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การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชมุชน 

 
แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน หมายถงึ “แหล่ง” หรอื “ทีร่วม” ขอ้มลู ขา่วสาร ความรู ้สารสนเทศ 

กจิกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนทีส่นบัสนุน ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถหาความรูแ้ละเรยีนรู้
ดว้ยตนเองไดต้ามอธัยาศยั 

    
การสรา้งและพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้เป็นการจดัใหม้กีารศกึษาทีเ่กือ้หนุนใหบุ้คคลใน

ชุมชนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่อง ตลอดชวีติ โดยการกระจายโอกาสทางการศกึษาใหท้ัว่ถงึ 
ภายใตส้ิง่ทีม่อียูใ่นสงัคมรอบ ๆ ตวั ทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ เช่น จากประสบการณ์ของวทิยากรหรอื
ปราชญช์าวบา้น จากแปลงสาธติ จากศูนยเ์รยีนรู ้ฯลฯ โดยมุง่หวงัใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิ ในลกัษณะของการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาอยา่งไมเ่ป็นทางการ ทีไ่มเ่น้นการเรยีนรู้
เฉพาะในหอ้งเรยีน ดงันัน้การสรา้งแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในชุมชนจงึเป็นอกีสิง่หนึ่งทีจ่ะก่อ
ประโยชน์ต่อกระบวนการเรยีนรูท้ีท่ําใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพจากประสบการณ์ตรง ซึง่สมัผสัและ
จบัตอ้งได ้ทัง้นี้ ความสําคญัของแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน ไมไ่ดม้เีฉพาะต่อสมาชกิในชุมชนเท่านัน้ แต่
ยงัรวมถงึบุคคลทัว่ไปและผูท้ีศ่กึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรูเ้พื่อดาํเนิน
กจิกรรมต่าง ๆ ทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูร่ว่มกนั และก่อใหเ้กดิการจารกึขอ้มลูชุมชนทีเ่ป็นระบบดว้ย 
เช่น 

1. ใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิทัง้ทีม่ใีนตําราเรยีนและทีไ่ม่มใีนตําราเรยีน 
2. ใชเ้ป็นสถานทีใ่นการจดัการเรยีนการสอน การฝึกอบรม 
3. ใชเ้ป็นสถานทีพ่บปะ แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ ความคดิเหน็ 
4. ใชเ้ป็นแหล่งสถานทีศ่กึษาดูงาน ฝึกฝนอาชพี 
5. ใชเ้ป็นสื่อเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนการสอนทีม่มีติ ิมชีวีติ เช่น จติกรรมฝาพนงั 

รอ่งรอยประวตัศิาสตร ์นิเวศวทิยา สตัวต่์าง ๆ ทีม่อียูใ่นชุมชน (แมลง นก ปลา ฯลฯ) เป็นตน้ 
6. ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทอดความรู ้ขอ้มลู ข่าวสารทัว่ ๆ ไป รวมทัง้เป็นสถานที่

ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร ่หรอืแจง้ขอ้มลูทีต่อ้งการสื่อไปถงึคนในชุมชน 
7. ใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ศลิปวฒันธรรม  

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ฯลฯ ไมใ่หล้บเลอืนสาํหรบัสบืต่อไปยงัชนรุน่หลงั 
8. ใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินกจิกรรมอื่น ๆ อาท ิเป็นศูนยจ์ดัจาํหน่ายผลติภณัฑช์ุมชน 

เป็นจุดรวบรวมผลผลติ พืน้ทีร่วมกลุ่มทาํกจิกรรมของแมบ่า้น ฯลฯ 
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องคป์ระกอบของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
แหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน ควรจะประกอบดว้ยสิง่ต่าง ๆ ดงันี้  
1. แหล่งทีม่าของความรูแ้ละเนื้อหาความรู ้ แหล่งทีม่ขีองความรู ้หมายถงึ ทีม่า หรอื

ตวัแทนของความรูท้ีส่ามารถอา้งองิถงึความมอียู่ขององคค์วามรูชุ้มชน ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบต่าง ๆ 
เช่น ตวับุคคล วตัถุสิง่ของ  สถานที ่ ประเพณ ี ฯลฯ แหล่งทีม่าของความรูน้ี้สามารถเสื่อมสลาย ผุพงั 
หรอืลม้ตายได ้นอกจากนี้บางแหล่งทีม่าของความรูย้งัไมส่ามารถใหเ้รือ่งราวไดอ้ยา่งชดัเจนหากไมม่ี
คนมาบอกเล่าหรอืไม่มเีอกสารมาใหอ่้าน ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูองคค์วามรู ้ออกมา
เป็นภาพถ่าย เอกสาร หรอืเนื้อหาความรู ้เพื่อเป็นหลกัประกนัความยัง่ยนืยาวนานและสามารถสบื
ทอดขยายผลได ้

เนื้อหาความรู ้คอื ขอ้มลู หรอืเรือ่งราว หรอืสิง่ทีจ่ดัเกบ็ไดจ้ากแหล่งทีม่าของความรู้ทีถู่ก
นํามาเรยีบเรยีงใหเ้ป็นระบบ เป็นหมวดหมู ่สามารถทาํความเขา้ใจไดแ้ละพรอ้มต่อการนําไปใช้
ประโยชน์เพื่อเพิม่พนูความรู ้ประสบการณ์ ทัง้ความรูท้ีฝ่งัอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) ซึง่เป็น
ความรูท้ีไ่ดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคห์รอืสญัชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทกัษะในการทาํงาน 
ความคดิทศันคต ิและทัง้ความรูท้ีช่ดัแจง้ (Explicit Knowledge) ซึง่สามารถถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวธิี
ต่าง ๆ เช่น การบนัทกึ ขอ้มลูหรอืเรือ่งราวต่าง ๆ  

 การเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งความรูข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะของทีม่า เช่น ถา้เป็นสถานทีอ่าจเกบ็
ภาพถ่าย พรอ้มประวตัคิวามเป็นมา ความสาํคญัของแหล่งความรู ้หรอืถา้เป็นตวับุคคล กอ็าจเกบ็
ประวตัยิอ่ บทสมัภาษณ์ คุณงามความด ีบนัทกึประสบการณ์หรอืความรูท้ีม่ ีแต่ถา้หากอยูใ่นรปูแบบ
ของประเพณ ีอาจบนัทกึถงึความเป็นมา พธิกีรรมหรอืขัน้ตอนการปฏบิตั ิเป็นตน้ 

2. วธิกีารจดักระบวนการเรยีนรู ้หมายถงึ ขัน้ตอน วธิกีารจดักระบวนการเรยีนรู ้รปูแบบ
การเผยแพร่ หรอืการนําเนื้อหาความรูจ้ากแหล่งทีม่าของความรูม้าถ่ายทอดใหก้บัผูท้ีส่นใจ เช่น การ
จดัทําหลกัสตูร การจดัทําแปลงสาธติ ฯลฯ   

3. อุปกรณ์ส าหรบัการเรยีนรู ้ สือ่การเรยีนรู ้ หมายถงึ อุปกรณ์สาธติ สื่อรปูแบบต่าง ๆ ที่
ทาํใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพมากกว่าการไดฟ้งับรรยายเพยีงอย่างเดยีว เช่น แผ่นพบั  
ภาพประกอบ  โมเดลจาํลอง ภาพสไลด์ หนงัสัน้ สารคดสีัน้ ฯลฯ  

4.  สถานทีเ่รยีนรู ้ส่วนใหญ่ใชบ้รเิวณแหล่งทีม่าของความรูเ้ป็นสถานทีจ่ดัการเรยีนรู้ เพราะ
จะสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากสถานทีจ่รงิ ไมว่่าจะเป็นทีบ่า้นของผูรู้ ้แปลงเกษตร ฟารม์ วดั ปา่ ฯลฯ โดย
มกีารปรบัสภาพแวดลอ้มของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรยีนธรรมชาติ ไมจ่าํเป็นตอ้งเรยีนในหอ้งเรยีน
ทีเ่ป็นทางการ แต่ถา้หากแหล่งเรยีนรูไ้มส่ะดวกต่อการจดักระบวนการเรยีนรู้ กอ็าจใชส้ถานทีอ่ื่นที่
ใกลเ้คยีงหรอืเอือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้ ไมเ่ป็นสถานทีค่นพลุกพล่านมาก เพราะจะทาํใหท้ัง้ผูจ้ดัการ
เรยีนรูแ้ละผูเ้รยีนรูเ้สยีสมาธไิดง้า่ย  

5.  การประเมนิและตดิตามผลการเรยีนรู ้เป็นการวดัผลว่าการจดัการเรยีนรูน้ัน้ไดผ้ลดมีาก
น้อยเท่าใดเพื่อจะไดนํ้ามาพฒันาปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูใ้นคราวต่อไป โดยควรวดัผลทัง้จากตวั

http://www.seubsan.net/index.php/Search/newest-first.html?searchphrase=all&searchword=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
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ผูเ้รยีนทีไ่ดป้ระเมนิความรูข้องตนเอง และประเมนิกระบวนการสอนของผูจ้ดัการเรยีนรู ้ซึง่รปูแบบ
ของการวดัผลนัน้ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนรู ้  

6.  ผูจ้ดัการเรยีนรู ้หรอืผูท้ีด่ าเนินการจดักระบวนการเรยีนรู ้ในทีน่ี้จะเน้นใหชุ้มชนเป็นผูม้ ี
บทบาทสาํคญัในการดาํเนินงานทุกขัน้ตอนตัง้แต่การวางแผน การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งทีม่า
ของความรู ้ไปจนถงึการประเมนิและตดิตามผลการเรยีนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ชุมชนจะตอ้งเป็นกําลงั
หลกัในการถ่ายทอดความรูใ้หผู้ท้ ีส่นใจ (ขัน้จดักระบวนการเรยีนรู)้ เพื่อใหค้วามรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้
ชุมชนแผ่ขยายในวงกวา้งในลกัษณะชุมชนสู่ชุมชน โดยไมต่อ้งพึง่พงิภาครฐั ดงันัน้ผูจ้ดัการเรยีนรูจ้งึ
ควรจะตอ้งมคีวามรูเ้กี่ยวกบัเรือ่งนัน้ ๆ เป็นอย่างด ีมทีกัษะในการสื่อสาร เขา้ใจถงึวธิกีารจดั
กระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม และรูจ้กัธรรมชาตขิองผูเ้รยีน เพื่อใหส้ามารถออกแบบกระบวนการ
เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่งชดัเจนมากทีสุ่ด 

7.  ผูเ้รยีน หมายถงึ สมาชกิในชุมชน และผูส้นใจทัว่ไปทีต่้องการเรยีนรู ้ 
 

ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชมุชน   
 
กรมการศกึษานอกโรงเรยีน ไดแ้บ่งประเภทแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนออกเป็น 6 ประเภทดงันี้ 
1. หอ้งสมดุต่าง ๆ เช่น หอ้งสมดุโรงเรยีน หอ้งสมดุประชาชน หอ้งสมุดวดั ฯลฯ หอ้งสมดุ

