
 

 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

   คํานํา 

คํานํา 
 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา 
และใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซ่ึงตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจาก
สวนราชการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา 
“ประชาชนจะตองไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอ
ผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดวยความรวมมือจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทํามาตรฐาน
ศูนยการเรียนรูชุมชน พรอมกับไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยู
สวนใดของประเทศ  จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ําที่ เทาเทียมกัน สงผลให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความ
ผาสุกแกประชาชนสมดังคําที่วา “ทองถ่ินกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 
 
 
   
  (นายสาโรช   คัชมาตย) 
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 ระบบการศึกษาไทยในปจจุบันควรเนนการมีและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งนี้
เพราะการใหความสําคัญกับแหลงการเรียนรูเพียงแหลงเดียว คือระบบโรงเรียน อยางเชนปจจุบัน
นั้นอาจไมสามารถพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรของชุมชน และอาจจะทําใหเยาวชนคนรุนใหมขาดความสามารถ ทักษะการดํารงชีวิต
และพัฒนาตนเองตามวิถีของชุมชน เนื่องจากไมมีแหลงการเรียนรูอ่ืนเขามาเสริม 
 การปฏิรูปการศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
ในมาตรา 4 ไดใหความหมายของการศึกษาไววา “เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม        
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”   
และมาตรา 8 ไดกลาวไววา ” การจัดการศึกษา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” 
 การปฏิรูปการศึกษา  เพื่อใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ตามปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวิตดังกลาวนั้น ยอมตองมีปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลสามารถที่จะเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ปจจัยเกื้อหนุนที่มีสวนสําคัญตอการศึกษาทั้งโดยทางตรงและทางออมคือ    
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนศูนยรวมหรือศูนยกลางของ
ความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน เปนเสมือนหองปฏิบัติการของการเรียนรู มีประโยชนทั้ง
ในแงการกระจายโอกาสทางการศึกษา การใหการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต จึงมีประโยชนตอ
กระบวนการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ซ่ึงอาจกลาวไดวาแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตเปนสิ่งที่มีผลตอการสรางกระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่ยั่งยืน ซ่ึงควบคูไปกับการ
จัดการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
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 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดการศึกษา ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 มาตรา 45 “องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการ    

บริหารสวนจังหวัด ดังตอไป 
  (7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน”  
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
  (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
  (8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ  

ทองถ่ิน”  
 มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้  
  (1) กิจการตามที่ระบุไวใน มาตรา 50”  
 มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้  
  (1)  กิจการตามที่ระบุไวใน มาตรา 53”  
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
 มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต 

องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
  (5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” 
  (8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ  

ทองถ่ิน”  
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 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542  
 มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
ของตนเองดังนี้  

  (9) การจัดการศึกษา 
  (11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม         

อันดีของทองถ่ิน”  
 มาตรา 17 “ภายใตบังคับ มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้  

  (6)  การจัดการศึกษา” 
 ดวยเหตุผลดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองตระหนักและใหความสําคัญในการ
สงเสริมการศึกษาใหกับชุมชน  โดยสงเสริมการจัดศูนยการเรียนรูชุมชน โดยเฉพาะศูนยการเรียนรู
ชุมชนประเภทที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน และหองสมุดประชาชน ซ่ึงไดรับการถายโอน
ภารกิจจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
เพื่อใหคุณภาพและประสิทธิภาพในจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน เปนมาตรฐานเดียวกัน 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1.2.1 เปนการจัดทํามาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน  
 1.2.2 เปนการจัดทํามาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภายใตกรอบตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา ตามความจําเปนที่ศูนยการเรียนรูชุมชนพึงมี คือดาน
การบริหารจัดการ ดานบุคลากร  ดานสื่อ วัสดุอุปกรณ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม    
ดานการใหบริการและการจัดกิจกรรม  ดานการประเมินผล และดานการมีสวนรวมของชุมชน 
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1.3   วัตถุประสงค 
1.3.1 เพื่อวิเคราะหบทบาทอํานาจหนาที่การบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามที่กฎหมายกําหนด 
1.3.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกรอบมาตรฐาน ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และ

