1. โรงเรียนกาหนดให้มีการประเมินทบทวนปรับปรุงกระบวนการดาเนินการ เพื่อให้การ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ ตามแผนหลักและแนวดาเนินการของโรงเรียนในฝันที่โรงเรียนกาหนดไว้
ตามบริบทของโรงเรียนเอง
2. โรงเรียนได้กาหนดวิธีและเครื่องมือประเมินผลการดาเนินการสร้าง การพัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน
3. การสรุปรายงานการพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ควรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มดาเนินการ
และเสร็จสิ้นการดาเนินการ เพื่อสรุปเป็นรายงานนาเสนอ ให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับและผู้เกี่ยว
ข้องทราบตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้แหล่งเรียนรู้ ให้กว้างขวางขึ้นเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาต่อยอดต่อไป สรุปได้ว่า การสรุปและการปรับปรุงแก้ไขปัญหา การนาแหล่งเรียนรู้ไปใช้นั้น
ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง ควรมีการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้
มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อไป โดยกาหนดระยะเวลาในการประเมิน เช่นก่อนใช้
ระหว่างการใช้และหลังจากการดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ให้โรงเรียนพิจารณา
เพื่อสรุปผลรายงาน พร้อมด้วยข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน โดยกาหนด
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ผู้รับผิดชอบการสรุปผล และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ กาหนดวัตถุประสงค์วิธีการ
และเครื่องมือในการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ สรุปผลการใช้แหล่ งเรียนรู้ และจัดทารายงานผล
การใช้แหล่งเรียนรู้
อาจกล่าวได้ว่า การบริหารแหล่งเรียนรู้นั้น เป็นการจัดหรือการนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน มาใช้ในการสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน จากแนวคิดของนักการศึกษาดังนี้
1) การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้คือการจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสารวจข้อมูล กาหนดนโยบายกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 2) การดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ คือการดาเนินการตามแผนโดยการวางกาหนดการ การ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศจัดทาคู่มือ หรือข้อปฏิบัติการจัดสรรทรัพยากร การจัดงบประมาณการปฏิบัติ
ตามแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 3) การนิเทศ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้คือกาหนด
กรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลโดยกาหนดวัตถุประสงค์ ของการประเมินจัดทารายงานผลการ
ประเมิน และ 4) การสรุปผลปรับปรุงแก้ไขการนาแหล่งเรียนรู้ไปใช้คือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนโดยระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นหรือในส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมต่อไป
เรณุกา ศรีสวัสดิ์ (2557: 57) กล่าวว่าการบริหารแหล่งเรียนรู้นับเป็นภารกิจสาคัญของ
ผู้บริหารที่ผู้บริหารจะนาเอาเทคนิค วิธีและกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งมีนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาได้เสนอแนวทางการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ หาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ ความ
ต้องการและความสามารถ โดยจัดให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนมีประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม
จากการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกันจึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และการที่โรงเรียนจะใช้แหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ประโยชน์ นั้ นต้องเกิดจากการสนับสนุนของผู้ บ ริห าร การดาเนินการของครู นักเรียน และความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายในการจัดการและการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลอีกด้วย ซึ่งมีแนวทางการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม มาเป็น
กรอบในการวิจัยการบริหารแหล่งเรียนรู้
สุรเกียรติ งามเลิศ (2559: 26-35) ได้นาเสนอสรุปภารกิจของผู้บริหารในการบริหารงาน
สถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารแหล่งเรียนรู้ คือ ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการวางแผน อานวย
ความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหารเช่น งบประมาณ บุคลากร หรือวัสดุอุปกรณ์
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เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารยังมีหน้าที่ในการควบคุม หรือกากับ ติดตาม ในกระบวนการทางานในทุก
ขั้นตอน และมีการประเมินผลการทางานในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อนากระบวนการบริหารมาประยุกต์ใช้
กับการบริหารแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้
การสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ การนิเทศ กากับ
ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนการบริหารแหล่ งเรียนรู้ ประกอบด้วยบทบาทใน
การกาหนดนโยบายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดทาแผนงานบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ การกาหนด
วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์
และสารวจแหล่งเรียนรู้ และการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
2. บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารแหล่งเรียนรู้ประกอบไป
ด้วย บทบาทในการสนับสนุน และอานวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ โดยการจัดหางบประมาณการดาเนินงาน การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จ าเป็น ต่อการจัดการเรี ยนการสอน การจัดหาแหล่ งเรียนรู้ ที่เป็นแหล่ งวิทยาการและ
ปราชญ์ ท้อ งถิ่ น การจั ดอาคารสถานที่ และสิ่ ง แวดล้ อ มภายในสถานศึ ก ษา ให้ เ ป็ น แหล่ งเรี ย นรู้
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วยบทบาทในการ
สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน โดยการกระตุ้น ให้แรงจูงใจ การอานวยการและการ
ประสานงานเพื่อให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การให้ขวัญและกาลังใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
และการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน เพื่อจูงใจให้ครูกระตือรือร้นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศ กากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบไปด้วย
บทบาทในการกาหนดนโยบายการนิเทศ การจัดเตรียมกระบวนการนิเทศ การสร้างเครือข่ายการ
นิเทศโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบติดตามการใช้
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน การกาหนดวิธีการหรือ เครื่องมือการนิเทศ การให้คาแนะนา
และเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการทางานตามแผนงานที่กาหนดไว้
5. บทบาทของผู้บริหารในการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นบทบาทในการประเมิน
ทบทวน ปรับปรุงหรือตรวจสอบ กระบวนการดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ ซึ่ง
จะเป็นการประเมินก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ การประเมินระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ และการประเมิน
หลังการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การ
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ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง การเป็ นผู้กากับ และติดตามการใช้
แหล่งเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ และการรายงานสรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้
อัษราวุฒิ จันทะแสง (2557: 35) การดาเนินงานของสถานศึกษาในการบริหารแหล่ง
เรี ย นรู้ สถานศึ ก ษาควรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานแหล่ ง การเรี ย นรู้ เช่ น คณะกรรมการ
ดาเนินงานแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและในชุมชน หรือท้องถิ่น หรือกาหนดบุคลากรให้มีหน้าที่ความ
รับ ผิดชอบเฉพาะ เพื่อให้การดาเนินงานแหล่ งการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถ
สนับสนุนครูผู้สอนให้นาแหล่งเรียนรู้ไปใช้ใ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดไว้ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาควรดาเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยการวางแผน ศึกษาหลักสูตรและ
ความต้องการของครู ผู้เรี ยน เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย วางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ กาหนดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากร จัดทาพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ผลิตคู่มือการใช้
แหล่งเรียนรู้ จัดบริการแนะนาการใช้และรณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โดยกาหนดกรอบการประเมินผล จากนั้นประเมินผล สรุปและจัดทารายงานการ เพื่อนาข้อมูลที่ได้
จากการประเมินมาใช้พัฒ นาและปรับปรุงต่อไป ส่ วนปัญหาการบริห ารแหล่ งเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ ไม่มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้จัดทาสารสนเทศ
การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่สารวจแหล่งเรียนรู้ที่ตรงกับความเป็นจริง สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
แหล่งเรียนในโรงเรียนน้อย มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้น้อย ชุมชนไมค่อยมีส่วนร่วมในการ
พัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ จึ งมีข้อ เสนอแนะว่ า ควรจัด ทาเอกสารเผยแพร่แ หล่ งเรียนรู้ ควรนาผลการ
ประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้มาวางแผนปรับปรุง ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาห้องเรียน ควรมีการ
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ควรใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่ และควรจัดแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
Stephens (1998: 4) ได้กล่าวถึง แนวทางการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนนั้น จะมีแนวทางการ
บริหารจัดการเพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องคานึงถึง
หลักการบริหารจัดการสาคัญที่เรียกว่า “หลักการบริหารแบบ 4 M’s” ดังนี้
1. บุคลากร ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญได้แก่ผู้อานวยการ
โรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครูผู้สอนทุกคน นักเรียนทุกคน ผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และหน่วยงาน/องค์การต่างๆ
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2. งบประมาณ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ คือ การบริหารจัดการงบประมาณ
ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุด โดยแหล่งที่มาของงบประมาณคือเงินนอกงบประมาณและ
เงินงบประมาณ โดยใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการ
3. ทรัพยากร การบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
โดยมีการจัดทาทะเบียน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการได้ครอบคลุม ครบถ้วนและเกิดประโยชน์
สูงสุด
4. การบริหารจัดการ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ/โครงการของ
สถานศึกษา โดยการตั้งทีมบริหารเพื่ออานวยการและสนับสนุน การจัดตั้งทีมครู -นักเรียนเพื่อดาเนิน
การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดผลคุ้มค่า ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
เป็นสาคัญ
Gray & Larson (2000: 5-6) ได้กล่าวถึง แนวทางการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 กาหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โรงเรียน กาหนดนโยบายการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ โดยทาความเข้าใจนโยบายแผนหลั กสูตร เพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรู้ โดยให้คณะครูมีส่วนร่วมในการกาหนด
1.2 จัดตั้งคณะกรรมการสารวจแหล่งเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องที่โรงเรียน
พิจารณาตามความเหมาะสม
1.3 จัดทาแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีบทบาท
หน้าที่ที่สาคัญที่จะเป็นผู้สารวจ วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูล แล้วจัดทาแผนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
1.4 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนดาเนินการสร้างความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และการใช้แหล่งเรียนรู้
1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและการใช้
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจตรงกัน เกิด ความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
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2. ขั้นการดาเนินงาน สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Do) โรงเรียนอาจมีแนวทางการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้
2.1 จัดตั้งคณะผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ อาจประกอบด้วย รองผู้อานวยการฝ่ายวิชา
การ หั ว หน้ า กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ หั ว หน้า งานห้ องสมุ ด หั ว หน้าศูน ย์คอมพิว เตอร์ ของโรงเรีย น
รับผิดชอบการดาเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามความพร้อมที่ได้ดาเนินการสารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในโรงเรียนและชุมชน กาหนดแหล่งเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้
2.2 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดาเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามสาร
สนเทศที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบการใช้สาหรับผู้เรียนและผู้สนใจ
2.3 ผู้เรียนและผู้สนใจได้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีการรวบรวมข้อมูล
การใช้ เพื่อเป็นข้อมูลกาหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป
3. ขั้นตรวจสอบ ทบทวน กากับ ติดตาม (Check) โรงเรียนกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา และการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดาเนินการ มีการประเมินทบทวนปรับปรุง กระบวนการ
ดาเนินการให้เกิดการพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ตามแผนหลักและแนวดาเนินการของโรงเรียนที่
กาหนดไว้ ตามบริบทของโรงเรียนเอง มีการกาหนดวิธีการและเครื่องมือประเมินผลการ ดาเนินการ
การสร้างและพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน
4. ขั้นสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Act) การสรุปรายงานการ
พัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ ควรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่ม ดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และเสร็จ
สิ้นการดาเนินการ เพื่อสรุปเป็นรายงานนาเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้แหล่งเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ต่อยอดต่อไป
Saferpak (2002: 1) ได้กล่าวถึง แนวทางการบริหารจัดการ และสร้างเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา ได้ดังนี้
1. เป็นแหล่งที่มีสาระเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้ ให้มนุษย์เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเดิม
ช่วยให้เกิดความสนใจในเรื่องสาคัญ ช่วยยกระดับความทะเยอทะยานของผู้ศึกษา จากการนาเสนอ
สาระความรู้ หรือภาพในอุดมคติ หรือเสนอผลสาเร็จและความก้าวหน้าของงานหรือชิ้นงาน หรือ
เทคโนโลยี หรือบุคคลต่างๆของแหล่งเรียนรู้
2. เป็นสื่อการเรียนรู้ การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ให้ทั้งสาระ ความรู้ ก่อให้เกิดทักษะและช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากยิ่งขึ้น
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3. เป็นแหล่งช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งการศึกษาในระบบการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มนุษย์สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์ในการหาความรู้ต่าง ๆ
ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จากัด เพศ วัย ระดับความรู้ความสามารถ
5. เป็นแหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์ในการหาความรู้ จากแหล่งกาเนิดหรือ
แหล่งต้นตอของความรู้ เช่น จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ สภาพชีวิตความเป็นอยู่
ตามธรรมชาติของสัตว์เป็นต้น
6. เป็นแหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์ให้เกิดประสบการณ์ตรง หรือลงมือปฏิบัติ
ได้จริง เช่น การประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆ การซ่อมแซมเครื่องยนต์ เป็นต้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ ใฝ่รู้
7. เป็นแหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้
รับการคิดค้นขึ้น และยังไม่มีของจริงให้เห็น เช่น การดูภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ ในเรื่องการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่
8. เป็นแหล่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนในท้องถิ่นกับผู้เข้าศึกษาในการทา
กิจกรรมร่วมกัน ช่วยสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม เกิดความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
9. เป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ แนวคิดใหม่ เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กับผู้เรียน
10. เป็นการประหยัดเงินของผู้เรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กล่าวได้ว่า การสรุปผลการนาแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นผลดียิ่งในการปฏิบัติ โดยที่ผู้บริหารควรกากับติดตามให้ครบวงจร จะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างยิ่งในการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งเสริมการเรียนรู้ในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

3. การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น
สถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กาหนด
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อานาจ และหน้าที่ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ไว้ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา. 2551: 2-3)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ เรียกโดยยอวา กศน. อาเภอ
และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต เรียกโดยยอวา กศน.เขต มีอานาจและ
หน้าที่ ดังตอไปนี้
1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3. ดาเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
4. จัด สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่
5. จัด สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรู และภูมิปญญาท้องถิ่น
6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสู ตร สื่อ กระบวนการเรียนรู และมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบ
7. ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณ
8. กากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
11. ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการ ที่
กาหนด
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ การสงเสริม
สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาท้องถิ่น และเครือข่ายร่วมจัด มีแหล่งเรียนรู้ดังนี้
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ตาราง 1 จานวนแหล่งเรียนรู้ในทาเนียบแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
ที่
รายชื่อแหล่งเรียนรู้
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
จานวน (แห่ง) จานวน (แห่ง)
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
8
8
(กศน. ตาบล)
2. ศูนย์การเรียนชุมชน
21
17
3. ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา
1
1
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
4. แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
9
9
5. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
1
1
6. แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
12
13
7. โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
12
13
8. ที่ว่าการอาเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
7
7
9. โรงพยาบาล
4
4
10. ชุมชน
5
5
11. กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 12
1
1
12. มูลนิธิเอื้อหทัย
1
1
13. ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
2
2
14. ภูมิปัญญาด้านอนุรักษ์ป่าชายเลน
1
1
15. ภูมิปัญญาด้านอาหารและการแปรรูปอาหาร
11
11
16. ภูมิปัญญาด้านศิลปะประดิษฐ์
13
10
17. ภูมิปัญญาด้านช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2
2
18. ภูมิปัญญาด้านช่างตัดผม
1
1
รวม
112
107
สรุปได้ว่า การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึก ษาตามอั ธ ยาศัย อ าเภอศรี ราชา จั งหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวั ดที่มีแหล่ งเรียนรู้ ที่
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หลากหลาย จะช่วยให้ผู้ ศึกษาได้นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา ประชาชน
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
จงกล อินน้อย (2557) วิจัยเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ตามหลั กสู ต รการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาหรับครูการศึกษานอกระบบในจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ครูการศึกษานอกระบบเห็นว่าการจัดการศึกษานอกระบบเพื่ อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สาระทักษะการเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้แหล่งเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดาเนิน
ชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาหน้าที่พลเมือง เนื้อหาประชาธิปไตย
จิตสาธารณะ ซึ่งทุกสาระ รายวิชา การบูรณาการเนื้อหาเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน และเครือข่ายร่วมจัด โดยการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้เฉพาะด้า น เป็นแหล่งเรียนรู้ และนักจัดการความรู้ที่สาคัญของชุมชน
นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอแนะการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตว่า ควรใช้หลักการดาเนินงานของ กศน. ยึดชุมชนเป็นฐานในการดาเนินงานและการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ต้นทุนของชุมชน โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ทรัพยากร
ชุมชน เครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปรียามาศ โทนคา (2557) การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ศึกษาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลในจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ควรให้คณะกรรมการ กศน. ตาบล มีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่าย แหล่ง
เรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในตาบลและต่างพื้นที่
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อมรศักดิ์ เกษเมธีการุ ณ (2557) วิจัยแนวทางการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
สภาพและปัญหาการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในจังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาความต้องการในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครราชสี มา 3) สั งเคราะห์ และเสนอแนวทางการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู กศน. อาเภอ ผู้เรียน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า สภาพคือการมีส่วนร่วม
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาคือ ความเข้าใจงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดนครราชสีมา สถานศึกษาควรดาเนินการดังนี้ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
จั ด การศึ ก ษานอกระบบ แนวทางวิ ธี ก ารในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษานอกระบบ
แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ส่งเสริมให้ภูมิปัญญามีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการประชาสัมพันธ์ จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักสูตรอาชีพ
ทักษะชีวิต การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมการพึ่งตนเอง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 4) ควร
จัดทาทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) จัด
ประชุมสัมมนาหรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการถ่ายทอดความรู้ 7) ควรจัดทาบันทึกข้อตกลงการ
ทางานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 8) หน่วยงานการศึกษานอกระบบควรอานาย
ความสะดวกแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรวมทากิจกรรม และประกาศ ยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
สันติ ต่วนชะเอม (2559) ศึกษาเรื่องการศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขคุณภาพการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ของศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
ในสั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุของปัญหาคุณภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2)
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา พนั กงานราชการครู กศน. และภูมิปัญญา ใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ ม
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความสาเร็จเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ควรดาเนินการ
ดังนี้ มีการพัฒนาภูมิปัญญาในการจัดการศึกษานอกระบบ ให้มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
งานให้มีคุณภาพพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาฐานข้อมูลโดยจัดเก็บ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ โดยจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับบริบท ชุมชน
อนุรัตน์ สงขา (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหา
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และนาเสนอแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอในจังหวัดนครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม
เกี่ยวปัญหาการจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอใน
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการนา/การสั่งการ
และด้านการควบคุม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ การส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารแหล่งเรียนรู้ การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการบริหารแหล่งเรียนรู้ การประสานงาน
กับชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การ
พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ส่วนแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
ศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้ ว ย
แนวทางแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านการวางแผน คือสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้นาชุมชนในความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
การจัดทาข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแหล่งเรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจน กาหนด
วิธี ดาเนิ น การจั ด ทาแผนการจั ด การแหล่ ง เรี ยนรู้ โ ดยให้ คณะกรรมการแหล่ ง เรี ย นรู้ สรุ ปและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการดาเนินงาน และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้
2) ด้านการจัดการองค์กร คือกาหนดให้แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งดาเนินการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ จัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละแหล่ งเรียนรู้ ประสานความ
ร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
3) ด้านการนา/การสั่งการ คือ สร้างความเข้าใจร่วมกบชุมชน องค์กรท้องถิ่นในการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้โดยให้ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นจัด
กิจกรรมฝึ กอบรมและสั มมนาเพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารงานในแหล่ งเรียนรู้ และสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็น
4) ด้านการควบคุม คือ แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้โดยให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่ว นร่วมในการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้ และประเมิน ผลการให้บริการในแหล่งเรียนรู้และ
ดาเนินการประเมินผลอยางน้อยปีละ 1 ครั้ง และกาหนดให้นาผลการประเมินมาเป็ นข้อมูลในการ
จัดสรรงบประมาณ
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ความจาเป็นของการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยร่วมมือสนับสนุนในการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน มีการพัฒนาศักยภาพ มีการประสานงานกับ ภาคี
เครือข่ายในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่ วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการสร้าง
จิตสานึก ความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน ใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เป็นปัจจัยบ่งชี้ถึง
ความสาเร็จหรือ ความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ หรือการใช้แหล่งเรียนรู้โดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จะต้องตระหนักถึงความสาคัญ ในการหาวิธีการที่จะพยายามพัฒนาการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในหลายรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาและใช้ แหล่งเรียนรู้บรรลุผล เป็นการสร้างโอกาสทางการ
เรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ องกับ บริ บ ท วิถีชีวิตของผู้ เรียน ทาให้ เกิดความภาคภูมิใจใน สั งคม ชุมชนและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกรอบแนวคิดในการศึกษา
ดังแผนภาพ 1
สภาพ ปัญหาการบริหารแหล่ง
เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1. การวางแผนการใช้และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้
3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้
4. การนาผลการประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้
5. การวิเคราะห์ SWOT ปัญหา
อุปสรรค จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ผลการดาเนินงานในการใช้
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
ที่ผ่านมา

แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้
เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1. การวางแผนการใช้และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้
3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้
4. การนาผลการประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้

ความคิดเห็นของนักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีต่อการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้
1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้
2. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ด้านแหล่งเรียนรู้

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษามีวิธีดาเนินการศึกษา ตามลาดับ ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
3. เครื่องมือ การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดการศึกษา เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดาเนินการระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน 2558 ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลและเอกสารรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 - 2558
1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นต่อสภาพ ปัญหา การบริหารแหล่ ง
เรียนรู้และการหาแนวทางการดาเนินงานของแหล่งเรียนรู้เพื่อ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา การกาหนดกรอบแนวทางบริหารแหล่งเรียนรู้
และการดาเนินงานจัดการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้
ระยะที่ 2
กาหนดแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดาเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2559
– พฤษภาคม 2559
2.1 ศึกษาข้อมูลและเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ร่างกรอบแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.3 นาเสนอร่างกรอบแนวทางการบริห ารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตามภาคผนวก ก)
2.4 ปรับ แก้ไขกรอบแนวทางการบริห ารแหล่ง เรียนรู้เ พื่อ จัด การเรีย นรู้ตลอดชีวิต
ศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ข้อเสนอแนะ
ระยะที่ 3
นาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปดาเนินการในแหล่งเรียนรู้
และศึกษาผลที่เกิดจากการบริหารแหล่งเรียนรู้ จากความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ต่อการเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ดาเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2559– เมษายน 2560
3.1 กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่ดาเนินการตามแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้
เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชี วิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยการจัดประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจกาหนดแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่บุคลากร กศน. อาเภอศรีราชา พัฒนาบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จัดทา จัดหาทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559
3.2 ครูและบุคลากรของ กศน.อาเภอศรีราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทาชุดการเรียนรู้
และบันทึกการเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ 3 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ :
ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง:สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง
และแหล่ งเรี ยนรู้ ด้านการบริ การสื่ อและข้อมูล :ห้ องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา ให้ ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และปรับแก้ไขชุดการเรียนและบันทึกผลการเรียนรู้ประจา
แหล่ ง เรี ย นรู้ จั ด พิ ม พ์ เ อกสารเพื่ อ น าไปจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม –
พฤศจิกายน 2559
3.3 ครู กศน. และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่ งเรียนรู้ ให้ กับ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชุดการเรียนรู้และบันทึกการ
เรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
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3.4 การนิเทศ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ประเมินผลการดาเนินงาน ตามแนวทาง
การบริห ารแหล่ง เรีย นรู้เ พื่อ จัด การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
3.5 สรุปผลการประเมินการดาเนินงานทั้งระบบ ทั้งจากการนิเทศ ติดตาม การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการบันทึกการเรียนรู้ และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ 3 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลนชุมชนบ้าน
แหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่งเรียนรู้ด้าน
การบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา เพือ่ นาข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไข เงื่อนไขความสาเร็จในการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อไป
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประชากร ได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน
ข้าราชการครู 1 คน บรรณารักษ์ 1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 คน ครู กศน. ตาบล
11 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน 6 คน รวมจานวน 24 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามรายชื่อทาเนียบ
ภูมิปัญญา กศน. จานวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 1 คน บรรณารักษ์
1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 คน ครู กศน. ตาบล 11 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน
6 คน รวมจานวน 24 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เคยจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จานวน 11 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางของ Miles and
Huberman (1994) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling) รวมทั้งสิ้น
35 คน
ระยะที่ 2 ศึกษาและกาหนดแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพ ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี จากนั้นนามายกร่างแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณากรอบแนวทางการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ จานวน 5 คน (รายชื่อตามภาคผนวก ก)
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ระยะที่ 3 นาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปดาเนินการ
ในแหล่งเรียนรู้ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประชากร คือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จานวน 2,558 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้การป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง สวน
เกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา จานวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ใน
สาระทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแนวทางของ Miles
and Huberman (1994) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling)
เครื่องมือ การสร้าง และการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ มีการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้
วิธีการสร้างและหาคุณภาพแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 4) การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
3. นาร่างแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งชุด
การเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน (รายชื่อ ภาคผนวก ก) พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา (ภาคผนวก ง)
4. ปรับแก้ไข แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภาคผนวก ค) และชุดการเรียนรู้
ประจาแหล่งเรียนรู้ (เอกสารประกอบ) ตามทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เพื่อจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
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วิธีการสร้างและหาคุณภาพ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.ร่า งแบบสอบถามความคิ ด เห็น ที่มีต่อ การเรีย นรู้ใ นแหล่ง เรีย นรู้ ใน 3 ด้า น ได้แ ก่
1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 2) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ด้านแหล่งเรียนรู้ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ให้ค่าคะแนนดังนี้
ค่าคะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับมากที่สุด
ค่าคะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับมาก
ค่าคะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับน้อยที่สุด
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best. 1970: 174-175) มี
รายละเอียดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. นาร่างแบบสอบถามความคิดเห็น ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน (รายชื่อ
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับนิยาม เชิงปฏิบัติการ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้ศึกษาได้คัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.0 (ภาคผนวก ง)
4. นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้ (Try–Out) กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน. อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่เคยเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จานวน 30 คน
5. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ หาค่าอานาจจาแนก ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach ผลการ
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วิเคราะห์มีค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.260 ถึง 0.746 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.85 (ภาคผนวก ง)
6. จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นฉบับสมบูรณ์ นาไปเก็บข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็น
บุคลากรและภูมิปัญญาที่จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ตามวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม ได้แก่ ความสาคัญ ความเป็นมาของการจัดการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ รายชื่อทาเนียบแหล่งเรียนรู้
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สะท้อนผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรี ยนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
การพิจารณาการดาเนินการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ 4) การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ การจัดทาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ การ
กาหนดเป้าหมาย วางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ และการพิจารณา
การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน ในด้านพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับแหล่งเรียนรู้ (ภาคผนวก ข)
2. การเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) เพื่อหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จุดเด่น จุดควรพัฒนา ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่ า นมาเกี่ ย วกั บ แหล่ ง เรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น งบประมาณ บุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และชุมชน ภาคีเครือข่าย และความคิดเห็นที่เป็น
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็น ข้อมูล ในการพัฒ นาแนวทางการบริห ารแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. นาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ไปดาเนินการ
ตามแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ และเก็บข้อมูลแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ประจา
แหล่งเรีย นรู้ การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูล จากการนิเทศ
ติดตาม
4. ศึกษาผลที่เกิดจากการบริหารแหล่งเรียนรู้ จากความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูป เพื่อประมวลผล
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพการ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไปศึ ก ษา
กาหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ จากนั้นนาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ไปใช้ และ
ศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่ งเรียนรู้ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา และบทวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จของการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 4 ปัจจัยความสาเร็จของการบริการแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากการศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง สรุปการประเมินผลโครงการประจาปี
และการประชุม สั มภาษณ์ ครู และบุคลากรทั้งหมดของศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึก ษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านมา โดยพิจารณากระบวนการขั้นตอนการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
มีผลการศึกษาดังนี้
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1. การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้รับข้อมูลจากประชุมปฏิบัติการ และการ
วิเคราะห์เอกสาร สรุปได้ดังนี้
1.1 การกาหนดนโยบายการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สาหรับ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา
ผู้ศึกษาในฐานะผู้อานวยการ มีการกาหนดนโยบายให้ครูและบุคลากร จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยกาหนดให้ครู กศน. ใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น ครู
กศน. วางแผนร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จัดตารางในการนานักศึกษาใช้บริการห้องสมุด
ประชาชนอาเภอศรี ราชา ฝึ กทักษะการสื บค้นข้อมูล สารสนเทศในห้ องสมุดประชาชนและการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้า การกาหนดให้ครู กศน. วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาในเทอมนั้น ๆ เพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะการแสวงหาความรู้ ฝึ ก นิสั ย การใฝ่ รู้ใ ฝ่ เ รี ยนให้ กั บ
นักศึกษา จากการประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญา ได้แสดงความคิดเห็นว่า
เป็นครั้งแรกที่ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะการใช้แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ดังนั้น ในแต่ละปีงบประมาณ หรือแต่ละภาคเรียน ควรมีการประชุมเพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบาย วางแผน การใช้และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.2 การจัดตัง้ คณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้งการสารวจแหล่งเรียนรู้ การ
วิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอศรีราชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการสารวจแหล่งเรียนรู้ และมอบหมายให้
บรรณารักษ์ดาเนินการสารวจและจัดทาทาเนียบแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ขาดการมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์สภาพความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ จึงไม่ทราบข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และแหล่ง
เรียนรู้ที่ต้องพัฒนา ในการนาข้อมูลไปประกอบการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อีกทั้ งผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้อง ได้แก่ ครู กศน. คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
เป็นคณะกรรมการสารวจแหล่งเรียนรู้
1.3 การสร้างความเข้าใจกับ ครูและบุคลากร พบปัญหาในด้านขาดการประชุมชี้แจง
อบรม ให้แก่ครู กศน. และบุคลากร รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญ
ของแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ครู นักศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ได้รับข้อมูลจากการการวิเคราะห์เอกสาร
และการประชุม สรุปได้ดังนี้
2.1 การสารวจวิเคราะห์ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอศรี ร าชา ซึ่ ง มี ก ารส ารวจแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพือ่ วิเคราะห์ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ให้ความรู้ สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์อานวยความสะดวก บางแห่งยังต้อง
มีการพัฒนาปรับปรุง ขาดการจัดทาแบบบันทึกข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้
2.2 การกาหนดแหล่งเรียนรู้และการจัดระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ยังขาดการกาหนดแหล่งเรียนรู้ โดยแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา และไม่ได้จัดทาระบบสารสนเทศที่ชัดเจน จะเห็นได้จากยังไม่มีการ
จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ แบบสารวจ แบบบันทึก แบบรายงาน และสื่อ นวัตกรรม ชุดการเรียน
ประกอบการจัดการเรียนรู้ สาหรับครู กศน. เจ้าของแหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น บันทึกการ
เรียนรู้สาหรับนักศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
การนิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ได้ รั บ ข้ อ มู ล จากการประชุ ม
ปฏิบัติการ และการวิเคราะห์เอกสาร สรุปได้ดังนี้
3.1 การกาหนดวิธีการ และเครื่ องมือประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอศรี ร าชา ยั ง ขาดการก าหนดวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ประกอบกับบุคลากรขาดความรู้ในการสร้างเครื่องมือประเมินผลการ
ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ยังไม่เคยพัฒนาบุคลากรให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผล รายงานผลการดาเนินการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4. การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล การใช้แหล่งเรียนรู้ และการวิเคราะห์เอกสาร สรุปได้ดังนี้
4.1 การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ยังขาดการนาผลการประเมินไปใช้ เนื่ องจากยังไม่ได้ดาเนินการบริหาร
แหล่ งเรี ย นรู้ ตามขั้ น ตอน และนโยบายการพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ ที่กาหนด จึงยังไม่มีการนาผลการ
ประเมินไปใช้
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4.2 การสรุป รายงานผลการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ขาดการประเมิน สรุปการ
ดาเนินงานการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
นอกจากนี้ได้ร่วมกัน การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) เพื่อหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) พบว่า
จุ ดแข็ง (Strength) คือ การมีแหล่ งเรียนรู้ชุมชนกระจายอยู่ในชุมชนเกือบทุกตาบล
ทาให้สะดวกต่อการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความหลากหลาย ในด้าน
ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นคนในชุมชน ซึ่งมีความพร้อมที่จะถ่ายทอด
ความรู้
จุดอ่อน (Weakness) อาคารสถานที่และบรรยากาศบางแห่งไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้มีน้อยมากหรือบางแห่งไม่มีเลย ไม่มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลความรู้
ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ เวลาให้บริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาในแหล่งเรียนรู้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โอกาส (Opportunities) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กาหนดให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีวัฒนธรรมในการดารงชีวิต โดยรูปแบบใน
การจัดการศึกษา สามรูป แบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ของประชาชนคนไทยในที่ สุ ด รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม การ
ดาเนิ นงานและจัดตั้งแหล่งเรีย นรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตามมาตรา 25 จึงเป็นภารกิจสาคัญของ
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะต้องจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สาหรับประชาชน
อุปสรรค (Threats) ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษา และ
เรี ยนรู้จ ากแหล่งเรีย นรู้ ไม่มีนิสั ย ใฝ่ เรียนรู้ทาให้ ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ทั น สมัย ทัน เหตุ การณ์ ไม่มีง บประมาณในการปรั บปรุ งพัฒ นาแหล่ ง เรีย นรู้ชุ มชนและ
งบประมาณในการจัดหาสื่อประกอบการเรียนรู้
ความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนเอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการบริหาร
แหล่ งเรี ย นรู้ ศูน ย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
มีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1. ขาดการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ของครู วิทยากร ภูมิปั ญญา ไม่เป็น
ระบบ ไม่เอื้อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้เท่าที่ควร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ให้ความสาคัญ
และขาดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
3. การนานักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ยังไม่เกิดประสิทธิผล
เท่าที่ควร เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องเวลา การเดินทาง งบประมาณที่ใช้ และเทคนิคการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ควรมีการจัดทาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
4. ควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอศรีราชา ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ควรมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแหล่งเรียนรู้
6. ควรมีการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และงบประมาณในการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
7. ควรมีการมอบหมายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ ให้กับ
บุคลากรอย่างชัดเจน
8. ควรมีการจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
9. ควรมีการจัดทาเครื่องมือและระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง

ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ผู้ศึกษาได้นาผลจากการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มาวิเคราะห์ตามประเด็นสนทนา 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการใช้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้าน
การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งแสดงตามประเด็นการกาหนดแนวทางการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ ดังตาราง 2 ดังนี้
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ตาราง 2 การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา เกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สภาพ ปัญหา
การบริหารแหล่งเรียนรู้
เครื่องมือ นวัตกรรม
กระบวนการ
เกี่ยวกับการบริหาร
เพื่อจัดการเรียนรู้
ประกอบการบริหาร
ดาเนินงานบริหาร
แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต
แหล่งเรียนรู้
1. ด้านการวาง
1. การจัดตัง้ คณะ
1. ประสานคณะกรรมการที่ 1. คาสั่งแต่งตั้ง
แผนการใช้และ
กรรมการทุกฝ่ายเพื่อการ เป็นผู้นาท้องถิ่น ปราชญ์
คณะกรรมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการสารวจ
ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญา
ดาเนินงานการใช้และ
- ขาดการมีส่วน
แหล่งเรียนรู้ เพือ่ วิเคราะห์ ท้องถิ่น ประกอบกับ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ร่วมในการวางแผน สภาพความพร้อมในการ บุคลากรของ กศน. อาเภอ ศูนย์การศึกษานอก
ด้านการใช้และ
ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศรีราชา ทุกฝ่ายทีมีส่วน
ระบบและการศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยควรแต่งตั้ง
เกีย่ วข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน
ตามอัธยาศัยอาเภอ
- ขาดการประชุม คณะกรรมการที่เป็นผู้นา คณะกรรมการสถานศึกษา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชี้แจง พิจารณา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนนักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ มีส่วนร่วมในการเป็น
วางแผนการใช้และ เข้าร่วมวางแผนการ
คณะกรรมการวางแผนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดาเนินงานการใช้แหล่ง
ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- ขาดการจัดทา
เรียนรู้ และแยกประเภท
ระบบสารสนเทศ คณะกรรมการตาม
ฐานข้อมูลชุมชน
ประเภทแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้และ
2. ในแต่ละปีงบประมาณ 2. เชิญคณะกรรมการสถาน 2. กาหนดแผนการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือแต่ละภาคเรียน ควรมี ศึกษา ภูมิปัญญา ตัวแทน ประชุม วาระการประชุม
การประชุมเพื่อให้เกิดการ นักศึกษาการศึกษาขั้น
วัน เวลา และสถานที่
มีส่วนร่วมในการกาหนด พื้นฐาน เข้าร่วมประชุมวาง ในการประชุม เพื่อทา
นโยบาย วางแผน การใช้ แผนการดาเนินงานการใช้ ความเข้าใจ แผนการ
และการพัฒนาแหล่ง
แหล่งเรียนรู้ โดยกาหนด
ดาเนินงาน การใช้แหล่ง
เรียนรู้
แผนการดาเนินงานการใช้ เรียนรู้ให้ชัดเจน
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
ขั้นตอน ที่ชัดเจน
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ตาราง 2 (ต่อ)
สภาพ ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหาร
แหล่งเรียนรู้
- ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชน
เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- ขาดการกาหนด
แหล่งเรียนรู้ โดย
แยกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รายวิชา

การบริหารแหล่งเรียนรู้
เพื่อจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. การจัดทาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูล
ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาให้อยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ
จัดเก็บและเรียกใช้
4. กาหนดแหล่งเรียนรู้
โดยแยกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชา ตามระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูล
ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญา จัดทาแผนงาน
โครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้
5.การประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญา

เครื่องมือ นวัตกรรม
ประกอบการบริหาร
แหล่งเรียนรู้
3. คณะกรรมการแต่ละ
3. แบบฟอร์มจัดเก็บ
ประเภทตามคาสั่ง
ทาเนียบ แหล่งเรียนรู้
ดาเนินการออกแบบระบบ ตลอดชีวิต ภูมิปัญญา
สารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา รายตาบล
ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
4. วิเคราะห์หลักสูตร สาระ 4. แผนงาน โครงการ
การเรียนรู้ รายวิชา เนื้อหา ประจาปีงบประมาณ
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ หรือแต่ละภาคเรียน
สอดคล้องกับบริบทของ
และแผนการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ และจัดทาแผน เรียนรู้ในแต่ละสาระ
จัดการเรียนรู้แผนงาน
การเรียนรู้ รายวิชา
โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน ที่ใช้แหล่งเรียนรู้
การใช้แหล่งเรียนรู้
กระบวนการ
ดาเนินงานบริหาร

5. คณะทางานที่มีหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
เชิญชวนให้มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้
2. การจัด
1. จัดเตรียมสื่อ นวัตกรรม 1. ประสานภูมิปัญญา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ที่
ท้องถิ่นจัดการเรียนรู้ใน
ในแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับการจัด
แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการ
แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
3. ประเมินผล บันทึกผล 3. นักศึกษาบันทึกการ
การเรียนรู้
เรียนรู้

5. สื่อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ QR Code
สื่อออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ แบบ
บันทึกการเรียนรู้ ประจา
แหล่งเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรม ใบงาน
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ตาราง 2 (ต่อ)
สภาพ ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหาร
แหล่งเรียนรู้
3. การนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้
- ขาดการกาหนด
วิธีการ เครือ่ งมือ
การวิเคราะห์ผล
การประเมินผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อ
ไปสู่การใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้

4. การนาผลการ
ประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้
- ขาดการนาผลการ
ประเมินไปใช้

การบริหารแหล่งเรียนรู้
เพื่อจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1. กาหนดกรอบ ประเด็น
เครือ่ งมือ วิธีการนิเทศ
ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้
2. กาหนดวิธีการ
เครื่องมือการประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้จาก
ผู้ใช้บริการและผลที่เกิด
จากการเรียนรู้
3. รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้

กาหนดให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้จัด
ผู้นิเทศ รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ รายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร และผู้ทมี่ ีส่วน
เกีย่ วข้องทราบ โดยให้
ข้อเสนอ แนะเพื่อการ
พัฒนาการดาเนินงาน

1. พัฒนาเครื่องมือนิเทศ
ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้

เครื่องมือ นวัตกรรม
ประกอบการบริหาร
แหล่งเรียนรู้
1. เครื่องมือนิเทศ
ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้

2. วางแผนการนิเทศ
ปฏิบัติการนิเทศ และ
รายงานผลการนิเทศ

2. แบบฟอร์มแผนการ
นิเทศ การบันทึกผลการ
และการรายงานนิเทศ

3. วิเคราะห์ประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ รายงาน
ผลการประเมินจากแบบ
บันทึกการเรียนรู้และ
แบบสอบถามความคิดเห็น
สังเคราะห์ให้ข้อเสนอผล
การดาเนินที่จะนาไปพัฒนา
งาน เสนอต่อผู้บริหาร และ
ผู้ทีมีส่วนเกีย่ วข้องทราบ

3. แบบบันทึกการเรียนรู้
และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระบวนการ
ดาเนินงานบริหาร

- แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน
- บันทึกข้อความเสนอ
ตามลาดับขั้นตอนเพื่อ
เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา

จากตาราง 2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้
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แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แผนภาพ 2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนภาพ 2 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษาได้จัดทาเป็นเอกสาร
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
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ตามอัธยาศัย อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี (ภาคผนวก ค) โดยในเอกสารอธิบายกระบวนการ
บริหารงานเชิงระบบทุกด้าน รวมทั้งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดเรีย นรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีการกระบวนการขั้นตอนบริหารแหล่ง
เรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ 3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 4) การนาผลการประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนมีผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง และเอกสารประกอบ ตามแผนภาพ 3-6
1. ด้านการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ผู้ร่วมดาเนินการ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูและบุคลากร

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ขั้นตอน
การวางแผนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. รวบรวมสารวจแหล่ง
เรียนรู้ ที่ผ่านมา
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
ทุกฝ่ายเพื่อการมีส่วนร่วม
3. ประชุมระดมความ
คิดเห็น เพื่อร่วมกาหนด
นโยบาย วางแผน การใช้
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4. จัดทาระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลชุมชน แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญา
5. การประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
6. จัดทาแผนจัดการเรียนรู้
แผนงานโครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้
แผนภาพ 3 การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เอกสารประกอบ

คาสั่งแต่งตั้ง
วาระการประชุม
ทาเนียบ
แหล่งเรียนรู้
สื่อประชาสัมพันธ์
แผนจัดการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ
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แผนภาพ 3 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา พิจารณาขอมูล รวบรวม สารวจแหลงเรียนรูที่ผานมา ใน
ทาเนียบแหลงเรียนรู ภูมิป ญญา มีจานวนเท่าไหร่ สภาพของความพรอมในการจัดการเรียนรู เปน
อยางไร ความถี่ของการไปใชแหลงเรียนรู ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนที่ผานมา สรุป
รายงานผลการดาเนินงานสภาพ ปญหา ความตองการ ขอเสนอเพื่อการพัฒนา เปนอยางไร เพื่อเปน
ขอมู ล เพื่ อ การส ารวจแหลงเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาและนอกสถานศึ ก ษา แต งตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ ก าหนดบทบาทหน าที่ รั บ ผิ ด ชอบตามความรู ความสามารถของแต ละบุ ค คล
ประกอบดวย ผู บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ภูมิป ญญาทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา
และประชุมปฏิบัติการเพื่อ ระดมความคิด พัฒนา รวมกันแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกประเด็น
ที่จะนาไปพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการพิจารณาสภาพของความพรอมในการจัดการเรียนรู ผลการ
จัดการเรียนรู ในแหลงเรียนรูที่ผ านมา วามีความสอดคลองกับสาระ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือนโยบายที่เกี่ยวของหรือไม อยางไร จากนั้นจัดทาขอมูลสารสนเทศ
และท าเนี ย บแหลงเรี ย นรู เพื่อ รวบรวมและจัด ทาขอมูล สารสนเทศแหลงเรีย นรู ใ หเปนปจจุบั น
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงเรียนรู นาขอมูลลงในเว็บไซต เฟซบุก ของสถานศึกษาและผู มีสวน
เกี่ยวของทุกฝายรวมมือกันเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงเรียนรู ครูและบุคลากร ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา และภูมิป ญญาทองถิ่น จัดทาแผนจัดการเรียนรู
แผนงานโครงการที่สงเสริมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรู โดยจัดทาชุดการเรียนรู และบันทึกการเรียนรู
ประจาแหลงเรียนรู เปนสื่อประกอบการเรียนรู ในแหลงเรียนรู ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ มีการจัดทาชุด
การเรียนรูและบันทึกการเรียนรูประจาแหลงเรียนรู จานวน 3 แหลงเรียนรู ไดแก
1) แหลงเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติ : ปาชายเลนชุมชนบานแหลมฉบัง
2) แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหมลุงทอง
3) แหลงเรียนรูดานการบริการสื่อและขอมูล : หองสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้

ผู้ร่วมดาเนินการ

ครู กศน.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษา

ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้
1. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ชุดการเรียนรู้
ประจาแหล่งเรียนรู้และ
บันทึกการเรียนรู้ สาหรับ
นักศึกษาการศึกษา
2. จัดการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้
3. นักศึกษาบันทึกผลการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น

เอกสารประกอบ

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ตามแผนการ
เรียนรู้
ชุดการเรียนรู้
ประจาแหล่ง
เรียนรู้
บันทึกการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้

แผนภาพ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
แผนภาพ 4 ครู กศน. และภูมิปญญาทองถิ่น จัดการเรียนรู โดยใชชุดการเรียนรู ประจา
แหลงเรียนรู สวนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรู และบันทึกผลการเรียนรู ในบันทึกการเรียนรู
ครู กศน. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล และบันทึกผลการจัดการเรียนรูในแหลงเรียนรู และรายงาน
ผลการจัดการเรียนรูในแหลงเรียนรู้
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3. ด้านการนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้

ผู้ร่วมดาเนินการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการนิเทศ

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ภาคีเครือข่าย

ขั้นตอน
การนิเทศติดตามและ
ประเมินการใช้
แหล่งเรียนรู้
1. กาหนดกรอบ ประเด็น
เครือ่ งมือ วิธีการนิเทศ
ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้
2. ปฏิบัติการนิเทศ
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการใช้แหล่ง

เรียนรู้
4. รายงานผลการนิเทศ
ติดตามผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ตามเกณฑการ
ประเมินผล

เอกสารประกอบ

แบบนิเทศ
แผนการนิเทศ
รายงานการนิเทศ
- แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อ
การเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้

แผนภาพ 5 การนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้

รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้
สยกสน

แผนภาพ 5 คณะกรรมการนิเทศภายในของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอศรีราชา คณะกรรมการสถานศึกษา และหรื อภาคีเครือขาย รวมนิเทศ ติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะ ใหคาปรึกษา ในการจัดการเรียนรู และเก็บรวมรวมขอมูล วิเคราะหผล ประเมินผล และ
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการใชแหลงเรียนรู ตามเกณฑการประเมินผล ดังนี้
เกณฑการประเมินผลการเรียนรู
รอยละ 80 ของนักศึกษาทาบันทึกการเรียนรู ผานเกณฑรอยละ 70
เกณฑการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนรูในแหลงเรียนรู
รอยละ 80 ของนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากขึ้นไป
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4. ด้านการนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้