เป็นแหล่งรวบรวมความรูแ้ละบรกิารใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนทุกเพศทุกวยัทีม่คีวามสนใจและใฝห่า
ความรูต่้าง ๆ หอ้งสมดุทุกประเภทประกอบดว้ยกจิกรรมสาํคญั ๆ เช่น บรกิารใหย้มืหนงัสอื การจดั
นิทรรศการ มมุหนงัสอื ฯลฯ  

2. เครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นชุมชน ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน สถานีอนามยั สาํนกังาน
เกษตรอําเภอ ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น แหล่งความรูท้ีม่อียูต่ามธรรมชาต ิหรอืตามวถิชีาวบา้น 
เช่น วนอุทยาน สวนพชืสมุนไพร เป็นต้น 

3. สื่อสารมวลชน ในปจัจบุนัสื่อสารมวลชน รวมทัง้เทคโนโลยอียา่ง ๆ มกีารพฒันาและ
เขา้ถงึประชาชนทุกเพศทุกวยัอยา่งรวดเรว็ เช่น สื่อสิง่พมิพ ์(หนงัสอืพมิพ ์วารสาร นิตยสาร ฯลฯ) 
สื่อวทิย ุ สื่อโทรทศัน์ จงึทําใหส้ื่อสารมวลชนมคีวามสาํคญัอยา่งมากต่อการรบัรูแ้ละเรยีนรูข้องชุมชน  

4. ภมูปิญัญาชาวบา้น ไดแ้ก่ ความรูท้ีท่ําสบืทอดกนัมาในอดตี ปราชญ์ชาวบา้น วฒันธรรม 
ฯลฯ ภมูปิญัญาชาวบา้นเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ําคญัและถอืเป็นวทิยาการทีม่คีุณค่าต่อสงัคม 

5. สื่อพืน้บา้น เป็นการเรยีนรูจ้ากการแสดงหรอืการละเล่นทีแ่ฝงไวด้ว้ยวฒันธรรมของ
ชาวบา้น แสดงใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่โดยมเีป้าหมายเพื่อความบนัเทงิ ความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ ตลอดจนจรรโลงใจ  เช่น ลเิก หมอลาํ ลาํตดั เพลงลกูทุ่ง ฯลฯ สื่อพืน้บา้นมบีทบาทใน
การถ่ายทอดความรู ้ค่านิยม และคุณธรรม 
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6. ครอบครวั ไดแ้ก่ การบอกเล่า การอบรมสัง่สอน การถ่ายทอดอาชพี การปลกูฝงัค่านิยม
และเจตคต ิฯลฯ ครอบครวัเป็นแหล่งเรยีนรูต้ ัง้แต่เกดิทีจ่ะสอนใหม้นุษยม์แีบบแผนในการดาํรงชวีติ 
รูจ้กัคดิและตดัสนิใจในสิง่ทีถู่กตอ้ง  

 
นอกจากนี้ วรีะเทพ ปทุมเจรญิวฒันา (2545) ยงัไดแ้บ่งประเภทของแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน

ออกเป็น 2 ดา้น ตามกจิกรรมการจดัการศกึษาแบบอธัยาศยั ดงันี้ 
1. การจดักจิกรรม มดีงันี้ 
 1) การเรยีนรูจ้ากภมูปิญัญาชาวบา้น ภมูปิญัญาชาวบา้นเป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีส่าํคญั

ของชุมชน เป็นแหล่งวทิยาการทีม่คีุณค่าต่อบุคคลและสงัคมเป็นอย่างยิง่ ภมูปิญัญาชาวบา้น
ประกอบดว้ยภูมปิญัญาของผูรู้ ้วฒันธรรมและความรูข้องชุมชน ซึง่ไดร้บัการสัง่สมและถ่ายทอดสบื
ต่อมา 

 2) การจดักลุ่มสนใจ เป็นการจดัการศกึษาตามสภาพปญัหา ความตอ้งการและความ
สนใจทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคล เพื่อใหส้ามารถนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั และ
เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติดว้ย 

 3) กลุ่มเสวนาหรอือภปิราย เป็นการรวมกลุ่มคนทีม่คีวามสนใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง
เหมอืนกนั และตอ้งการแสดงความคดิเหน็โดยการเปิดเวทพีดูคุย วพิากษ์วจิารณ์ในเรือ่งนัน้ๆ อยา่ง
เสร ีและเป็นประชาธปิไตยต่อสาธารณชน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบ 

 4) กจิกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรม เป็นรปูแบบพธิกีารทีก่ระทาํสบืทอดจากบรรพ
บุรษุมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นจารตีประเพณี และอนุรกัษ์ต่อกนัไป เช่น การรดน้ําดําหวัใน
ประเพณสีงกรานตเ์ป็นต้น 

 5) พ่อแมส่อนลกู เป็นรปูแบบการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัทีช่ดัเจนทีสุ่ด เกดิขึน้ตาม
ธรรมชาตแิละจากประสบการณ์ในชวีติประจาํวนั 

 6) การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของกลุ่มอาชพี เช่น การทําแชมพสูมนุไพรจาก
ผูช้าํนาญการ เป็นต้น 

 7) การเขา้ค่าย เป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีน นกัศกึษามคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นศาสตร์
แขนงใดแขนงหน่ึงรว่มกนั และมวีตัถุประสงคเ์พื่อไปอยู่ร่วมกนัและศกึษาในเรือ่งนัน้ ๆ เช่น การเขา้
ค่ายวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ 

 8) คอมพวิเตอรแ์ละอเิลคทรอนิคส ์เป็นการสื่อสารทีใ่หค้วามรูอ้ย่างฉบัไวสามารถ
นํามาใชใ้นการถ่ายทอดความรูท้ ัง้ในการจดัการศกึษาในโรงเรยีน การศกึษานอกโรงเรยีนและ
การศกึษาตามอธัยาศยัไดเ้ป็นอยา่งด ี
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2.  การใหบ้รกิาร มดีงันี้ 
 1) ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน เป็นแหล่งบรกิารข่าวสารขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจบุนั

เพื่อสรา้งนิสยัการอ่าน ป้องกนัการลมืหนังสอืและเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองแก่ประชาชน 
 2) ศูนยก์ารเรยีน เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาหาความรูไ้ดด้ว้ย

ตนเองจากสื่อการสอนหลายรปูแบบ นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งกลางทาํหน้าทีป่ระสานงานกบัแหล่ง
วทิยาการ ความรูข้่าวสารแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

 3) อนิเตอรเ์น็ต เป็นระบบการหาความรูใ้นศาสตรแ์ละสาขาต่าง ๆ โดยวธิกีารสบืคน้
ขอ้มลูจากคอมพวิเตอร ์

 4) นิทรรศการ เป็นการนําเนื้อหาทางวชิาการมาจดัในรปูของสิง่แสดงซึง่อาจจะเป็นของ
จรงิ ของจาํลอง เป็นตน้ 

 5) การท่องเทีย่ว เป็นกจิกรรมทีม่วีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการพกัผ่อนและความ
เพลดิเพลนิแต่ในขณะเดยีวกนัผูท้่องเทีย่วกจ็ะไดร้บัความรูด้ว้ย ทาํใหเ้กดิประสบการณ์ตรงและได้
เรยีนรูใ้นขณะเดยีวกนั 

 6) พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์เป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดย
ตลอดเวลา มโีอกาสสมัผสัดว้ยตนเอง 

 7) หอ้งสมดุประชาชน เป็นสถานทีใ่หบ้รกิารขอ้มลูข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ดว้ยสื่อ
ประเภทสิง่พมิพ ์ในบางแห่งอาจจะจดัการเรยีนการสอนดว้ยสื่อต่าง ๆ ไดแ้ก่ สื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์ 
สื่ออเิลคทรอนิคส ์เป็นตน้ 

 8) หน่วยภาพยนตรเ์คลื่อนที่ เป็นการออกหน่วยโดยทางรถยนตห์รอืเรอืเคลื่อนทีไ่ป
ตามชุมชน เพื่อนําสื่อภาพยนตรไ์ปฉายเพื่อความเพลดิเพลนิ ในขณะเดยีวกนัผูช้มกไ็ดค้วามรูจ้าก
เนื้อหาในภาพยนตรน์ัน้ ๆ ดว้ย 

 

ศูนย์การเรียนรู้ชมุชน 
 

ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน หมายถงึ “สถานที”่ ทีเ่ป็นศูนยก์ลางการจดัการเรยีนรู ้เป็นอกีรปูแบบ
หนึ่งของแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน ทีป่จัจบุนันิยมจดัตัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เสรมิสรา้ง
โอกาสในการเรยีนรู ้ถ่ายทอด แลกเปลีย่น ประสบการณ์ของประชาชนในชุมชน เป็นจดุถ่ายทอด
ความรูไ้ปยงัผูท้ีส่นใจภายนอกชุมชน และเป็นแหล่งบรกิารชุมชนในการจดักจิกรรมต่าง ๆ ที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน เน้นถ่ายทอดความรูแ้ละเรือ่งราวเกีย่วกบัวถิชีวีติและ
กจิกรรมการพฒันาของชุมชน  

 



176 
 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย (2553) ไดจ้าํแนกรปูแบบของศูนยก์าร
เรยีนรูชุ้มชนประเภทต่าง ๆ ไว ้8 ประเภท โดยแต่ละประเภทมจีุดมุง่หมายและกจิกรรมแตกต่างกนั
ออกไป สรปุไดด้งันี้   

1. หอ้งแสดงวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นส่วนทีแ่สดงถงึการเรยีนรูเ้กีย่วกบัศลิปะ 
จารตี ประเพณี วฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีแ่สดงออกถงึวถิชีวีติของชุมชน ซึง่มอีตัลกัษณ์
และความเชื่อประเพณเีป็นของทอ้งถิน่ ซึง่หอ้งแสดงวฒันธรรมมกีารจดัแสดง เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้น
การดํารงชวีติ วฒันธรรมเครือ่งแต่งกาย หรอืประกอบอาชพีของคนในชุมชน 

2. หอ้งอนิเตอรเ์น็ตชุมชน เป็นส่วนทีส่่งเสรมิการเรยีนรูเ้ท่าทนัโลกของเทคโนโลยทีีไ่ร้
พรมแดน เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนไดเ้ขา้ถงึเทคโนโลยแีละมพีฒันาการสารสนเทศ เป็นศูนยก์าร
เรยีนรูชุ้มชนทีส่่งเสรมิเครอืขา่ยแห่งการเรยีนรู้ และพฒันาเป็นศูนยก์ารเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ โดยใช้
เทคโนโลยดีจิติอล และเป็นแหล่งรวมสารสนเทศอเิลคทรอนิคส ์โดยทัว่ไปจะจดับรกิารใหส้บืคน้ขอ้มลู
ทีเ่ป็นความรูท้ีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันาการเรยีนรูใ้นเรื่องต่าง ๆ ทีบุ่คคลในชุมชนสนใจผ่านเครอืข่าย
อนิเตอรเ์น็ต เช่น ขอ้มลูดา้นวฒันธรรม โดยเชื่อมโยงกบัหน่วยงานทีม่ขีอ้มลูดา้นวฒันธรรม อาท ิหอ
จดหมายเหตุ พพิธิภณัฑ ์รวมทัง้จดับรกิารส่งเสรมิการศกึษาในระบบทางไกล เช่น ใหบ้รกิารศกึษา
ดว้ยตนเองผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตโดยผูม้าใชบ้รกิารลงทะเบยีนเรยีนกบัสถานศกึษา ทีจ่ดัการ
เรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทีเ่ชื่อมโยงกบัเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