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา ในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน 
1.3.3 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหาร

จัดการศูนยการเรียนรูชุมชน  

1.4   คํานิยาม 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล 
 แหลงการเรียนรู หมายถึง แหลงความรูที่ทําใหคนในสังคมเกิดการเรียนรูและ              
เกิดประสบการณในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 ศูนยการเรียนรูชุมชน หมายถึง สถานที่ที่เปนศูนยกลางการจัดการเรียนรู ถายทอด 
แลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
ประชาชนในชุมชน  
 ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน หมายถึง สถานที่ใหบริการความรูขาวสารขอมูล
ทั่วไปใหประชาชนไดเรียนรูดวยตนเอง มีสถานที่ตั้งอยูในชุมชนภายในหมูบาน จัดสรางและดูแล
รักษาโดยประชาชนในหมูบานนั้นๆ  
 หองสมุดประชาชน หมายถึง สถานที่ที่เปนศูนยรวมแหงสรรพวิทยาที่เปดใหบริการ
ประชาชนในชุมชน โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และพื้นฐานความรู โดยหองสมุด      
แบงเปน 3 ประเภท คือ หองสมุดประชาชนขนาดใหญ หองสมุดประชาชนขนาดกลาง และ      
หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก 
 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญเปนพื้นฐาน เพื่อกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีในศูนยการเรียนรูชุมชน  
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 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญในการพัฒนายกระดับการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชน ใหมีความกาวหนามากกวาตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ 

1.5   กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 มาตรฐานฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1.5.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตราที่สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและหนาที่เกี่ยวของกับศูนยการเรียนรูชุมชน คือ  
  มาตรา 289 “ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาที่บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
อบรมของรัฐแตตองไมขัดตอ มาตรา 43 และ มาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ินดวย” 
 1.5.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ  การปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหกาวสูสังคมแหงการเรียนรู  ใหผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดในทุกเวลาและทุกสถานที่ มีเจตนารมณและสาระที่ถือเปนมิติใหมในวง
การศึกษาไทยหลายอยางที่สําคัญ คือ การเปดทางสําหรับรูปแบบการศึกษาใหมๆ  ตั้งแตโรงเรียนใน
บาน ศูนยการเรียนในวัด ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ  ซ่ึงเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่
สอดคลองกับแนวคิดความเทาเทียม ทั่วถึง  และการมีสวนรวมของทุกคนในสังคม รวมทั้งการพัฒนา
ใหเกิดความหลากหลายของการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองใหผูเรียนเปนศูนยกลางการศึกษาตลอด
ชีวิต ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการจัดบริการดานศูนยการเรียนรูชุมชน ไวดังนี้คือ 
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  มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี ้
            (1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
            (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา                  
            (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
  มาตรา 9  การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ 
            (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน       
  (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
ทุกระดับ  และประเภทการศึกษา 

(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
  (6)   การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น 
            มาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุน ในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา และการวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 
  (3)   การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม 
ส่ือหรือแหลงความรูอ่ืนๆ  
  มาตรา 25  “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการ
เรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” 
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บทที่  2 
การศึกษาตามอัธยาศัยและแหลงการเรียนรูในชุมชน   

 
แนวคิดสําคัญของการเรียนรูในชุมชนประกอบดวย 
 2.1 การศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.2 แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 2.3 ศูนยการเรยีนรูชุมชนประเภทตางๆ 
 2.4 ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 2.5 หองสมุดประชาชน 