ขั้นตอน

ผู้ร่วมดาเนินการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูและบุคลากร
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การนาผลการประเมิน
แหล่งเรียนรู้ไปใช้
กาหนดให้บุคลากรที่เกี่ยว
ข้องทุกฝ่าย สะท้อนผลการ
การดาเนินงาน ทั้งผู้จัด
ผู้นิเทศ รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ รายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร และผู้ทมี่ ีส่วน
เกีย่ วข้องทราบ โดยนา
ข้อเสนอแนะไปวางแผน
พัฒนาการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหาร
แหล่งเรียนรู้
แผนการปรับ
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ
แหล่งเรียนรู้
แผนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

แผนภาพ 6 การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
แผนภาพ 6 การน าผลการประเมินแหลงเรียนรู ไปใช เปนการกาหนดใหบุคลากร
ที่เกี่ยวของทุกฝาย นาขอมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในแหลงเรียนรู การนิเทศ ติดตาม ผลการ
วิเคราะห ประเมินผล นามาสะทอนผลโดยนาขอสรุป ขอเสนอแนะ เปนขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา
อยางตอเนื่อง ตามวงจรบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง ( PDCA) โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย และหากมี
สวนที่ตองปรับปรุงก็นามาวางแผนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูตามขั้นตอนแรก

64

ตอนที่ 3

ความคิดเห็น ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรี ย นรู้ ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้ศึกษาได้นาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปดาเนินการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง ได้แก่แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลน
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่ง
เรียนรู้ด้านการบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กาหนดให้
จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากสอดคล้องกับรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือสาระทักษะการเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งบูรณาการเนื้อหากับรายวิชาอื่น ๆ ตามบริบทของแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้นาชุดการเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ สาหรับครู กศน. ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้จัดการ
เรียนรู้ ให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรู้ และบันทึกการเรียนรู้ตามที่กาหนด และศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลน ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา นานักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเรียนรู้ในสาระทักษะการเรียนรู้ การใช้แหล่ง
เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกี่ยวข้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาด้านระบบนิเวศป่าชายเลน
การอนุ รั กษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ป่ าชายเลน โดยนายอภิวิ ช ญ์ นวลแก้ว ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น เป็ น
ผู้จัดการเรียนรู้ ตามชุดการเรียนรู้ ประจาแหล่งเรียนรู้ ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง นักศึกษา
บันทึกการเรียนรู้ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียดใน
ชุดการเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง)
2. แหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง มีการนาแนวคิดการทาเกษตรแบบผสมผสาน
ของพืชหลากหลายชนิด โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา นา
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเรียนรู้ในสาระทักษะการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเกี่ยวข้องกับรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาคือ นายบัวทอง ขวัญน้อม (ลุงทอง) เป็น
ผู้จัดการเรียนรู้ ตามชุดการเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง นักศึกษาบันทึก
การเรียนรู้ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียดในชุด
การเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง)
3. แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
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สาคัญต่อระบบการศึกษา เป็นคลังความรู้รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศในสื่อต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ ต่าง ๆ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บทบาทสาคัญของห้องสมุดประชาชนคือ นักศึกษาและประชาชนสามารถศึกษา
หนังสือตาราเอกสารและสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
มีพัฒนาการอ่านที่ดีมีสมาธิ และความพร้อมในการอ่านเกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพราะได้ประมวล
ความรู้จากเรื่องราวที่ได้ศึกษามา สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของตนได้ นอกจากนี้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชน ยังสอดคล้องกับ สาระทักษะการเรียนรู้ เนื้อหาการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ กศน. อาเภอศรีราชา กาหนด
แนวทางร่วมกันกับครู กศน. บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา ให้นานักศึกษาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาค้นคว้า เรียนรู้การใช้ห้องสมุดประชาชน โดยครู กศน. และบรรณารักษ์ ร่วมกัน
วิเคราะห์เนื้อหาการใช้แหล่งเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ ตามชุดการเรียนรู้
ประจ าแหล่ ง เรี ย นรู้ ห้ อ งสมุ ด ประชาชนอ าเภอศรี ร าชา นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก การเรี ย นรู้ และตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียดในชุดการเรียนรู้ประจาแหล่ง
เรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ ได้มีการ
นิเทศ ติดตาม การประเมินผล โดยเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การประเมินผลการใช้แหล่ง
เรี ย นรู้ โดยการศึก ษาบั น ทึก การเรี ยนรู้ และแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ของนั กศึ กษาการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ แยกตามแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง รายละเอียดดังตาราง
3-5
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ : ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง
S.D.
ที่
รายการ
ระดับ
X
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
1. กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.43 0.45
มาก
ในรายวิชาที่เรียน
2. เนื้อหาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความ
3.52 0.41
มาก
ต้องการของนักศึกษา
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ตาราง 3 (ต่อ)
ที่
รายการ
3. การจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการปฏิบัติ
4. กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทาให้
นักศึกษาเข้าใจวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ
การแสวงหาความรู้
5. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเทคนิค วิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้
10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ชุดการเรียนรู้ประจาแหล่ง
เรียนรู้ ทาให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
11. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ด้านแหล่งเรียนรู้
12. ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
13. การอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
14. บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้
15. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้
เฉลี่ยรวม

3.72

0.32

ระดับ
มาก

3.77

0.53

มาก

3.54

0.11

มาก

3.61

0.72

มาก

3.81

0.12

มาก

3.91

0.43

มาก

X

S.D.

3.82

0.93

มาก

3.66

0.45

มาก

3.99

0.72

มาก

3.87

0.35

มาก

3.65

0.65

มาก

4.32

0.31

มาก

4.35

0.40

มาก

3.86

0.54

มาก
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จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็ นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา 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) และบรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้
ทาให้เกิดการเรียนรู้ ( X = 4.32 S.D. = 0.31) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้ายคือ เนื้อหาการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ( X = 3.52 S.D. = 0.41)
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง
S.D.
ที่
รายการ
ระดับ
X
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
1. กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.32 0.45
มาก
ในรายวิชาที่เรียน
2. เนื้อหาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความ
3.95 0.43
มาก
ต้องการของนักศึกษา
3. การจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้
4.04 0.16
มาก
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการปฏิบัติ
4. กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทาให้นักศึกษา
3.55 0.35
มาก
เข้าใจวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการแสวงหาความรู้
5. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้
4.27 0.34
มาก
ในชีวิตประจาวัน
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
3.51 0.29
มาก
การเรียนรู้
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
4.22 0.32
มาก
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถในการจัด 4.12 0.42
มาก
กิจกรรมการเรียนรู้
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ตาราง 4 (ต่อ)
ที่
รายการ
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเทคนิค วิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้
10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ชุดการเรียนรู้ประจาแหล่ง
เรียนรู้ ทาให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
11. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
13. การอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
14. บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้
15. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