3. หอ้งวชิาการชุมชน เป็นสถานทีจ่ดัประชุมสมัมนา ฝึกอบรมหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น เรือ่งภาษา 
การเลีย้งลกูแนะแนวการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา มุมพฒันาการศกึษาดว้ยตนเอง เช่น มมุสาย
สามญัของการศกึษานอกโรงเรยีน มมุมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มุมมหาวทิยาลยัรามคําแหง 
เป็นตน้เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมกลุ่มพฒันาความรูใ้นชุมชน และเป็นหอ้งถ่ายทอดความรูต่้าง ๆ ซึง่
จดับรกิารแก่ชุมชน บุคคล หรอืหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยงัเป็นจดุถ่ายทอดความรูด้า้นต่างๆ 
เช่น สารคด ีประวตัศิาสตรต่์าง ๆ องคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อเดก็ เยาวชน และประชาชนในชุมชน 
หอ้งวชิาการชุมชนจดัตัง้โดยมุง่หวงัเพื่อใหเ้กดิกจิกรรมทีส่่งเสรมิสนบัสนุนใหชุ้มชนสามารถแกไ้ขปยั
หาความขดัแยง้และความเดอืดรอ้นโดยการเรยีนรูแ้ละร่วมกนัแสวงหาคําตอบของปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

4. หอ้งเรยีนรูก้ลุ่มอาชพีชุมชน เป็นส่วนเผยแพรผ่ลงานกลุ่มอาชพี การดาํเนินงาน การ
รวมกลุ่ม การฝึกและพฒันาอาชพี และเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชพีในชุมชน จะ
ไดส้มัผสักบัการทํางานกลุ่มอาชพีอยา่งแทจ้รงิ  

5. รา้นคา้ชุมชน เป็นส่วนส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารดําเนินเชงิธุรกจิรว่มกนั เพื่อการพฒันากา้ว
ไปเป็นรปูแบบของสหกรณ์ชุมชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง ตลอดจนเน้นการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติจากชุมชน และดาํเนินการตลาด
รว่มกบัชุมชน ซึง่รา้นคา้ชุมชนจดับรกิารสนิคา้ราคาตน้ทุนตํ่าเพื่อเป็นทางเลอืกของผูบ้รโิภคในชุมชน 
และเป็นศูนยจ์ดัจาํหน่ายผลติภณัฑจ์ากชุมชน หรอืสนิคา้หนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ ์มมีุมขอ้มลูสนิคา้
มมุแคตตาลอ็กสนิคา้และผลติภณัฑ ์ศูนยส์าธติของดเีด่นของชุมชน เป็นตน้ 
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6. ลานกจิกรรมชุมชน เป็นสถานทีช่่วยเสรมิสรา้งพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็และ
เยาวชน ใหม้กีารทาํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนั บรกิารเครือ่งเล่นสาํหรบัเดก็ มกีารจดักจิกรรมเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละสานสายใยครอบครวั เช่น กจิกรรมศลิปะ การรอ้งเพลง การเล่นเกมต่าง ๆ เวทสีาํหรบั
ปราชญช์ุมชน คนเด่นคนดงัมาแสดงใหชุ้มชนทราบถงึความสามารถ 

7. หอ้งสมดุชุมชน/หอ้งสมดุประชาชน เป็นรปูแบบของศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนประเภทหนึ่ง 
ซึง่ปจัจุบนัการดําเนินงานหอ้งสมดุประชาชนตําบล ไดม้กีารถ่ายโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เป็นผูร้บัผดิชอบ ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนประเภทนี้จดัตัง้ขึน้โดยมจีดุมุง่หมายให้มกีารจดัการ
เรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมทีม่คีวามยดืหยุ่นตามความตอ้งการของประชาชนเพื่อใหส้ามารถเรยีนรูไ้ด้
ตลอดชวีติและตอบสนองต่อความตอ้งการการเรยีนรูข้องประชาชนในชุมชน ใหบ้รกิารหนงัสอืทุก
ประเภทตัง้แต่พฒันาการของเดก็เลก็ เยาวชนผูส้นใจเฉพาะดา้น มบีรกิารสื่อวารสารสิง่พมิพต่์าง ๆ ที่
มคีวามทนัสมยั และควรจดัใหม้สีื่อซึง่สามารถก่อใหเ้กดิลกัษณะของการเรยีนรู้ ทีร่ ื่นรมยแ์ละมี
ชวีติชวีา เช่น วดีทิศัน์เทปบนัทกึภาพ เทปบนัทกึเสยีงแผ่นเสยีง ภาพสไลด ์Iรวมถงึอนิเตอรเ์น็ตดว้ย
กไ็ด ้แหล่งทีม่าของหนงัสอืและสื่อประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่แลว้ ยงัไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน และประชาชนทัว่ไป ทีต่อ้งการเหน็คนมกีาร
อ่านหนงัสอืและมคีวามรูม้ากขึน้ 

8. ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน เป็นศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนอกีประเภทหน่ึงทีไ่ดม้กีาร
ถ่ายโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ําเนินงาน เป็นทีใ่หป้ระชาชนไดร้บัทราบข่าวสาร
และความรูต่้างๆ ส่งเสรมิการอ่านหนงัสอืและป้องกนัการลมืหนังสอื รวมทัง้เพื่อสรา้งนิสยัรกัการอ่าน
หนงัสอืของประชาชน 
 

แนวทางการด าเนินงานศนูยเ์รียนรู้ชุมชน  
กรมพฒันาชุมชน ไดจ้ดัทาํแนวทางการดาํเนินงานของศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน ใน 2 รปูแบบดงันี้  

( http://www.chumchon.cdd.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4 0 : 2 0 1 0 -
08-25-04-01-48&catid=41:2010-07-12-04-49-59&Itemid=9) 
 

พ้ืนทีที่ไ่ม่มีศนูยเ์รียนรู้ชุมชน หมายถงึ เป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่เคยมกีจิกรรมดา้นส่งเสรมิการเรยีนรู้
เลย ไม่เคยมกีารสํารวจปราชญ์ชาวบ้าน ไม่มอีาคาร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมู่บ้านนี้จะไม่มี
ปราชญ์ชาวบ้านหรอืความรู้ของหมู่บ้าน เพยีงแต่ไม่เคยสํารวจมาก่อนเท่านัน้ เป้าหมายในการ
ดําเนินงานในพื้นที่ประเภทนี้ ก็คอืการทําให้เกิดจุดเรยีนรู ้ซึ่งหมายถึงการระบุได้ว่า คนเก่ง ผู้รู้ 
ปราชญช์าวบา้น ในเรือ่งต่าง ๆ อยูท่ีใ่ด ขอ้มลูปจัจบุนัทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้นเท่าทีม่อียู่
นัน้อยู่ทีใ่ด แลว้ทําแผนทีแ่สดงเป็นจุดเรยีนรู ้แสดงไวใ้นสถานทีท่ีเ่ป็นศูนยร์วมของหมู่บา้น  อาจเป็น
บา้นผูใ้หญ่บา้น วดั โรงเรยีน ศาลาประชาคม ฯลฯ และจดัทําป้ายแสดงจุดเรยีนรูไ้วท้ีบ่า้นของผูท้ีจ่ะ
ใหค้วามรูน้ัน้ ๆ  

 

http://www.chumchon.cdd.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=40:2010-08-25-04-01-48&catid=41:2010-07-12-04-49-59&Itemid=9
http://www.chumchon.cdd.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=40:2010-08-25-04-01-48&catid=41:2010-07-12-04-49-59&Itemid=9
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ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  
 จดัเวทีประชาคมเผยแพร่ความคิด ชี้แจงวตัถุประสงค์และประโยชน์ของศูนย์เรยีนรู้

ชุมชน 
 สรรหาแกนนํา แต่งตัง้คณะทาํงานของหมูบ่า้น สาํรวจและจดัทาํจดุเรยีนรู ้
 แกนนําเกบ็ขอ้มลูคนเก่ง ผูรู้ ้ปราชญช์าวบา้น ในเรือ่งต่าง ๆ 
 แกนนําคน้หาผูรู้ท้ ีจ่ะบอกเล่าประวตัขิองหมูบ่า้นได้ 
 จดัทาํแผนทีจ่ดุเรยีนรูข้องหมูบ่า้น 
 
พ้ืนทีที่ม่ีจุดเรียนรู้ หมายถึง พื้นที่ที่ไม่มศีูนย์เรยีนรู ้แต่สามารถระบุได้ว่า คนเก่ง ผู้รู ้

ปราชญช์าวบา้นในเรื่องต่าง ๆ อยู่ทีใ่ด ขอ้มลูปจัจุบนัทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้นเท่าทีม่อียู่
นัน้อยู่ที่ใด มแีผนที่แสดงเป็นจุดเรยีนรูแ้สดงไวใ้นสถานทีท่ี่เป็นศูนยร์วมของหมู่บา้น อาจเป็นบา้น
ผูใ้หญ่บา้น วดั โรงเรยีน ศาลาประชาคม ฯลฯ และมป้ีายแสดงจุดเรยีนรูไ้วท้ีบ่า้นของผูท้ีจ่ะใหค้วามรู้
นัน้ ๆ เป้าหมายในการดาํเนินงานในพืน้ทีป่ระเภทน้ี คอื การทําใหเ้กดิศูนยร์วมความรูข้องหมู่บา้นให้
ได ้ซึง่หมายถงึ มอีงคค์วามรูป้ระจาํหมู่บ้านบนัทกึจาํแนกเป็นเรื่อง ๆ  มบีนัทกึประวตัหิมู่บ้านอย่าง
ละเอยีด ครอบคลุมอตัลกัษณ์และชาตพินัธุ ์มกีารบนัทกึ เหตุการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้ในหมู่บา้น วถิชีวีติ
ของชุมชนในอดตีถงึปจัจบุนั มขีอ้มลูปจัจบุนัของหมูบ่า้นทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาหมูบ่า้น  

ขัน้ตอนการดาํเนินงานศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน ประกอบดว้ย 
ขัน้ตอนที ่ 1 จดัเวทปีระชาคมเพื่อชี้แจงให้เหน็ความสําคญัของศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนและกําหนด

หวัขอ้ ความรูท้ีจ่าํเป็นเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน หาอาสาสมคัรบนัทกึความรูภ้มูปิญัญา  
ขัน้ตอนที ่ 2 อาสาสมคัรวางแผนปฏบิตักิารจดัการความรูข้องชุมชน คอืการจดัเก็บขอ้มูล