2.1   การศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.1.1 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 
  การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาที่เกิดขึ้นไดจากประสบการณในชีวิตประจําวัน
โดยเรียนรูจากการทํางาน จากบุคคล จากครอบครัว  จากสื่อมวลชน จากแหลงความรูตางๆ โดย
ลักษณะการเรียนสวนใหญเปนการเรียนเพื่อความรูและนันทนาการ  อีกทั้งสามารถเรียนรูได
ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกชวงวัยตลอดชีวิต 
 2.1.2 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  เปนกิจกรรมการศึกษาเปนการเรียนรูตามวิถีชีวิต  
เปนการเรียนรูจากประสบการณและสิ่งแวดลอม การเรียนจะไมมีหลักสูตร ไมมีเวลาเรียนที่
แนนอน  ไมมีการลงทะเบียน ไมมีการวัดประเมินผล ตลอดจนไมมีวุฒิบัตร เปนการเรียนรูที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากสภาพแวดลอมตางๆในสังคม ซ่ึงสามารถจําแนกโปรแกรมของการศึกษา
ตามอัธยาศัยไดดังนี้ (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2545) 
  1) โปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัยของหองสมุดตางๆ หองสมุดเปนแหลงบริการ        
ใหความรูและขาวสารขอมูลใหกับประชาชน นักศึกษา เด็ก ผูใหญ ที่มีความสนใจและใฝหาความรู
ตางๆ เพื่อพัฒนาตนเอง หองสมุดจะทําหนาที่ในการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงเปนแหลง
รวบรวมความรูแกประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นหองสมุดจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม และ
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สนับสนุนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนการเรียนรูดวยตนเองของประชาชนในลักษณะการศึกษา     
ตามอัธยาศัย 
  การจัดกิจกรรมในหองสมุดทุกประเภท จะประกอบดวยกิจกรรมสําคัญๆ เชน 
กิจกรรม การบริการหนังสือหมุนเวียน กิจกรรมบริการการอาน กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมเลา
นิทาน  กิจกรรมวันสําคัญตางๆ มุมหนังสือ เชน มุมวิทยาศาสตร มุมเด็ก มุมอาชีพ ฯลฯ ตลอดจน
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ เปนตน 
  2) โปรแกรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของเครือขายการเรียนรูในชุมชน 
ส่ือมวลชน ปจจุบันมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยทั่วไปสื่อมวลชน
มีหนาที่ในการใหการศึกษาตามอัธยาศัยเกี่ยวกับการใหความรูตางๆ ทั้งในดานการเมือง อาชีพ 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและบันเทิง เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการทํางาน จากประสบการณ 
การฟง การอาน และการศึกษาคนควา โดยมีส่ือมวลชนแขนงตางๆ ที่สําคัญ คือ วิทยุ โทรทัศน 
นิตยสาร วารสาร เปนตน                                           
  3)  โปรแกรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยสื่อสารมวลชน ส่ือมวลชนใน
ปจจุบันมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากในปจจุบันมีความกาวหนา
ทาง ส่ือเทคโนโลยีเปนอยางมาก ประกอบดวยขอมูลขาวสารที่สําคัญในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
สังคม จึงทําใหส่ือสารมวลชนมีความสําคัญอยางมาก โดยทั่วไปโปรแกรมการจัดการศึกษาโดย 
ส่ือมวลชนมีทั้งศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
  4)  โปรแกรมการเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาชาวบาน เปนแหลงการ
เรียนรูที่สําคัญของชุมชน เปนวิทยาการที่มีคุณคาตอบุคคลและสังคมเปนอยางยิ่ง ภูมิปญญา
ชาวบานประกอบดวย ภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรมและองคความรูของชุมชน ซ่ึงไดรับการสั่งสม
และสืบทอดตอๆ กัน 
  5)  โปรแกรมการเรียนรูจากสื่อพื้นบาน เปนการเรียนรูจากการแสดงหรือ
การละเลนที่แฝงไวดวยวัฒนธรรมของชาวบานที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวบาน
ที่มีเปาหมายเพื่อความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนจรรโลงใจ ส่ือพื้นบานมี
บทบาทในการถายทอดความรู คานิยม และคุณธรรม ตัวอยางสื่อพื้นบาน เชน ลิเก หมอลํา ลําตัด 
เพลงลูกทุง เปนตน 
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  6)  โปรแกรมการเรียนรูจากครอบครัว ครอบครัวเปนแหลงการเรียนรูตั้งแตเกิด 
ที่จะสอนใหมนุษยมีแบบแผนในการดํารงชีวิต ซ่ึงขึ้นอยูกับครอบครัวนั้นๆ นอกจากนั้นจะสอนให
เด็กเลือกรับขาวสารที่ดีที่สุด รูจักการคิดและการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองมีเจตคติทั้งตอตนเองและ
สังคม โดยวิธีการบอกเลา ส่ังสอน สาธิตใหดู ศึกษาดูงาน เปนตน 
  ในสวนของการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถแบงเปน 2 ดานดังนี้ 
  1)  การจัดกิจกรรม มีดังนี้ 
   1.1) การเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาชาวบานเปนแหลงการเรียนรู 
ที่สําคัญของชุมชน เปนแหลงวิทยาการที่มีคุณคาตอบุคคลและสังคมเปนอยางยิ่ง ภูมิปญญา
ชาวบานประกอบดวยภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรมและความรูของชุมชน ซ่ึงไดรับการสั่งสมและ
ถายทอดสืบตอมา 
   1.2) การจัดกลุมสนใจ เปนการจัดการศึกษาตามสภาพปญหา ความตองการและ
ความสนใจที่แตกตางกันของแตละบุคคล เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิต    
ประจําวัน และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตดวย 
   1.3) กลุมเสวนาหรืออภิปราย เปนการรวมกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งเหมือนกัน และตองการแสดงความคิดเห็นโดยการเปดเวทีพูดคุย วิพากษวิจารณในเรื่อง
นั้นๆ อยางเสรี และเปนประชาธิปไตยตอสาธารณชน เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ 
   1.4) กิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม เปนรูปแบบพิธีการที่กระทําสืบทอด
จากบรรพบุรุษมาเปนเวลานาน จนกลายเปนจารีตประเพณี และอนุรักษตอกันไป เชน การรดน้ําดํา
หัวในประเพณีสงกรานตเปนตน 
   1.5) พอแมสอนลูก เปนรูปแบบการเรียนรูตามอัธยาศัยที่ชัดเจนที่สุด เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและจากประสบการณในชีวิตประจําวัน 
   1.6) การเรียนรูจากประสบการณของกลุมอาชีพ เชน การทําแชมพูสมุนไพร
จากผูชํานาญการ  เปนตน 
   1.7) การเขาคาย เปนกิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนรูใน
ศาสตรแขนงใดแขนงหนึ่งรวมกัน และมีวัตถุประสงคเพื่อไปอยูรวมกันและศึกษาในเรื่องนั้นๆ 
เชน การเขาคายวิทยาศาสตร เปนตน 
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   1.8) คอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิคส เปนการสื่อสารที่ใหความรูอยางฉับไว 
สามารถนํามาใชในการถายทอดความรูทั้งในการจัดการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน 
และ การศึกษาตามอัธยาศัยไดเปนอยางดี 
  2) การใหบริการ มีดังนี ้
   2.1) ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เปนแหลงบริการขาวสารขอมูลที่
เปนปจจุบันเพื่อสรางนิสัยการอาน ปองกันการลืมหนังสือและเสริมการเรียนรูดวยตนเองแก
ประชาชน 
   2.2)  ศูนยการเรียน เปนสถานที่จัดกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูได       
ดวยตนเองจากสื่อการสอนหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังเปนแหลงกลางทําหนาที่ประสานงานกับ
แหลงวิทยาการ ความรูขาวสารแกประชาชนกลุมเปาหมายในชุมชน 
   2.3)  อินเตอรเน็ต เปนระบบการหาความรูในศาสตรและสาขาตางๆ โดย
วิธีการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร 
   2.4)  นิทรรศการ เปนการนําเนื้อหาทางวิชาการมาจัดในรูปของสิ่งแสดงซึ่ง
อาจจะเปนของจริง ของจําลอง เปนตน 
   2.5)  การทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพักผอนและ
ความเพลิดเพลินแตในขณะเดียวกันผูทองเที่ยวก็จะไดรับความรูดวย ทําใหเกิดประสบการณตรง
และไดเรียนรูในขณะเดียวกัน 