3.96

0.34

3.54

0.31

ระดับ
มาก
มาก

3.94

0.56

มาก

3.89

0.13

มาก

4.44

0.08

มาก

4.37

0.33

มาก

4.00

0.46

มาก

จากตาราง 4 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00 S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ ( 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) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้ายคือ ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =3.51 S.D. = 0.29)
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา
S.D.
ที่
รายการ
ระดับ
X
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
1. กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3.75 0.19
มาก
ในรายวิชาที่เรียน
2. เนื้อหาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความ
3.87 0.18
มาก
ต้องการของนักศึกษา
ด้านเนื้อหาในการจัดเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
3. การจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้
3.66 0.16
มาก
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการปฏิบัติ
4. กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทาให้นักศึกษา
3.71 0.35
มาก
เข้าใจวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการแสวงหาความรู้
5. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้
3.79 0.34
มาก
ในชีวิตประจาวัน
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
3.51 0.29
มาก
การเรียนรู้
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
3.94 0.32
มาก
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (บรรณารักษ์)
8. บรรณารักษ์มีความรู้ ความสามารถในการจัด
4.12 0.42
มาก
กิจกรรมการเรียนรู้
9. บรรณารักษ์มีเทคนิค วิธีการในการจัดกิจกรรมการ
3.55 0.34
มาก
เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้
10. บรรณารักษ์ใช้ชุดการเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้
3.82 0.31
มาก
ทาให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
11. บรรณารักษ์เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.74 0.56
มาก
ร่วมกัน
ด้านแหล่งเรียนรู้
12. ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ในการจัด
3.78 0.38
มาก
กิจกรรมการเรียนรู้
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ตาราง 5 (ต่อ)
S.D.
ที่
รายการ
ระดับ
X
13. การอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
3.79 0.13
มาก
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
14. บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อกิจกรรมการ
3.72 0.08
มาก
เรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้
15. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
4.22 0.33
มาก
เรียนรู้
เฉลี่ยรวม
3.80 0.48
มาก
จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็ นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80 S.D. = 0.48) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกข้อ 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) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุ ดท้ายคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =3.51 S.D. = 0.29)
ผลสาเร็จของการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลจากการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายในชุมชน ทาให้การบริหารแหล่งเรียนรู้
เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง จึงมีภาคีเครือข่ายเล็งเห็นความสาคัญ
ของการสร้างแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้
บริจาคมอบที่ดิน และมีการระดมทุน ให้ กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. ได้รับบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 216128 จานวน 2 งาน มูลค่า 200,000 บาท จาก
นายวีระ- นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร เพื่อสร้าง กศน. ตาบลบ่อวิน เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2559
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2. ได้รับบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 223986 จานวน 2 งาน มูลค่า 200,000 บาท จาก
นายวีระ- นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร เพื่อสร้าง กศน. ตาบลบ่อวิน เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เมื่อวันที่
4 เมษายน 2560
3. ได้รับบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 10561 จานวน 1 งาน 3/10 ตารางวา มูลค่า 758,100
บาท จากนายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ เพื่อสร้าง กศน ตาบลบึง เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2560
4. จัดหาทุนสร้าง กศน.ตาบลบ่อวิน (ทอดผ้าป่าสามัคคี) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ได้
เงินทาบุญ จานวนทั้งสิ้น 799,999 บาท
5. ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้า เพื่อจัดทาศูนย์การเรียนรู้ด้าน ICT
ณ กศน.ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 389,000 บาท
ที่ดินโฉนดเลขที่ 216128 และ โฉนดเลขที่ 223986 รวมจานวน 4 งาน มูลค่า 200,000 บาท
จากนายวีระ-นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร เพื่อสร้าง กศน. ตาบลบ่อวิน
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ที่ดินโฉนดเลขที่ 10561 จานวน 1 งาน 3/10 ตารางวา มูลค่า 758,100 บาท
จากนายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ เพื่อสร้าง กศน. ตาบลบึง
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จัดหาทุนสร้าง กศน.ตาบลบ่อวิน (ทอดผ้าป่าสามัคคี) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ได้เงินทาบุญ จานวนทั้งสิ้น 799,999 บาท
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ตอนที่ 4 ปัจจัยความสาเร็จของการบริการแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากการพั ฒนาแนวทางและการนาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปใช้ได้
มีการถอดบทเรียน เสนอผลการดาเนิ นงานทั้ง 4 ด้าน ทั้งจากการนิเทศ ติดตาม การสอบถามพูดคุย
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จัดการเรียนรู้ การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อ
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และผลสาเร็จที่มีเครือข่ายเห็นความสาคัญ มีส่วนร่วมมอบบริจาคที่ดิน และ
ระดมทุน เพื่ อพัฒนาเป็นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ผู้ ศึกษาได้สังเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จ
มีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยความสาเร็จที่เกิดจากการบริหารงาน ตามกรอบการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การนาผลการประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ ซึ่งเป็นการบริหารงานเชิงระบบทุกด้าน รวมทั้งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง
(PDCA)
2. ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ที่ เ กิ ด จากความพร้ อ มภายในแหล่ ง เรี ย นรู้ และการได้ รั บ การ
สนับสนุนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผู้ร่วมจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระทักษะการเรียนรู้ และรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ และแบบบันทึกการเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้
3. ปัจจัยความสาเร็จที่เกิดจากการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ โดยการถอดองค์ความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บพัฒนา
เป็นสื่อการเรียนรู้ มีการถ่ายทอด หรือต่อยอดความรู้ เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น
4. ปัจจัยความสาเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน และภูมิปัญญา
ที่จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทั้งในด้านฐานข้อมูลองค์ความรู้ ประสบการณ์ สถานที่แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ การนาความรู้ไปปรับใช้และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต
5. ปัจจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของนักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปปรับประยุกต์ใช้ เนื่องจากมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การเรียนรู้จาก
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การปฏิบัติ การบูรณาการกับเนื้อหารายวิชา ทาให้การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ควรมีการดาเนินการเตรีย มความพร้อม
ทั้งด้านสถานที่ บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม หลากหลาย เพื่อให้
ผู้ที่มาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย จะทาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ
สนใจ ความต้องการอย่างแท้จริง
2. ภายในแหล่งเรียนรู้ ควรมีสื่อมัลติมีเดีย นิทรรศการที่มีชีวิต สอดคล้องกับบริบทชุมชน
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้
3. พัฒ นาภูมิปั ญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในแหล่ ง เรียนรู้ ให้ มีเ ทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู้ ครู กศน. กับภูมิปัญญาท้องถิ่นนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล
ความรู้ของภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทางสื่อสังคมออนไลน์
4. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรีของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ หรือการนาจานวนชั่วโมงที่
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มาเทียบโอนได้ เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ร่วมมือกับศาสนสถานในชุมชน เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เพื่อจัดและ
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา คาสอน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การฝึกอาชีพ และ
อื่น ๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และด้านปัญญา ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับคน
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้
ไปศึกษาและกาหนดแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นาแนวทางการ
บริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปใช้ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วิธีการดาเนินการศึกษา มีขอบเขตการศึกษา เครื่องมือในการศึกษา และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ า นระยะเวลา ด าเนิ นการศึ ก ษาระหว่า งเดื อ น มี น าคม 2558 ถึ ง เดื อ น
เมษายน 2560
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประชากร ได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 1 คน
บรรณารักษ์ 1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 คน ครู กศน. ตาบล 11 คน ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 6 คน รวมจานวน 24 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามรายชื่อทาเนียบภูมิปัญญา กศน. จานวน
41 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 1 คน
บรรณารักษ์ 1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 คน ครู กศน. ตาบล 11 คน ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 6 คน รวมจานวน 24 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เคยจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จานวน
11 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 35 คน
ส่วนการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประชากร คือ นักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2,558 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และห้องสมุดประชาชน
อาเภอศรีราชา แห่งละ 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จานวน 90 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก
เป็นนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ในสาระทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้
แหล่งเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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3. ขอบเขตด้านพื้นที่ โดยศึกษาการนาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลนชุมชนบ้าน
แหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่งเรียนรู้ด้าน
การบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กาหนดให้จัดการ
เรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากสอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือสภาพ ปัญหา การบริหารแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตัวแปรตาม คือแนวทาง
การบริ ห ารแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่อ จั ด การเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต และความคิ ดเห็ น ของนั ก ศึก ษาการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่ ง
เรียนรู้ มีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา
1. สภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ยั งขาดการมีส่ว นร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนร่วมกันของบุคลากร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จึงควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาวางแผน
โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางในการดาเนินงานต่อไป โดยการสร้างความ
เข้าใจกับครูและบุคลากร รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญของการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ ซึ่งยังขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ครู กศน. นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ควรให้
ทุกผ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้งใน
การสารวจแหล่งเรียนรู้ และวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยขาดการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ชุมชนมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาขาดเทคนิค
สื่อการเรียนรู้ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นควรมีการวางแผนร่ วมกัน
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ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา
ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแหล่งเรียนรู้ โดยมอบหมายการปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน จัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และควรมีการจัดทาเครื่องมือและระบบการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง
2. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระบวนการขั้นตอนการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการนาผลการ
ประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ มีข้อค้นพบดังนี้
2.1 ด้านการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.1.1 รวบรวมสารวจแหล่งเรียนรู้ ของสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ที่เคย
จัดทาเป็นทาเนียบแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.1.2 จัดตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการดาเนินงานการใช้
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
2.1.3 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ร่วมกาหนดนโยบาย กาหนดเป้าหมายและ
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนให้มีความชัดเจน กาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้
2.1.4 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามหัวข้อที่กาหนดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.1.5 การประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ในรูปแบบที่หลายหลาย ทั้งใน
รูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
2.1.6 จัดทาแผนจัดการเรียนรู้/แผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้
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2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ มีการดาเนินงานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร่วมกันจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ประจาแหล่งเรียนรู้ และให้นักศึกษาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเรียนรู้ พร้อมทั้งบันทึกผลการเรียนรู้ในบันทึกการเรียนรู้
2.3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการนิเทศ
ภายในของศูน ย์ การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัยอาเภอศรีร าชา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือภาคีเครือข่าย ร่วมนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ และเก็บ
รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล ประเมินผล และรายงานผลการจัดการเรียนรู้
2.4 การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ อย่างต่อเนื่อง นาข้อมูลจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม เพื่อนามาวิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล และ
รายงานผล โดยนาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจร
บริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)
3. ความคิดเห็นของนัก ศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแหล่งเรียนรู้ โดยการศึกษาแยกตามแหล่งเรียนรู้
3 แห่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการสื่อและข้อมูล :
ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กาหนดให้จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 เนื่องจากสอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลการศึกษาดังนี้ ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ในรายวิชาที่เรียน ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศในแหล่งเรียนรู้
เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้ายคือ เนื้อหาการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้
เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ รองลงมา ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ในรายวิชาที่เรียน ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความคิดเห็นของ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ในแหล่ งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอาเภอศรีราชา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
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3 อัน ดับ คื อ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่ ง เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ปัจ จัย ความสาเร็จ ของการบริห ารแหล่ง เรีย นรู้เ พื่อ จัด การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปัจจัยความสาเร็จที่เกิดจากการบริหารงาน ตามแนวการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
ซึ่งเป็นการบริหารงานเชิงระบบทุกด้าน รวมทั้งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) การ
ได้รับการสนับสนุนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผู้ร่วมจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดการความรู้ โดยการถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้
มีการถ่ายทอด หรือต่อยอดความรู้ เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในชุมชน และภูมิปัญญาที่จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทั้งในด้านฐานข้อมูลองค์ความรู้ ประสบการณ์
สถานที่แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้นักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา ได้มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ การนาความรู้ไปปรับใช้และเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะในการเรี ยนรู้ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้ องกับความต้องการ ความสนใจของนักศึกษา
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ เนื่องจากมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ การบูรณาการกับเนื้อหารายวิชา ทาให้การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการ
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ควรมีการดาเนินการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดรูปแบบกิจกรรม
ให้เหมาะสม หลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย จะทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการอย่างแท้จริง โดยภายในแหล่งเรียนรู้ ควรมีสื่อ
มัลติมีเดีย นิทรรศการที่มีชีวิต สอดคล้องกับบริบทชุมชนสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ สนุกกับ
การเรียนรู้ และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ มีการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ให้มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ ครู
กศน. กับภูมิปัญญาท้องถิ่นนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้ของ ภูมิปัญญา
และแหล่งเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทางสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี
ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
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สอดคล้ องกับ แหล่ งเรีย นรู้ หรื อการนาจานวนชั่ว โมงที่เรียนรู้ในแหล่ งเรียนรู้มาเทียบโอนได้ เพื่อ
ส่งเสริ มการใช้ แหล่งเรี ย นรู้ และส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมมือกับศาสนสถานในชุมชน เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เพื่อจัดและพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ ทางด้านศาสนา คาสอน ศิล ปวัฒ นธรรม ประวัติศาสตร์ การฝึ กอาชีพ และอื่น ๆ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และด้านปัญญา ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับ คนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกอาชีพ

อภิปรายผล
1. สภาพ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การวางแผนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ยังขาดการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนร่วมกันของบุคลากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จึงควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่วนใหญ่ขาดระบบข้อมูล สารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้
เพื่อนามาวางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรายวิชา หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภามาศ อ่าดวง (2554) เบญญาภา อินต๊ะวงค์ (2557) ที่วิจัย
พบว่าการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในวัด มีปัญหาในเรื่องการขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปัญหาของด้านบุคลากร ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นในการการวางแผน ต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากร อบรมให้แก่ครู
และผู้เรียน รวมถึงผู้ ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง ตระหนักและเห็ นความสาคัญของการใช้แหล่ งเรียนรู้ การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และควรให้ทุกผ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 83) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 21-22)
สุมน อมรวิวัฒน์ (2550: 25-26) กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 42-59) จงกล อินน้อย (2557) ที่
กาหนดให้สถานศึกษามีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการศึกษาหลักสูตรและความต้องการของ
ครูและผู้เรียน จั ดทาระบบสารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้ กาหนดโครงการหรือกิจกรรมการจัด การ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
2. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระบวนการขั้นตอนการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้
ไปใช้ ซึ่งสอดคล้องการบริหารงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ตามข้อค้นพบการวิจัยของ
เบญญาภา อินต๊ะวงค์ (2557) ปรียามาศ โทนคา (2557) เรณุกา ศรีสวัสดิ์ (2557) สุรเกียรติ งามเลิศ
(2557) อมรศักดิ์ เกษเมธีการุณ (2557) พิชัย เรืองดี (2558) สันติ ต่วนชะเอม (2559) อนุรัตน์ สงขา
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(2559) Social Research Institute (1998) และการบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ประสบความสาเร็จ คือ
ผู้บ ริ ห ารเห็ น ความส าคัญ ความจาเป็นของการพัฒ นาและใช้แหล่งเรียนรู้ โดยพร้อมที่จะร่ว มมือ
สนับสนุนในการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการพัฒนา
ศัก ยภาพบุ ค ลากร มี ก ารประสานงานกั บ แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะการให้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสานึกเห็น
คุณค่าของชุมชน ให้กับผู้เรียน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน ใช้ทรัพยากรในชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า นักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้าน
แหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารแหล่งเรียนรู้ มีการศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารแหล่งเรียนรู้
และนามากาหนดแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านสาระการเรียนรู้ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน การฝึกทักษะการ
เรี ย นรู้ ใ นแหล่ ง เรี ย นรู้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั้ ง การเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
นอกจากนี้การมีส่ว นร่ วมทั้งครู บุคลากร ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี
เครือข่าย เป็นปั จจัยทาให้การบริหารแหล่งเรียนรู้ประสบผลสาเร็จ ให้ ความสาคัญกับการจัดการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทาให้มีการวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และการนาผลการใช้แหล่งเรียนรู้ไปใช้
และการจั ด ท าคู่ มื อ การใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ท าให้ ก ารด าเนิ น การประสบ
ความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัย เรืองดี (2558) Mullins (1999) และ Keele (2003)
ที่พบว่ากระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ การดาเนินการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการสรุป ปรับปรุงแก้ไขการนา
แหล่งเรียนรู้ไปใช้ การประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความสาเร็จหรือความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทาให้การบริหารแหล่งเรียนรู้เป็นการบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. ปัจจัยความสาเร็จของการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากการได้มี
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 11) ซึ่ง
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การส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ในชุมชนนั้ น การพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายแหล่ งเรียนรู้ให้ มี
มาตรฐานและกระจายให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ ปรับ
สภาพแวดล้อมให้ เอื้ออานวยกับการสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
เนื่องจากจุดมุ่งหมายสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการปลูกฝังนิสัย และทักษะในการเรียนรู้ทุกที่
ทุกเวลา และทุกโอกาส ดังนั้น การให้เรียนรู้วิธีเรียน วิธีแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
บุคคลมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และใช้ความรู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองในทุก ๆ ช่วงชีวิต
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556: 118) สอดคล้องกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่กาหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
โดยใช้ กศน. ตาบล/แขวง ในสังกัดสถานศึกษา เป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุ มชน ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย. 2557: 27-31) จึงทาให้การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประสบความสาเร็จ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 ควรดาเนินการปรับและจัดทาระบบสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ เพื่อให้ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการ ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากผลจากการศึกษาพบว่าฐานข้อมูลด้านแหล่ง
เรียนรู้ยังไม่เป็นปัจจุบันในทุกแหล่งเรียนรู้
1.2 ควรดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรี ย นรู้ ถอดบทเรี ย น ร่ ว มกัน กับ ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น เครื อข่า ยในชุ มชน เพื่อ ก่อให้ เกิดการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลาย และมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยพัฒนาเสนทางการเรียนรู ด านการประกอบอาชีพแตละตาบล
เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเพื่อการประกอบอาชีพ
2.2 ควรศึกษาทาวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจต่อการประกอบอาชีพ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. นายจีราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อานวยการ (เชี่ยวชาญ) สถาบันการศึกษาและ
พัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ความเชี่ยวชาญ การบริหารสถานศึกษา
2. นายพานิช ศรีงาม ผู้อานวยการ (เชี่ยวชาญ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความเชี่ยวชาญ
การบริหารสถานศึกษา
3. ดร.จิตตรา มาคะผล ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดุษฎีบัณฑิต การศึกษาตลอดชีวิต และการ
พัฒนามนุษย์ ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิต
4. ดร.จรัสศรี หัวใจ ศึกษานิเทศก์ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยการศึกษา
5. นางจันทนี กิ่งไทรงาม ครู (ชานาญการพิเศษ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความเชี่ยวชาญ ด้านการวัดผล
ประเมินผล และการวิจัย
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ในแต่ละข้อได้
แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ระดับการศึกษา........................................
แหล่งเรียนรู้ที่ไปเรียนรู้..................................................................................................................
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รายการ

5
4
การกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
1. กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา
ที่เรียน
2. เนื้อหาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษา
3. การจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
4. กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทาให้นักศึกษาใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการแสวงหาความรู้
5. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. การจัดทาแผนงาน/โครงการในการใช้แหล่งเรียนรู้
9. วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเทคนิค วิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
10. วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการใช้สื่อที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
11. วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ด้านแหล่งเรียนรู้
12. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
13. การอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
14. บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้
เกิดการเรียนรู้
15.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้

ระดับ
3

2

1
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คนที่ 1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

คะแนนความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
0
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1

R

IOC

+3
+4
+3
+5
+4
+3
+5
+5
+4
+4
+5
+4
+4
+3
+5

0.60
0.80
0.60
1.00
0.80
0.60
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
0.60
1.00

ข้อคาถามที่มี IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 ถือว่าเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้ทุกข้อ
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ค่าอานาจจาแนกและ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Item-Total Statistics
Scale
Variance if
Scale Mean if
Item
Item Deleted Deleted
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 1 64.0333
15.344
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 2 64.1333
14.740
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 3 63.9667
15.344
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 4 64.2000
15.338
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 5 64.1000
15.059
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 6 64.1000
15.610
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 7 64.1667
15.937
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญา 8
63.7000
15.941
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญา 9
64.0000
14.966
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญา 10
64.0000
14.138
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญา 11
63.8333
15.040
ด้านแหล่งเรียนรู้ 12
63.9333
14.685
ด้านแหล่งเรียนรู้ 13
63.9000
14.783
ด้านแหล่งเรียนรู้ 14
63.9667
15.413

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.851
15

Corrected Cronbach's
Item-Total Alpha if Item
Correlation Deleted
.407
.846
.575
.837
.417
.846
.428
.845
.483
.842
.337
.850
.260
.854
.420
.846
.513
.840
.746
.827
.567
.838
.611
.835
.599
.836
.398
.847
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ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 1
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 2
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 3
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 4
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 5
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 6
ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ 7
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญา 8
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญา 9
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญา 10
ด้านวิทยากร/ภูมิปัญญา 11
ด้านแหล่งเรียนรู้ 12
ด้านแหล่งเรียนรู้ 13
ด้านแหล่งเรียนรู้ 14
ด้านแหล่งเรียนรู้ 15

Item-Total Statistics
Scale
Variance if Corrected Cronbach's
Scale Mean if
Item
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Deleted Correlation Deleted
64.0333
15.344
.407
.846
64.1333
14.740
.575
.837
63.9667
15.344
.417
.846
64.2000
15.338
.428
.845
64.1000
15.059
.483
.842
64.1000
15.610
.337
.850
64.1667
15.937
.260
.854
63.7000
15.941
.420
.846
64.0000
14.966
.513
.840
64.0000
14.138
.746
.827
63.8333
15.040
.567
.838
63.9333
14.685
.611
.835
63.9000
14.783
.599
.836
63.9667
15.413
.398
.847
63.9000
15.059
.519
.840

ภาคผนวก จ
การเผยแพร่ผลงาน

126

127

128

129

130

131

132

ประวัติผู้ศึกษา
ชื่อ – ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่ทางานปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2560
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2549

นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง
10 มีนาคม 2509
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี(กศน. อาเภอบ้านบึง)
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอบ้านบึง
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ปวช.(บัญชี) โรงเรียนพาณิชยการสยาม
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