ประวตัหิมูบ่า้น จดัการความรูข้องจดุเรยีนรูใ้หเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและปรบัขอ้มลูของหมูบ่า้น  
ขัน้ตอนที ่3 อาสาสมคัรสบืคน้ บนัทกึ ประวตัหิมูบ่า้นและวถิชีวีติของชุมชนในอดตี  
ขัน้ตอนที่ 4 อาสาสมคัรจดัการความรูข้องจุดเรยีนรูใ้ห้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวบรวมเป็น

บนัทกึภูมปิญัญาของหมู่บ้าน โดยมคีนเก่ง ผู้รู ้หรอืปราชญ์ชาวบา้นเป็นเจา้ของความรูน้ัน้ และเป็น
วทิยากรของชุมชนในการถ่ายทอดความรูน้ัน้ ๆ  

ขัน้ตอนที ่5 อาสาสมคัรปรบัขอ้มลูสารสนเทศ เช่น ขอ้มลู จปฐ. ขอ้มลูพืน้ฐานระดบัหมู่บา้น/
ชุมชน (กชช.2ค.) ทะเบยีนผูนํ้า กลุ่ม องคก์รกองทุน ฯลฯ ใหเ้ป็นปจัจบุนั  

ขัน้ตอนที ่ 6 รวบรวมผลจากขัน้ตอนที ่3 - 5 เตรยีมนําเสนอประชาคมให้ตรวจสอบและ
รบัรองความเทีย่งตรง  

 
พ้ืนทีที่มี่ศนูยร์วมความรู้ประจ าหมู่บ้าน หมายถงึ พืน้ทีท่ีย่งัไม่มอีาคารศูนยเ์รยีนรู ้แต่มี

แผนทีจุ่ดเรยีนรู ้ มอีงคค์วามรูป้ระจาํหมู่บา้นบนัทกึจาํแนกเป็นเรื่อง ๆ มบีนัทกึประวตัหิมู่บา้นอย่าง
ละเอยีด ครอบคลุมอตัลกัษณ์และชาตพินัธุ ์มกีารบนัทกึเหตุการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้ในหมู่บา้น วถิชีวีติ
ของชุมชนในอดตีถึงปจัจุบนั มขี้อมูลปจัจุบนัของหมู่บ้านที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาหมู่บ้าน 
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เป้าหมายในการดําเนินการ คอื การทําให้เกดิศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน ซึง่หมายถงึ มอีาคารจดัแสดงองค์
ความรู ้ภูมปิญัญา ขอ้มลูข่าวสารความรู ้มคีณะกรรมการบรหิารศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน มคีวามรูท้ีจ่าํเป็น
ต่อการดาํรงชวีติและการพฒันาหมูบ่า้น ละมกีารส่งเสรมิการเรยีนรูภ้ายในชุมชน  

ขัน้ตอนการดาํเนินงานศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน  
ขัน้ตอนที่ 1 จดัเวทปีระชาคม เพื่อรบัรองความเทีย่งตรงขององคค์วามรู ้ภูมปิญัญา ประวตัิ

หมู่บ้าน และชี้ให้เหน็ความสําคญัของการมศีูนยเ์รยีนรูชุ้มชนเพื่อเก็บรกัษาองคค์วาม รู้ ภูมปิญัญา 
ประวตัหิมู่บา้นและขอ้มูล ใหอ้ยู่ในสถานทีท่ีทุ่กคนในชุมชนจะใชป้ระโยชน์ได้ พรอ้มกบัสรรหาคณะ
กรรมการบรหิารและดาํเนินการศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน  

ขัน้ตอนที่ 2 จดัประชุมร่วม แกนนํา อาสาสมคัรและคณะกรรมการบรหิารศูนยฯ์ เพื่อ
ออกแบบการจดัตัง้และดําเนินงานศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน วางแผนปฏบิตักิารจดัตัง้และดําเนินงานศูนย์
เรยีนรูชุ้มชน ในขัน้ตอนนี้ต้องใหท้ราบไดว้่าอาคารทีจ่ะใชเ้ป็นศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนจะใชอ้าคารทีม่อียู่ใน
ชุมชนหรอืจะก่อสรา้งอาคารใหม ่ถา้จะก่อสรา้งใหม ่จะใชท้ีใ่ด มคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด ต้อง
ใชง้บประมาณเท่าใด จะหาเงนิจากทีใ่ด ถ้าใชอ้าคารทีม่อียู่แลว้ จะต้องปรบัปรุงเพื่อใชง้านเพยีงใด 
ตอ้งใชง้บประมาณเท่าใด จะหาเงนิจากทีใ่ด  

ขัน้ตอนที่ 3 สํารวจแหล่งงบประมาณ ศกึษาระเบยีบของแหล่งงบประมาณ เขยีนโครงการ
เสนอขอรบัการสนบัสนุน  

ขัน้ตอนที ่4 สรา้ง/ปรบัปรงุอาคาร แลว้บรรจขุอ้มลูขา่วสารความรูไ้วใ้นอาคาร  
ขัน้ตอนที ่5 จดักจิกรรมการเรยีนรูภ้ายในชุมชน  
ขัน้ตอนที ่6 คณะกรรมการบรหิารศูนยก์ําหนดระเบยีบการบรหิารศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน โดยใหม้ี

ประเดน็สําคญัอย่างน้อย 2 เรื่อง คอื การดูแลบํารุงรกัษาอาคารศูนยจ์ะทําอย่างไร และการใชอ้าคาร
จดักจิกรรมจะตอ้งทาํอยา่งไร  

 
พ้ืนทีที่ม่ีศนูยเ์รียนรู้ชุมชน หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่อีาคารจดัแสดงองคค์วามรู ้ภูมปิญัญา ขอ้มลู

ข่าวสารความรู ้มคีณะกรรมการบรหิารศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน มคีวามรูท้ีจ่าํเป็นต่อการดํารงชวีติและการ
พฒันาหมู่บา้น และมกีารส่งเสรมิการเรยีนรูภ้ายในชุมชน แต่ยงัไม่มกีารดําเนินกจิกรรมการเรยีนรู้
เท่าใดนกั ไมม่กีารพฒันาความรูใ้หม่ ศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนยงัไม่มรีะบบการจดัการทีด่ ีเป้าหมายของการ
ดาํเนินการ คอื ทาํใหเ้ป็นศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนสมบรูณ์แบบใหไ้ด ้ซึง่มรีปูแบบ ดงันี้  

1.  อาคาร เป็นเอกเทศ แบ่งสดัส่วนของพื้นที่ทํางาน พื้นที่เกบ็ขอ้มูลข่าวสารความรู ้พื้นที่
บรกิารความรู ้Internet ชุมชน และ Website  

2.  ปราชญ์ มกีารจดัทําทะเบยีนปราชญ์ชาวบา้น มบีทเรยีนทีจ่ดัทําไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ปราชญแ์สดงตนชดัแจง้ มศีกัยภาพในการถ่ายทอด  

3.  สาระ มขีอ้มลู ขา่วสาร ความรู ้ครบถว้น หลายรปูแบบ  
4.  องคก์ร มกีรรมการ มวีาระการดาํรงตําแหน่ง มแีผนงาน มรีะเบยีบ กตกิา  
5.  กจิกรรม มกีจิกรรมจดัการความรูค้รบวงจร มกีจิกรรมจดัการเรยีนรู ้ 
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6.  รปูแบบกจิกรรม มสี่วนจดัแสดงความรูแ้บบถาวร บางส่วนอาจจดัแสดงความรูเ้ป็นครัง้
คราว มกีารฝึกอบรม มกีารนําทศันศึกษา มกีารเสวนา/อภปิราย/สมัมนา และมกีารเรยีนทาง
อเิลค็ทรอนิกส ์ฯลฯ  

ขัน้ตอนการดาํเนินงานศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน  
ขัน้ตอนที่ 1 จดัเวทปีระชาคม ชีใ้หเ้หน็ว่าความรูจ้ะเป็นประโยชน์ต่อเมื่อมีการนํามาเรยีนรู้

และใชเ้ป็นฐานในการตดัสนิใจ นอกจากนี้ยงัต้องพฒันาหาความรูใ้หม่ที่ทนักบัสถานการณ์รอบดา้น
เพิม่เตมิอกีด้วย ดงันัน้ จากความรูท้ีม่อียู่ในศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนขณะนี้เพยีงพอหรอืยงัต่อการพฒันา
อาชีพ การแก้ปญัหาของครอบครวัและชุมชน การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการ
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคนในชุมชนใหด้ขีึน้ ถา้ไมเ่พยีงพอควรจะมอีะไรเพิม่เตมิอกี ควรจะมกีารวจิยั
ชุมชนหรอืไม ่ 

ขัน้ตอนที่ 2 จดักจิกรรมสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ของชุมชน ซึง่อาจอยู่ในรปูการวจิยัและพฒันา
กจิกรรมชุมชนทีไ่ดม้กีารจดบนัทกึเป็นความรูป้ระจําหมู่บา้นไวแ้ล้ว หรอื การรบัความรูจ้ากวทิยากร
ภายนอกชุมชนกไ็ด ้ในขัน้น้ีถอืเป็นกจิกรรมทางเลอืก  

ขัน้ตอนที ่3 วางแผนเพิม่ค่าองคค์วามรูข้องชุมชน (วางแผนธุรกจิของศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน) โดย
ให้คณะกรรมการบรหิารศูนย์ อาสาสมคัร แกนนํา ที่ร่วมทํางานกนัมาตัง้แต่ต้นร่วมกนัพิจารณาว่า 
ความรูชุ้ดใดของชุมชนเป็นที่ต้องการของคนนอกชุมชน จะนํามาเพิม่ค่าให้เป็นสนิคา้ของชุมชนได้
อย่างไร จะพมิพอ์อกมาจําหน่าย จะเปิดฝึกอบรมโดยเรยีกเก็บค่าลงทะเบยีน หรอืวธิอีื่นตามความ
เหมาะสม  

ขัน้ตอนที่ 4 จดัทําปฏทินิกจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อใหม้กีจิกรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ใน
ส่วนความรูภ้ายในชุมชนควรใหว้ทิยากรของชุมชนกําหนดตารางเวลาทีจ่ะใหค้วามรูไ้วล้่วงหน้า  และ
ในส่วนความรูท้ีจ่ะเพิม่เตมิจากภายนอกกค็วรมกีารวางแผนอย่างเป็นระบบและมตีารางเวลาชดัเจน  
รวมทัง้การจดักิจกรรมฝึกอบรมที่ต้องมกีารเก็บค่าลงทะเบยีนจากบุคคลภายนอกชุมชนที่ถือเป็น
ธุรกิจของศูนย์เรยีนรู้ชุมชน ก็ควรมกีําหนดเวลาที่แน่นอน แล้วให้คณะกรรมการรวบรวมทําเป็น
ปฏทินิกจิกรรมการเรยีนรูข้องชุมชนประกาศไวใ้นศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนใหท้ราบทัว่กนั  