       2.6) พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
โดยตลอดเวลา มีโอกาสสัมผัสดวยตนเอง   

      2.7) หองสมุดประชาชน เปนสถานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดวยส่ือประเภทสิ่งพิมพ ในบางแหงอาจจะจัดการเรียนการสอนดวยส่ือตางๆ ไดแก         
ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศน ส่ืออิเลคทรอนิคส เปนตน 

       2.8) หนวยภาพยนตรเคลื่อนที่ เปนการออกหนวยโดยทางรถยนตหรือเรือ
เคลื่อนที่ไปตามชุมชน เพื่อนาํสื่อภาพยนตรไปฉายเพื่อความเพลิดเพลิน ในขณะเดยีวกนัผูชมก็ได
ความรูจากเนือ้หาในภาพยนตรนั้นๆ ดวย 
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 2.1.3 ความสําคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยในการปฏิรูปการศึกษา 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่สามารถทําไดทันที คือ การที่โรงเรียน ชุมชน 
สถาบันชุมชน เอกชน องคกรทุกฝายรวมมือกันจัดการศึกษาที่ขยายวงกวางออกสูชุมชนและธรรมชาติ 
โดยมีหลักการพื้นฐานความคิด (สุมน อมรวิวัฒน อางถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล, 2547) ดังนี้ 
  1) การเรียนรูเกิดขึ้นไดกับทกุคนในทุกสถานที่ ทุกเวลา 
  2)   แหลงเรียนรูของชุมชนมีอยูมากมายทั้งที่เปนองคกรจัดตั้ง สถาบันในชุมชน 
วิถีชีวิต การทํามาหากิน ประเพณี พิธีกรรมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
  3)  การเรียนรูที่ดี เกิดจากการที่ทุกฝายสรางเครือขายของการเชื่อมโยงประสบการณ 
เกิดสังคมการเรียนรูและสังคมคุณธรรม 
  4) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ เปนกระบวนการที่มี
ความสุข สรางสรรคความคิดและประสบการณชีวิตที่มีคุณคา 

  สถานศึกษาและหนวยงานทั้งหลายในสังคมสามารถจัดกระบวนการเรียนรูตาม
มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดดังนี้ 
  1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  2)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา 
  3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
  4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงปรารถนาไวในทุกวิชา 
  5)  สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม        
ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
ส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
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  6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ไดทกุเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
บิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ 

2.2   แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 2.2.1 ความหมายของแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  แหลงการเรียนรูเปนสิ่งที่มีอยูในสังคมรอบๆตัวเราที่เปนทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมี
ชีวิต เปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแหลงความรูที่ทําใหคนในสังคมเกิดการ
เรียนรูและเกิดประสบการณในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 2.2.2 ความสําคัญของแหลงการเรียนรูในชุมชนตอการศึกษานอกระบบ 
  แหลงการเรียนรูในชุมชนมีความสําคัญตอการศึกษานอกระบบใน 3 กลุมใหญๆ 
ดังนี้ (สุมาลี สังขศรี, 2535) 