ขัน้ตอนที่ 5 กําหนดระเบยีบการใหบ้รกิารบุคคลภายนอกชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมคีวามเป็น
ส่วนตวัและคนในชุมชนสามารถดํารงชวีติไดต้ามปกติ รวมทัง้เพื่อใหก้ารดําเนินธุรกจิของศูนยเ์รยีนรู้
ชุมชนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย คณะกรรมการกําหนดระเบยีบการใหบ้รกิารบุคคลภายนอกไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรว่า จะเปิดบรกิารการเรยีนรูส้ําหรบับุคคลภายนอกชุมชนในวนัใด การขอเขา้อบรม
หรอืมาศกึษาดงูานจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยอะไรบา้ง ผูม้าอบรมหรอืมาศกึษาดูงานจะต้องประพฤตปิฏบิตัิ
อยา่งไรในหมูบ่า้น ฯลฯ  

ขัน้ตอนที่ 6 เชื่อมโยงเครอืข่ายกบัศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนอื่น พฒันาการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร
กรรมการบรหิารศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนในระดบัตําบล หรอืพฒันาการอําเภอจดัในระดบัอําเภอ เพื่อใหม้ี
การแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างหมู่บา้น ซึ่งจะก่อใหเ้กดิเครอืข่ายความร่วมมอืและแลกเปลีย่น
ทรพัยากรในการพฒันาการดาํเนินงานศูนยเ์รยีนรูไ้ดต่้อไป 
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นอกจากนี้ กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดแนวทางและ

ขัน้ตอนการดาํเนินงานศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนโดยทัว่ไป เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัใิหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ดงันี้  

1. การจดัทําแผนยทุธศาสตร ์
 ในระดบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา ควรกําหนดใหม้ปีระเดน็การพฒันาศูนยก์ารเรยีนรู้

ชุมชนในการประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ และนําเสนอประเดน็ดงักล่าว เพื่อสอบถาม
ขอ้คดิเหน็ของประชาชนผ่านเวทปีระชาคม 

2. การจดัทําแผนเพื่อพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 
 เป็นการแปลงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามาเป็นแผนพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนเพื่อ

นําไปสู่การจดัตัง้งบประมาณ โดยมกีารกําหนดขัน้ตอนการจดัทําแผน ดงันี้ 
 2.1) ศกึษาความตอ้งการของประชาชนในชุมชนเกีย่วกบัการใชศู้นยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 

ตลอดจนการวเิคราะหโ์ครงสรา้งและทศิทางการเจรญิเตบิโตของชุมชน จาํนวนประชากร อตัราการ
เจรญิเตบิโต ลกัษณะการใชเ้วลาว่าง ประเมนิปญัหาและความตอ้งการ และศกึษาแหล่งการเรยีนรูใ้น
ชุมชน เพื่อนําไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัทําแผนพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของประชาชนพืน้ที ่ปญัหาและความตอ้งการของชุมชน รวมทัง้ใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งการ
เรยีนรูชุ้มชนและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

 2.2) จดัลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการของประชาชน เพื่อกําหนดประเภทของศูนย์
การเรยีนรูชุ้มชน และกจิกรรมตามความตอ้งการและความสนใจของประชาชน โดยพจิารณาขดี
ความสามารถดา้นงบประมาณและบุคลากร 

3. การดําเนินการตามแผน 
 นํากจิกรรมทีจ่ะดาํเนินงานเกีย่วกบัศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนซึง่กําหนดไวใ้นแผนพฒันา มา

จดัทําแผนพฒันาประจาํปี และจดัทําโครงการเพื่อบรรจใุนขอ้บญัญตังิบประมาณประจาํปี เพื่อ
ดาํเนินการต่อไป 

4. การตดิตามประเมนิผลควรมกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าทีแ่ละประเมนิความพงึพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 

 
สาํหรบัรปูแบบของศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนที่กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ไดถ่้ายโอนใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รบัไปดแูล ประกอบดว้ย หอ้งสมดุชุมชน/หอ้งสมดุประชาชน และทีอ่่าน
หนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชนนัน้  มแีนวทางและขัน้ตอนการดาํเนินงาน รวมทัง้มาตรฐานทีก่รมฯ ได้
กําหนดไวเ้พื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันี้ 
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ห้องสมดุประชาชน 
 
กจิกรรมของหอ้งสมดุประชาชน เป็นส่วนในการส่งเสรมิใหป้ระชาชนเกดิการศกึษาตาม

อธัยาศยั ประกอบดว้ยการดําเนินงานต่าง ๆ ดงันี้ 
1. ใหบ้รกิารหนงัสอื สื่อประเภทต่าง ๆ เป็นกจิกรรมการใหบ้รกิารหนังสอืและสื่อของ

หอ้งสมดุ โดยมุ่งเสรมิใหป้ระชาชนใชบ้รกิาร ซึง่จะเกดิกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและสามารถ
นําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั หรอืเป็นการเสรมิความรูเ้พิม่เตมิสําหรบัหลกัสตูรการศกึษา
ประเภทต่าง ๆ กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารมดีงันี้ 

 1)  การใหบ้รกิารหนงัสอื เอกสาร วารสาร สิง่พมิพ ์
 2)  การใหบ้รกิารโสตทศันูปกรณ์ สื่อการเรยีนการสอน วทิยกุารศกึษา และโทรทศัน์

การศกึษา เป็นตน้ 
 3)  การใหบ้รกิารเชงิรกุ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ โทรสาร และการทําสาํเนาเอกสารเป็นตน้ 
2. การจดันิทรรศการ เป็นกจิกรรมการใหก้ารศกึษารปูแบบหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็กระบวนการ

ของเรือ่งนัน้ ๆ ใหป้ระชาชนไดศ้กึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง อาจจะจดัในอาคารหรอืภายนอกอาคารกไ็ด ้
ซึง่นิทรรศการจะประกอบดว้ยการแสดงของจรงิ สิง่จาํลอง ภาพถ่าย แผนภูม ิเทป วดีทิศัน์ เพื่อใหผู้้
ศกึษาไดเ้หน็ ไดฟ้งั ไดส้มัผสัจบัตอ้ง เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนด โดยหอ้งสมดุ
ประชาชนสามารถจดับรกิารไดด้งัต่อไปนี้ 

 1)  จดัใหค้วามรูเ้รือ่งวนัสําคญัต่าง ๆ วนันกัขตัฤกษ์ หรอืเทศกาลของชุมชน 
 2)  จดัเผยแพรว่ชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวถิชีวีติและการประกอบอาชพีของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 
 3)  จดัตามความตอ้งการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร 
 
แนวทางและขัน้ตอนการด าเนินงานห้องสมดุประชาชน 
 
1. กําหนดแผนการดาํเนินงานหอ้งสมดุประชาชน เป็นแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
2. ประสานกบัคณะกรรมการหอ้งสมดุประชาชนชุดเดมิในการรว่มมอืกนัพฒันาหอ้งสมดุ

ประชาชนทีม่อียู่ หรอืในกรณทีีย่งัไมม่คีณะกรรมการหอ้งสมดุประชาชนอยา่งเป็นทางการ ควร
ประสานกบัผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืนายอําเภอ หรอืกํานนั ซึง่เป็นประธานคณะกรรมการหอ้งสมดุ
ประชาชนโดยตําแหน่งของหอ้งสมดุประชาชนแต่ละระดบั (ระดบัจงัหวดัอําเภอ และตําบล) และ
หวัหน้าบรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุ ซึง่มตีําแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการคดัเลอืก
คณะกรรมการหอ้งสมดุประชาชนอกีจาํนวนหนึ่งคอื 2-6 คน โดยพจิารณาคดัเลอืกจากตวัแทนของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ในสาขาอาชพีต่าง ๆ เพื่อรว่มมอืกนัพฒันาหอ้งสมดุประชาชนทีม่อียู่ ทัง้นี้
คณะกรรมการทีม่าจากการคดัเลอืกนัน้จะมวีาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
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3. จดัหาและจดัสรรงบประมาณเพื่อดแูลและพฒันาหอ้งสมดุประชาชน เพื่อจดัซือ้วสัดุ
สารนิเทศ อาท ิหนงัสอื วารสาร นิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์ครภุณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานทีก่ําหนด 

4. จดัหาบุคลากรผูป้ฏบิตังิานในหอ้งสมดุ ตามมาตรฐานดา้นบุคลากรทีก่ําหนด 
5. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงาน การใหบ้รกิาร และการจดักจิกรรมต่าง ๆ ของ

หอ้งสมดุประชาชน ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูข้องชุมชนทีส่่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนในชุมชน 
6. ตดิตามและประเมนิคุณภาพการดําเนินงานของหอ้งสมดุประชาชน และการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรของหอ้งสมุดประชาชน 
 

มาตรฐานห้องสมดุประชาชน 
 
1. การบรหิารจดัการหอ้งสมดุประชาชน: มกีารบรหิารจดัการหอ้งสมุดประชาชนถูกตอ้ง

ตามระเบยีบและหลกัเกณฑ ์ทัง้ในดา้นการวางแผน คณะกรรมการหอ้งสมุดประชาชน และ
งบประมาณ 
 

 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน  
1) มแีผนพฒันาหอ้งสมดุประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหอ้งสมดุประชาชน

ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนทีส่่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ อนันําไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้
แนวทางปฏบิตั ิ ตอ้งจดัทาํแผนงาน ในการพฒันาหอ้งสมดุประชาชนใหเ้ป็นแหล่งการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
1.1) เป็นศูนยข์อ้มลูข่าวสารของชุมชน 
1.2) เป็นศูนยส์่งเสรมิการเรยีนรูข้องชุมชน 
1.3) เป็นศูนยก์ารจดักจิกรรมของชุมชน 
1.4) เป็นเครอืข่ายการเรยีนรูข้องชุมชน 
1.5) การใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน 
1.6) การส่งเสรมิใหป้ระชาชนรกัการอ่าน การคน้ควา้และใชเ้วลาว่าง 
1.7) การส่งเสรมิและเผยแพรว่ฒันธรรม 
1.8) การมสี่วนรว่มของประชาชนในการดําเนินงาน และการทาํงานกบับุคคลหลายฝา่ย 

เพื่อนรว่มงานและหุน้ส่วน 
1.9) ระบบการใหบ้รกิารทีเ่น้นผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั ยดืหยุน่ในการบรกิาร เหน็ความ

ตอ้งการของผูร้บับรกิารทัง้เรือ่งเวลาและวธิกีาร 
1.10) การจดัสภาพแวดลอ้มใหป้ระชาชนมาใชบ้รกิาร 
1.11) การกําหนดวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิของการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูอ้ย่างชดัเจน 
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1.12) การสรา้งเอกลกัษณ์ของชุมชนและความเป็นพลเมอืงด ี
จากลกัษณะทัง้ 12 ขอ้ดงักล่าว องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งกําหนดแผน

ดาํเนินการใหห้อ้งสมดุประชาชนมอีงคป์ระกอบในการดําเนินการเพื่อใหห้อ้งสมดุเป็นแหล่งการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ ดงันี้ 

(1)  จดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของชุมชนอยา่งครอบคลุมและครบถว้น โดยใหบ้รกิารใน
รปูแบบต่าง ๆ ทัง้สื่อสิง่พมิพแ์ละสื่ออเิลคทรอนิกส์ 

(2)  จดับรกิารผูใ้ชห้อ้งสมดุใหร้วดเรว็ ทนัใจ สามารถสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศดว้ย
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ัง้ในและนอกหอ้งสมดุตลอดเวลา และสามารถยมื-คนืหนงัสอืจากหอ้งสมดุ
ดว้ยระบบออนไลน์ตลอด 24 ชัว่โมง มกีารนําส่งเอกสารสิง่พมิพแ์ละเอกสารอเิลคทรอนิกสโ์ดยทาง 
e-mail 

(3)  จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ัง้การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องชุมชนเน้นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนรกัการอ่าน คน้ควา้และใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ โดยจดัทําแผนการจดักจิกรรมเป็นรายปีทีช่ดัเจน แลว้ประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคใ์ห้
ประชาชนในชุมชนทราบอย่างทัว่ถงึ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น วทิยชุุมชน ป้ายประกาศและ
อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ รวมทัง้เป็นสถานทีห่น่วยงาน บุคคลอื่น ๆ สามารถมาใชเ้ป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม 
เพื่อส่งเสรมิความรูใ้หแ้ก่ชุมชน 

(4)  จดัใหม้กีจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนในหอ้งสมดุประชาชน เช่น มมุสาธติของ
ดเีด่นในชุมชน มุมขอ้มลูสนิคา้ในชุมชน มมุอาชพีชุมชน มมุเผยแพรว่ฒันธรรมทอ้งถิน่มุมแนะแนว
การศกึษาของทุกกลุ่มในชุมชน มุมพฒันาการศกึษาของตนเอง มมุสรา้งสรรคแ์ละพฒันาการของเดก็
และผูใ้หญ่วยัต่าง ๆ 

(5)  จดัใหชุ้มชนมสี่วนรว่มในการจดัการเรยีนรูข้องหอ้งสมดุประชาชน สรา้งพนัธมติร
และเครอืขา่ยเพื่อใชท้รพัยากรและทุนทางสงัคมในการจดัการเรยีนรูใ้นหอ้งสมดุประชาชน รวมถงึภมูิ
ปญัญาในชุมชนมารว่มจดัการเรยีนรู ้

(6)  จดัสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูร้ะดบัทอ้งถิน่ โดยใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูขา่วสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหชุ้มชนในทอ้งถิน่มโีอกาสเขา้ถงึขอ้มลูของหอ้งสมดุประชาชน ในทุก
พืน้ทีต่อ้งประสานเชื่อมโยงกนั เพื่อเป็นเครอืขา่ยการเรยีนรูร้ะดบัภาคและระดบัประเทศต่อไป 

(7)  จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูทุ้กรูปแบบใหม้บีรรยากาศของการเรยีนรูท้ี่
น่าสนใจ การจดัมุมความรูด้า้นต่าง ๆ มุมผ่อนคลาย มมุกาแฟและของว่าง หมนุเวยีนกจิกรรมการ
เรยีนรูต่้าง ๆ และสื่ออยา่งหลากหลาย 

(8)  จดัอบรมและพฒันาบุคลากรในหอ้งสมดุประชาชนใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถจดั
กจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(9)  จดัระบบการประเมนิผลการดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรูข้องหอ้งสมดุประชาชน โดย
ประชาชน 
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(10)  กระตุน้ใหป้ระชาชนและบุคลากรในหอ้งสมดุประชาชนทุกคนเหน็ความสาํคญัของ
หอ้งสมดุประชาชนในฐานะแหล่งการเรยีนรูข้องชุมชน โดยรว่มมอืกบัหุน้ส่วนในชุมชน จดักจิกรรม
การเรยีนรูร้ว่มกนั 

(11)  จดัการวจิยัเพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมส่งเสรมิหอ้งสมดุประชาชน
ในฐานะเป็นแหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

2) มคีณะกรรมการหอ้งสมดุประชาชนทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการดําเนินงานเพื่อ
พฒันาหอ้งสมดุประชาชน 

 แนวทางปฏบิตั ิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรประสานกบัคณะกรรมการหอ้งสมดุ
ประชาชนชุดเดมิ ในกรณทีีย่งัไม่มคีณะกรรมการหอ้งสมดุประชาชนอยา่งเป็นทางการควรประสาน
กบัผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืนายอําเภอ หรอืกํานนั ซึง่เป็นประธานคณะกรรมการหอ้งสมดุประชาชน
โดยตําแหน่งของหอ้งสมดุประชาชนแต่ละระดบั (ระดบัจงัหวดั อําเภอ และตําบล) และหวัหน้า
บรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุ ซึง่มตีําแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการคดัเลอืกคณะกรรมการ
หอ้งสมดุประชาชนอกีจาํนวนหน่ึง คอื 2-6 คน โดยอยูใ่นตําแหน่งวาระละ 4 ปี โดยพจิารณาคดัเลอืก
จากตวัแทนของประชาชนในทอ้งถิน่ในสาขาอาชพีต่าง ๆ 

3) หอ้งสมดุประชาชนควรไดร้บังบประมาณประจาํอยา่งเพยีงพอ เพื่อใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรจดัสรรงบประมาณใหก้บัหอ้งสมุด
ประชาชนทีต่นดแูลอยา่งพอเพยีง นอกจากนี้ควรประสานและใหข้อ้แนะนําแก่หอ้งสมุดประชาชนใน
การหางบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ ดว้ย เช่น เงนิบรจิาค เงนิบํารงุหอ้งสมดุจากสมาชกิและเงนิรายได้
อื่น ๆ 

 
2. บุคลากร: มบีุคลากรทีจ่าํเป็นในการดําเนินงานหอ้งสมดุประชาชนอย่างเพยีงพอ 
 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน  

1) มบีุคลากรทีจ่าํเป็นในการดําเนินงานหอ้งสมุดประชาชนอยา่งเพยีงพอ  
 แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรมรีะบบการบรหิารดา้นบุคลากรใหม้ี

บุคลากรตามทีก่ําหนดอย่างครบถว้น โดยตอ้งกําหนดกรอบอตัราและจดัสรรงบประมาณในการจดั
จา้งบางตําแหน่ง เช่น นกัการภารโรง เป็นตน้ ในกรณทีีม่กีรอบอตัราและงบประมาณจาํกดั ควรจะ
ประสานกบัสถาบนัการศกึษาเพื่อรบันกัเรยีนนกัศกึษามาฝึกงานดา้นโสตทศันศกึษาคอมพวิเตอร์ 
การเป็นเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ และงานดา้นธุรการ ในการคดัเลอืกบุคคลเขา้ทาํงานในแต่ละตําแหน่ง
จะตอ้งพจิารณาจากวุฒกิารศกึษา เป็นไปมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง และความสามารถในการ
ปฏบิตังิานตามลกัษณะงานทีม่ใีนแต่ละตําแหน่ง 

2) มบีุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัลกัษณะงานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน  
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 แนวทางปฏบิตั ิควรส่งเสรมิใหม้กีารคดัเลอืกหวัหน้าบรรณารกัษ์และบรรณารกัษ์ให้
ไดคุ้ณสมบตัทิีก่ําหนด ส่วนการคดัเลอืกบุคคลในตําแหน่งอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามวุฒ ิการปฏบิตังิาน
ของแต่ละตําแหน่ง และความตอ้งการองคก์ร 

3) มกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัการฝึกอบรมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นหอ้งสมดุ 
และสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานตามตําแหน่งและหน้าทีแ่นวทางปฏบิตัิ  

 
3. วสัดุสารนิเทศ และครภุณัฑ:์ ควรมวีสัดุสารนิเทศทีจ่าํเป็นในการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ

ประชาชน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในชุมชน มมีาตรฐาน มคีุณภาพด ีทนัสมยั รวมทัง้
มจีาํนวนเพยีงพอทีเ่ป็นสดัส่วนกบัจาํนวนประชากร และควรมคีรุภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานคงทน สะดวก
ต่อการเคลื่อนยา้ย และรกัษาความสะอาด มจีาํนวนทีไ่ดส้ดัส่วนเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร และบุคลากร
ของหอ้งสมดุ โดยตอ้งคาํนึงถงึเนื้อทีข่องหอ้งสมดุทีจ่ะรองรบัครภุณัฑ์ 

 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน  
1) มวีสัดุสารนิเทศทีจ่าํเป็นในการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุประชาชน และสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของคนในชุมชน มมีาตรฐาน มคีุณภาพด ีทนัสมยัรวมทัง้มจีาํนวนเพยีงพอทีเ่ป็น
สดัส่วนกบัจาํนวนประชากร ดงันี้ 

 1.1) วสัดุตพีมิพ ์
  (1) หนงัสอื 
   (1.1) หอ้งสมดุประชาชนขนาดใหญ่ สาํหรบัชุมชนทีม่ปีระชากร 20,000 

คนขึน้ไป ใหม้หีนงัสอืจาํนวนอยา่งน้อย 80,000 เล่ม และใหเ้พิม่ขึน้ 500 เล่มต่อปี 
   (1.2)  หอ้งสมดุประชาชนขนาดกลาง สาํหรบัชุมชนทีม่ปีระชากร 10,000 

คนขึน้ไป ใหม้หีนงัสอืจาํนวนอยา่งน้อย 60,000 เล่ม และใหเ้พิม่ขึน้ 500 เล่มต่อปี 
   (1.3)  หอ้งสมดุประชาชนขนาดเลก็ สาํหรบัชุมชนทีม่ปีระชากร 5,000 คน

ขึน้ไป ใหม้หีนงัสอืจาํนวนอยา่งน้อย 40,000 เล่ม และใหเ้พิม่ขึน้ 300 เล่มต่อปี ทัง้นี้ใหเ้ป็นหนงัสอื
วชิาการและสารคดรีอ้ยละ 50 หนงัสอืสาํหรบัเดก็รอ้ยละ 30 หนงัสอือา้งองิรอ้ยละ 10 และหนงัสอื
บนัเทงิคดรีอ้ยละ 10 

  (2) วารสาร หอ้งสมดุประชาชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ควรมี
วารสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พอเพยีงกบัจาํนวนของประชากรทีม่อียูใ่นชุมชน 

  (3) หนงัสอืพมิพ ์
   (3.1)  หอ้งสมดุประชาชนขนาดใหญ่ ใหม้หีนงัสอืพมิพ์ 10 ชื่อโดยเป็น

หนงัสอืพมิพภ์าษาต่างประเทศ 2 ชื่อ 
   (3.2)  หอ้งสมดุประชาชนขนาดกลาง ใหม้หีนงัสอืพมิพ์ 8 ชื่อโดยเป็น