1) การศึกษานอกระบบดานพืน้ฐาน 
   การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานประกอบดวยกิจกรรมการสอนอาน-เขียน 
สําหรับผูที่อานไมออก เขียนไมได การศึกษานอกระบบสายสามัญ ซ่ึงเทียบเทาการศึกษาในระบบ
โรงเรียนระดับประถม มัธยมตน และมัธยมปลาย การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษา
พื้นฐาน  ไดใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชนลักษณะดังตอไปนี้   
   1.1) กิจกรรมการเรียนการสอนอานเขียนสําหรับผูที่ลืมหนังสือหรือผูอาน   
ไมออกเขียนไมได  กิจกรรมนี้ใชแหลงการเรียนรูชุมชนดังนี้ 
    1.1.1) ใชเปนสถานที่จัดการเรียนการสอน เชน ใชบริเวณวัด ใชสถานที่
ของที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ใชศาลากลางบาน ฯลฯ 
    1.1.2) ใชเปนสื่อในการเรียนรู ในการสอนอาน-เขียนเนื้อหาที่สอนมักจะ
เกี่ยวกับสภาพการดําเนินชีวิต ดังนั้นวิทยากรอาจจะใชทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน แมน้ํา        
ลําคลอง  ภูเขา  ปาไม  มาเปนเนื้อหาในการเรียน 
    1.1.3)  ใชวิทยากรจากแหลงความรูในบางแหง ในการจัดกิจกรรมสอน
อาน-เขียน  อาจจะขอวิทยากรจากโรงเรียนในหมูบานหรือนิมนตพระจากวัดในหมูบานเปนผูสอน 
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    1.1.4) ใช เปนแหลงทบทวนทักษะการอานเขียน  แหลงการเรียนรู
อยางเชน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนหรือหองสมุด สามารถเปนแหลงการเรียนรูที่
ประชาชนผูเรียนอานเขียน มาฝกการอานเขียนเพื่อไมใหลืมหนังสือ 
   1.2) กิจกรรมการศึกษานอกระบบสายสามัญที่เทียบเทาระดับประถมและ
มัธยมศึกษา  กิจกรรมนี้ใชแหลงการเรียนรูในชุมชนที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
    1.2.1) ใชเปนสถานที่พบกลุม ในกิจกรรมการศึกษานอกระบบสายสามัญ         
ที่เทียบเทาระดับชั้นตางๆ นั้นตองมีการพบปะระหวางผูเรียนกับผูสอนเปนระยะๆ เชน ทุกสุสัปดาห 
วิทยากรผูจัดอาจจะขอใชสถานที่ของแหลงการเรียนรูในชุมชนเปนสถานที่พบกลุม เชน               
ที่โรงเรียนในชุมชน ที่วัด ฯลฯ 
    1.2.2) ใชวิทยากรจากแหลงการเรียนรูในชุมชนบางแหง เชน โรงเรียน 
หองสมุดประชาชน มีครูและเจาหนาที่ที่อาจจะมาชวยเปนวิทยากรในการเรียนการสอนได 
    1.2.3) เปนแหลงในการคนควาหาความรู แหลงการเรียนรู เชน หองสมุด 
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน หนวยงานตางๆ ในทองถ่ิน สามารถเปนสถานที่ที่ผูเรียนมา
คนควาหาขอมูลความรูเพื่อประโยชนในการศึกษา 
    1.2.4) เปนสื่อในการเรียนรู แหลงการเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ     
โบราณสถานโบราณวัตถุที่มีอยูในชุมชนสามารถนํามาเปนสื่อใชประกอบการเรียนการสอน      
ในระดับชั้นตางๆ ได 