หนงัสอืพมิพภ์าษาต่างประเทศ 1 ชื่อ 
   (3.3)  หอ้งสมดุประชาชนขนาดเลก็ ใหม้หีนงัสอืพมิพ์ 5 ชื่อโดยเป็น

หนงัสอืพมิพภ์าษาต่างประเทศ 1 ชื่อ 
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 ทัง้นี้ ตอ้งจดัหาหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ไวบ้รกิารดว้ย 
1.2) วสัดุไมต่พีมิพ์ หอ้งสมดุประชาชนทุกขนาด ควรมวีสัดุไมต่พีมิพ์ ดงันี้ รปูภาพ 

เทปบนัทกึเสยีง วดีทิศัน์ ดวีดี ีวซีดี ีแผนที ่
   แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณ

ทีเ่พยีงพอในการจดัซือ้หรอืจดัทําสื่อตามทีก่ําหนด หรอืควรใชส้ื่อรว่มกบัโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นชุมชน
เนื่องจากโรงเรยีนมสีื่ออยูแ่ลว้ นอกจากนี้ควรส่งเสรมิใหห้อ้งสมดุเป็นหอ้งสมดุแบบ E-Library 
ตวัชีว้ดั 

2) หอ้งสมดุประชาชน ควรมคีรุภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน คงทน สะดวกต่อการเคลื่อนยา้ย 
และรกัษาความสะอาด มจีาํนวนทีไ่ดส้ดัส่วนเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิารและบุคลากรของหอ้งสมดุ โดย
ตอ้งคาํนึงถงึเนื้อทีข่องหอ้งสมดุทีจ่ะรองรบัครุภณัฑ์ ซึง่ครภุณัฑท์ีห่อ้งสมดุประชาชนควรมดีงันี้ 

  2.1)  ชัน้ 
(1)  ชัน้วางวารสารและนิตยสารขนาดสูง 
(2)  ทีว่างหนงัสอืพมิพว์างไดป้ระมาณ 10-12 ฉบบั พรอ้มทีห่นีบ 
(3)  ชัน้วางวารสารฉบบัเยบ็เล่ม 
(4)  ชัน้วางหนงัสอืสาํหรบัเดก็ 
(5)  ชัน้วางหนงัสอื 2 หน้า ขนาดสงู 
(6)  ชัน้วางหนงัสอืขนาดเตีย้ 
(7)  ชัน้เกบ็โสตทศันวสัดุ 
(8)  แท่นวางพจนานุกรม  

  2.2)  โต๊ะ เกา้อี ้
   (1) โต๊ะอ่านหนังสอืพรอ้มเกา้อี้ 

(2)  โต๊ะอ่านเฉพาะบุคคลพรอ้มเกา้อี้ 
(3)  โต๊ะอ่านหนังสอืสาํหรบัเดก็พรอ้มเกา้อี้ 
(4)  เคาน์เตอรโ์ต๊ะยมื-คนืหนงัสอื 
(5)  ชุดรบัแขก 
(6)  โต๊ะซ่อมหนงัสอื 

  2.3)  ครภุณัฑส์ํานกังาน 
(1)  คอมพวิเตอรพ์รอ้มโต๊ะและเกา้อี้ 
(2)  เครือ่งถ่ายเอกสาร 
(3)  เครือ่งปรบัอากาศสาํหรบัหอ้งโสตทศันศกึษา 
(4)  พดัลม 
(5)  เครือ่งทาํน้ําเยน็ 

2.4)  อุปกรณ์ซ่อมและเยบ็เล่ม 
(1)  เครือ่งอดัหนงัสอื 
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(2)  เครือ่งตดักระดาษ 
(3)  สว่านไฟฟ้า 

2.5)  ครภุณัฑอ์ื่นๆ 
(1)  ป้ายนิเทศ 
(2)  รถเขน็หนงัสอื 
(3)  ทีปี่นหยบิหนงัสอื 
(4)  ชัน้วางสิง่ของก่อนเขา้หอ้งสมุด 

ตวัชี้วดัขัน้พฒันา หอ้งสมดุประชาชน ควรมโีสตทศันูปกรณ์ทีไ่ดม้าตรฐาน คงทน 
สะดวกต่อการเคลื่อนยา้ยและรกัษาความสะอาด มจีาํนวนทีไ่ดส้ดัส่วนเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิารและ
บุคลากรของหอ้งสมุด ซึง่โสตทศันูปกรณ์ทีค่วรม ีไดแ้ก่ เครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ จอสาํหรบัฉาย 
เครือ่งรบัโทรทศัน์ เครือ่งเล่นวดีทิศัน์ เครือ่งเล่นวซีดี ีหรอื ดวีดี ีเครือ่งแอลซดี ีเครือ่งรบัวทิยแุละ
บนัทกึเสยีง หฟูงัชนิดครอบศรีษะ 

แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณที่
เพยีงพอในการจดัซือ้หรอืจดัทาํครุภณัฑต์ามทีก่ําหนดใหก้บัหอ้งสมดุประชาชน 

 
4. อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม:  มทีาํเลทีต่ ัง้และอาคารสถานทีท่ีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 
 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน 

1) มทีีต่ ัง้ใกลแ้หล่งชุมชน และการคมนาคมสะดวก 
2) มเีนื้อทีใ่ชส้อยทีพ่อเพยีงกบัจาํนวนประชาชนในพืน้ที่ กล่าวคอื 
 2.1)  หอ้งสมดุประชาชนขนาดใหญ่ มเีนื้อทีใ่ชส้อยภายในอาคารอย่างน้อย 900 

ตารางเมตร และมทีีน่ัง่อ่านหนงัสอืประมาณ 250 ทีน่ัง่ 
 2.2)  หอ้งสมดุประชาชนขนาดกลาง มเีนื้อทีใ่ชส้อยภายในอาคารอย่างน้อย 700 

ตารางเมตร และมทีีน่ัง่อ่านหนงัสอืประมาณ 200 ทีน่ัง่ 
 2.3)  หอ้งสมดุประชาชนขนาดเลก็ มเีนื้อทีใ่ชส้อยภายในอาคารอย่างน้อย 500 

ตารางเมตร และมทีีน่ัง่อ่านหนงัสอืประมาณ 150 ทีน่ัง่ 
3) อาคารใชว้สัดุก่อสรา้งทีม่ ัน่คง แขง็แรง สามารถกนัแดดกนัฝนไดด้ ี
4)  ภายนอกอาคารมกีารตกแต่งทีด่สูวยงาม ปลกูตน้ไมป้ระดบั หรอืมตีน้ไมใ้หญ่ใหร้่ม

เงา และมสีิง่แวดลอ้มทีด่งึดูดความสนใจ 
5)  หอ้งสมดุมทีางเขา้ออกอยูใ่กลโ้ต๊ะยมื-คนืหนงัสอื 
6)  ภายในหอ้งสมดุสามารถเปลีย่นแปลงการจดัผงัวางหนงัสอืและสิง่พมิพไ์ดเ้พื่อไมเ่กดิ

ความจาํเจ 
7)  ภายในหอ้งสมดุตอ้งมแีสงสว่างอยา่งพอเพยีง มกีารระบายอากาศและการควบคุม

ความชืน้ทีด่ ี
8) หอ้งสมดุตอ้งมรีะบบป้องกนัสาธารณภยัอย่างเหมาะสมและมมีาตรฐาน 
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9) มกีารทาสภีายในอาคารดว้ยสอ่ีอน เยน็ตาและดสูว่าง และมกีารตกแต่งภายใน
หอ้งสมดุทีด่สูวยงาม 

10) หอ้งสมดุทีม่บีุคลากรจาํนวนน้อย ควรมลีกัษณะโปรง่ไม่กัน้หอ้งโดยไมจ่าํเป็น 
11) ทีท่าํงานดา้นเทคนิค (ซ่อมหนงัสอื) อยูด่า้นในหอ้งสมดุเพื่อไมใ่หม้เีสยีงรบกวน 
12) หอ้งโสตทศันศกึษา ควรจดัเป็นเอกเทศหรอืกัน้หอ้ง เพื่อไมใ่หเ้กดิเสยีงดงัรบกวน 
13) ทีว่างหนงัสอื ควรเป็นชัน้เปิด มคีวามสะดวกในการคน้หา และมชีัน้วางหนงัสอื

สาํหรบัผูใ้หญ่และเดก็ 
14) ทีอ่่านหนงัสอื มโีต๊ะ เกา้อี ้ทีม่จีาํนวนเพยีงพอเหมาะสมกบัผูท้ีใ่ชบ้รกิาร และควรมี

ขนาดทีเ่หมาะสมกบัเดก็และผูใ้หญ่ มคีวามมัน่คงและแขง็แรง 
15) มมีุมอ่านหนงัสอืส่วนตวั 
16) มกีารจดัมุมวารสารทีเ่ป็นสดัส่วน มคีวามสะดวกสบายในการนัง่อ่าน 
17) มป้ีายประกาศ เช่น ป้ายบอกหมวดหมูห่นงัสอื ป้ายแนะนําการใชห้นงัสอื ป้ายบอก

ระเบยีบ มารยาทในการใชห้อ้งสมดุ วธิกีารยมื-คนื ควรอยูใ่นทีท่ีส่ามารถเหน็ไดง้่ายและมคีวาม
สวยงามดงึดดูความสนใจ 

18) มทีีเ่กบ็สื่อต่าง ๆ เป็นสดัส่วน มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมคีวามมัน่คง
แขง็แรง 

 ตวัชี้วดัขัน้พฒันา 
1)  ทีจ่ดันิทรรศการ ควรอยูใ่นทีม่องเหน็ง่าย และมกีารจดันิทรรศการอย่างสมํ่าเสมอ 
2)  มมีุมกจิกรรมต่าง ๆ เช่น มมุเดก็ มมุครอบครวั มุมวชิาการ มุมศลิปวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ มมุการศกึษานอกโรงเรยีน มมุมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มมุมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
มมุโสตทศันศกึษา และมุมการศกึษาทางไกล 

 แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรพจิารณาการออกแบบอาคารสถานที่
ของหอ้งสมดุประชาชน และจดัหาวสัดุและครภุณัฑ ์ใหเ้หมาะสมกบัตวัชีว้ดัทีก่ําหนดและเหมาะสม
กบัสภาพของทอ้งถิน่ 

 
5. การใหบ้รกิารและการจดักจิกรรม: 

5.1 หอ้งสมดุประชาชนควรใหบ้รกิารแก่ประชาชนในชุมชนทีร่บัผดิชอบอยา่งกวา้งขวาง
และเท่าเทยีมกนั 

  ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน 
  1) หอ้งสมดุประชาชนตอ้งกําหนดวนั-เวลาเปิดทาํการทีแ่น่นอน โดยมวีนัทําการ

อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 5 วนั และมเีวลาปฏบิตักิารอยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 40 ชัว่โมง ทัง้นี้ควรเปิดทําการ
ในวนัเสารแ์ละอาทติยด์ว้ย 