2) การศึกษานอกระบบดานทักษะอาชีพ   
   การศึกษานอกระบบดานทักษะอาชีพ ประกอบดวยการฝกอาชีพระยะสั้น 
การฝกอาชีพระยะยาว การฝกอาชีพแบบกลุมสนใจ การฝกอาชีพในลักษณะตางๆ ไดใชประโยชน
จากแหลงการเรียนรูในชุมชนในลักษณะดังนี้ 
   2.1) ใชเปนสถานที่ฝกอบรม การฝกอบรมโดยขอใชสถานที่ของแหลง       
การเรียนรู  เชน ที่วัด โรงเรียน สถานประกอบการในชุมชน เปนตน 
   2.2) ใชเปนสถานที่ศึกษาดูงาน การฝกอบรมวิชาชีพ ในบางวิชาอาจจะใชดูงาน  
เชน การฝกอบรมดานการเกษตร สถานที่ดูงานอาจจะเปนบอเล้ียงปลา ไรเกษตร เปนตน 
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   2.3) ขอใชวิทยากรของแหลงการเรียนรู ในการฝกอบรมวิชาชีพในหลาย
สาขาวิชาไดแก ประชาชน นอกจากจะใชวิทยากรที่เกี่ยวของแลว อาจจะใชวิทยากรจากสถานศึกษา
หรือจากสถานประกอบการ เปนตน 
   2.4) ใชเปนสื่อหรือวัสดุในการฝกวิชาชีพ การฝกวิชาชีพในหลายสาขาวิชา
อาจจะนําทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเปนวัสดุฝก เชน ไมไผ ยางพารา ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ เปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชน 

3) การศึกษานอกระบบดานการใหขาวสารขอมูลและความรูทั่วไปเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาประเภทนี้ไดแก การเชิญวิทยากรจากภายในและภายนอกชุมชน       
มาใหความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต เชน ดานสุขภาพ ดานกฎหมาย ดานการเมือง เปนตน 
   การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทนี้ใชประโยชนจากแหลงการ
เรียนรูในชุมชนในลักษณะดังตอไปนี้ 
   3.1)  ใชเปนสถานที่ในการจัดฝกอบรม ในการใหความรูเร่ืองที่จําเปนตอชีวิตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นอาจจะจัดโดยใชศาลาวัด  ขอใชหองประชุมโรงเรียน ฯลฯ 

   3.2) ใชเปนสถานที่ดูงาน เชน ประชาชนในหมูบาน ก เจาหนาที่ผูจัดการ
อบรมอาจจะนําผูเขารับอบรมมาศึกษาดูงานเพื่อใหไดแนวทางไปปฏิบัติ 
   3.3) ใชเปนสื่อหรือวัสดุประกอบการอบรม  ทรัพยากรในชุมชนสามารถ
นํามาประกอบการเรียนการสอนได   
   3.4)  ใชเปนแหลงศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เชน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/
ชุมชน   หองสมุดประชาชนประจําอําเภอ หองสมุดประชาชนประจําจังหวัด เปนตน 
 2.2.3  ประเภทของแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  แหลงการเรียนรูในชุมชนในลักษณะของการจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการวา
เปนการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เปนการเรียนรูจากประสบการณ จากการทํางาน จากครอบครัว      
จากส่ือ จากแหลงความรูตางๆ ในชุมชน เรียนรูไดตลอดเวลา ซ่ึงกรมการศึกษานอกโรงเรียนโดย
แบงแหลงที่จะใหประชาชนไดเรียนรูตามอัธยาศัยออกเปน 6 ประเภท คือ 

1) หองสมุดตางๆ เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดวิทยาลัย หองสมุดของ
หนวยงานเอกชน หองสมุดประชาชน หองสมุดวัด 
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2) เครือขายการเรียนรูในชุมชน ไดแก ศูนยการเรียนชุมชน สถานีอนามัยตําบล 
สํานักเกษตรตําบล สํานักวิชาตางๆ ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน แหลงความรูที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ  หรือตามวิถีชีวิตของชาวบาน  

3) ส่ือสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วารสาร 
นิตยสาร จุลสารโปสเตอร เปนตน 

4) ภูมิปญญาชาวบาน ไดแก ภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรม และความอยากรูของ
ชุมชน 