  2) หอ้งสมดุประชาชนตอ้งจดับรกิารและกจิกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารและชุมชน 
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  3) หอ้งสมดุประชาชนตอ้งจดับรกิารและกจิกรรมทีห่ลากหลาย ดงันี้ 
(1)  บรกิารยมื-คนื 
(2)  บรกิารแนะนําการใชว้สัดุสารนิเทศ 
(3)  บรกิารตอบคาํถาม ช่วยคน้ควา้และบรกิารสารนิเทศ 
(4)  บรกิารแนะแนวการอ่าน 
(5)  บรกิารสารนิเทศทางไปรษณยีแ์ละโทรศพัท์ 
(6)  จดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน เช่น จดันิทรรศการ การเล่าเรือ่งหนงัสอื การ

ฉายภาพยนตร/์วดิทีศัน์/วซีดี/ีดวีดี ีการโตว้าทแีละอภปิราย เป็นตน้ 
  ตวัชี้วดัขัน้พฒันา หอ้งสมดุประชาชนควรจดับรกิารและกจิกรรมทีห่ลากหลาย ดงันี้ 

1)  บรกิารยมื-คนืและบรกิารระหว่างหอ้งสมดุ 
2)  บรกิารชุมชน เช่น จดัหอ้งสมดุสาขา หอ้งสมดุประชาชนเคลื่อนที่ หรอืการรบั

นิสตินกัศกึษาฝึกงาน การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัหอ้งสมดุแก่โรงเรยีนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง หรอืกลุ่มผูส้นใจ 
3)  จดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน โดยประสานกบัสถานศกึษาในชุมชน เพื่อเป็น

เครอืขา่ยกจิกรรม 
4)  การใหบ้รกิารสารนิเทศทาง e-mail 
แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรทีจ่ะส่งเสรมิใหห้อ้งสมดุประชาชน

ใหบ้รกิารและกจิกรรมต่าง ๆ ตามทีต่วัชีว้ดัทีก่ําหนด โดยอาจประสานความรว่มมอืกบัโรงเรยีนและ
ชุมชนเป็นเครอืขา่ยกจิกรรม 

 
5.2 หอ้งสมดุประชาชนควรพฒันาตนเองใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 

  ตวัชี้วดัขัน้พฒันา หอ้งสมดุประชาชนควรมแีผนทีจ่ะพฒันาตนเองเป็นศูนยก์าร
เรยีนรูชุ้มชน โดยใหบ้รกิารการเรยีนรูท้ีม่คีวามหลากหลายทุก ๆ ดา้น กล่าวคอื หลากหลายในดา้น
สถานที ่ดา้นกจิกรรม ดา้นกระบวนการ ดา้นสื่อ ดา้นเน้ือหาสาระ และความจงูใจอื่น ๆ ทีท่าํใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่คนในชุมชนนัน้ ๆ มากยิง่ขึน้ 

  แนวทางปฏบิตั ิองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ ควรมแีผนทีจ่ะส่งเสรมิใหห้อ้งสมดุ
ประชาชนเป็นศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน และควรดาํเนินการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อการเป็นศูนยก์าร
เรยีนรูชุ้มชน ต่อไปนี้ 

1)  มศีูนยส์าธติของดเีด่นของชุมชน 
2)  มเีวทสีาํหรบัปราชญช์ุมชน คนเด่นคนดงัมาแสดงใหชุ้มชนทราบถงึ

ความสามารถของท่าน 
3)  มนีิทรรศการของดมีปีระโยชน์และของมโีทษ สบัเปลีย่นหมนุเวยีน 
4)  มกีารอบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น เรือ่งภาษา หนงัสอื การเลีย้งลกู การเตรยีมตวั

เป็นแม่ เป็นตน้ 
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5)  จดัมุมนิเทศ เรือ่งการศกึษาต่อของลกู เรือ่งการศกึษาต่อของตนเอง เรือ่งการหา
อาชพี เป็นตน้ 

6)  มมีุมพฒันาการศกึษาของตนเอง เช่น มมุสายสามญัของการศกึษานอกโรงเรยีน 
มมุมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มมุมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เป็นตน้ 

7)  มมีุมทดสอบสุขภาพดว้ยตนเอง มุมทดสอบเครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นบา้น มมุ
ทดสอบผลผลตินานาประเภท 

8)  มรีา้นคา้ชุมชนทีแ่สดงและจาํหน่ายสนิคา้ทอ้งถิน่ หรอืสนิคา้หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลติภณัฑ ์มมีุมขอ้มลูสนิคา้ มมุแคตตาลอ็กสนิคา้และผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

9)  มมีุมบรกิารสื่อสาํหรบัโรงเรยีนทีด่อ้ยโอกาส ทัง้ระดบัเดก็เลก็ ประถมศกึษา และ
มธัยมศกึษา โดยเฉพาะสื่อทดลองและสื่อสาธติ 

10) มมีุมบรกิารสื่อสาํหรบักจิกรรมสายใยสมัพนัธข์องเดก็และครอบครวั เพื่อใหใ้ชใ้น
หอ้งสมดุและยมืออกไปนอกหอ้งสมดุ 

11) มมีุมสรา้งสรรคพ์ฒันาการของเดก็วยัต่า งๆ 
12) มหีอ้งแสดงวฒันธรรมของทอ้งถิน่ ทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูทางศลิปวฒันธรรม และภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ 
13) มหีอ้งอนิเตอรเ์น็ตชุมชน ทีเ่ป็นแหล่งใหค้นในชุมชนเขา้ถงึเทคโนโลย ีและหา

ขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันาการเรยีนรู้ 
14) มหีอ้งวชิาการชุมชน ทีเ่ป็นสถานทีส่ําหรบัการจดัประชุมสมัมนา ฝึกอบรม จดั

กจิกรรมกลุ่มพฒันาความรูใ้นชุมชน เป็นสถานทีถ่่ายทอดความรูต่้าง ๆ ผ่านสื่อวดีทิศัน์ วซีดี ีหรอืดวีี
ด ีนอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายทอดความรูด้า้นต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อเดก็ เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชนทีส่นใจ 

15) มหีอ้งเรยีนรูก้ลุ่มอาชพีชุมชน เพื่อเป็นทีเ่ผยแพรง่านกลุ่มอาชพีในชุมชน และ
เป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชพีต่างๆ 

16) มลีานกจิกรรมชุมชน เพื่อเป็นสถานทีเ่สรมิสรา้งพฒันาการและการเรยีนรูข้อง
เดก็และเยาวชน โดยใหม้กีารทาํกจิกรรมรว่มกนั เช่น กจิกรรมศลิปะ กจิกรรมการรอ้งเพลง การเล่น
เกมต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
6. การประเมนิผล: มกีารตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของหอ้งสมดุประชาชน และ

บุคลากรของหอ้งสมุดประชาชนอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 
 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน 

1) มกีารประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานของบุคลากรของหอ้งสมดุประชาชนทัง้ในรปู
ของการประเมนิภายในดว้ยบุคลากรของหอ้งสมุดเอง และประเมนิโดยประชาชนตามลกัษณะงานที่
แต่ละบุคคลทาํ และการทาํงานนัน้ส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายของการใหบ้รกิารหอ้งสมดุหรอืไม่ 
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2) มกีารประเมนิทัง้กระบวนการดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงานของหอ้งสมดุ
ประชาชนว่าสนองวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้หอ้งสมดุประชาชนเหล่านี้เพยีงไร โดยใชก้ารประเมนิ
ดว้ยบุคลากรของหอ้งสมดุเอง และประเมนิโดยประชาชน โดยประเมนิว่า 

  (1) ประชาชนรกัการอ่านเพิม่มากขึน้หรอืไม่ 
  (2)  หอ้งสมดุประชาชนมกีารจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมหรอืไม่ เพยีงไร 
 แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรเยีย่มเยยีนและมกีารตดิตามผลและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรของหอ้งสมดุประชาชน และการดําเนินงานของหอ้งสมดุ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรปูธรรม ควรเชญิเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาเยีย่มเยยีน
ใหค้าํแนะนํา ใหก้ําลงัใจบุคลากรของหอ้งสมดุประชาขนเป็นครัง้คราวตามโอกาสอนัควร และประสาน
ใหม้กีารประชุมปรกึษาหารอืรว่มกนัระหว่างบุคลากรของหอ้งสมดุ เพื่อหาทางปรบัปรงุแกไ้ขปญัหา
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 
7. การมสี่วนรว่มของชุมชน: มกีลุ่มคนหรอืองคก์รในชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มกนัจดักจิกรรม

หรอืบรกิารรปูแบบต่างๆ รว่มกบัหอ้งสมดุประชาชน 
 7.1 การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรมของหอ้งสมดุประชาชน 
  แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส่งเสรมิใหก้จิกรรมบางอย่างของชุมชน

อาจนํามาจดัในหอ้งสมดุไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น กจิกรรมวนัพ่อ กจิกรรมวนัแม่ และกจิกรรมวนัเดก็ 
เป็นตน้ และส่งเสรมิใหผู้ม้คีวามรูค้วามสามารถในชุมชนนําความรูม้าถ่ายทอดใหก้บับุคคลอื่นที่
หอ้งสมดุได ้

 7.2 มหีน่วยงานและองคก์รในทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในการดําเนินงานหอ้งสมดุประชาชน 
  แนวทางปฏบิตั ิ

1)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรประสานในการจดัหาหนังสอืประเภทต่าง ๆ 
เพิม่เตมิ ใหแ้ก่หอ้งสมดุโดยวธิกีารรบับรจิาคจากประชาชนและหน่วยงานทัว่ไป หรอืควรสนบัสนุน
การจดัตัง้ศูนยข์อ้มลูออนไลน์ วฒันธรรมออนไลน์ เชื่อมโยงกบัหอจดหมายเหตุ พพิธิภณัฑ ์หอ้งสมดุ
อื่น ๆ สื่อกระจายเสยีง ตลอดจนส่งเสรมิการศกึษาในระบบทางไกลและการเรยีนรูอ้อนไลน์ของ
ประชาชนในหอ้งสมดุ 

2)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ควรประสานงานเป็นเครอืข่ายกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ขา้งเคยีง ในการหมุนเวยีนทรพัยากรทีม่ใีนหอ้งสมดุทีต่นดแูลรว่มกนั 

3)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรรว่มมอืกบัสถาบนัศาสนาในทอ้งถิน่เพื่อจดัหา
หนงัสอืเพิม่เตมิใหแ้ก่หอ้งสมดุ 

4)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชุมชนไดม้สี่วนรว่มใน
การควบคุมดูแลหนงัสอื การหาหนงัสอืเพิม่เตมิ โดยอาศยักลุ่มมวลชนทีม่ใีนชุมชน เช่น กลุ่มหนุ่ม
สาว กลุ่มเยาวชน คร ูนกัเรยีน นกัศกึษา คณะกรรมการหมูบ่า้น/ชุมชน กลุ่มแมบ่า้น ฯลฯ เพื่อเป็น
อาสาสมคัรดแูลรกัษาหอ้งสมดุประชาชนใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ 