5) ส่ือพื้นบาน ไดแก เพลง ลิเก หมอลํา หนังตะลุง มโนราห ลําตัด 
6) ครอบครัว ไดแกการอบรมสั่งสอน การใหความรูการดําเนินชีวิต การประกอบ

อาชีพ จากพอแม 
 2.2.4 ปญหาที่พบเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  ปญหาที่พบเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูในชุมชน  แบงเปน 3 ปญหาหลักคือ ปญหา
ดานการสรางหรือการพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน  ปญหาดานการบริหารและการดูแลรักษา
แหลง การเรียนรูในชุมชน  และปญหาจากการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชน                
(สุมาลี  สังขศรี, 2545)   
  ปญหาในดานการสรางและการพัฒนาแหลงการเรียนรูชมุชน  มีดงัตอไปนี ้
  1)  ไมมีการสรางหรือพัฒนาเพิม่เติม  แหลงการเรียนรูประเภทนี้สวนใหญไมมี
การสราง เพิ่มเติมมาเปนเวลานานแลว   
  2) แหลงการเรียนรูยังไมมีความหลากหลาย ที่ผานมาเมื่อจะมีการสรางหรือ
พัฒนาแหลงการเรียนรูขึ้นมาในชุมชน  ก็มักจะเปนแหลงการเรียนรูประเภทเดียวกันทุกชุมชน ทํา
ใหไมมีจุดเดนหรือมีความหลากหลายเทาที่ควร 
  3) เจาหนาที่ในระดับปฏิบัติยังไมมีสวนรวมเทาที่ควร แนวความคิดในการ
พัฒนาแหลงการเรียนรูสวนใหญมาจากสวนกลางเปนผูคิด ผูกําหนดและผูจัดสรรงบประมาณ  
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติยังไมมีโอกาสไดนําเสนอแนวความคิดเทาที่ควร 
  4)  ประชาชนมีสวนรวมนอยในการสรางแหลงความรูประเภทตางๆ เทาที่ผานมา
หนวยงานเปนผูคิดวางแผนและดําเนินการสรางเองโดยไมใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิด         
รวมเสนอความคิดเห็นมากนัก 
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  5) ไมมีนโยบายหรือแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสรางหรือการพัฒนาแหลง 
การเรียนรูในชุมชน  ไมมีการใหแนวทางวาจะมีการสนับสนุนใหสรางแหลงการเรียนรูในชุมชน
อยางไร  ดังนั้นเจาหนาที่ระดับปฏิบัติจึงไมรูวาควรจะเสนอความคิดเห็นอยางไร 
  6)   เจาหนาที่ผูจัดการศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูใน
ชุมชน  ซ่ึงจะมีผลอยางมากตอการสรางและการพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  แนวทางการแกปญหา 
  1)  สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูในชุมชน ใหเจาหนาที่และ
บุคลากรทุกระดับรูวาคืออะไร มีลักษณะอยางไร มีความสําคัญอยางไร เปนตน 
  2)   มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน หนวยงานสวนกลางควรมีการกําหนดนโยบาย
ใหชัดเจนวาจะมีการรณรงคเพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายขึ้นในชุมชน เพื่อสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในทุกพื้นที่ 
  3)   มีการจัดทําแผนในระดับพื้นที่ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
จึงควรใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในระดับพื้นที่ทําการสํารวจและจัดทําแผนวาในชุมชนที่รับผิดชอบ
ควรจะมีการสรางหรือพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชนใดขึ้นบาง 
  4) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดแผนในการสรางหรือ
พัฒนาแหลงการเรียนรูในแตละชุมชน  ควรสงเสริมใหประชาชน ผูซ่ึงรูสภาพปญหาในชุมชนของ
ตนเปนอยางดี ไดรวมใหขอเสนอแนะเพื่อจะไดสรางแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและตอบสนอง
ความตองการของชุมชน 

5) หนวยงานสวนกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจัดสรางหรือ
พัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชนบางชนิด อาจจะตองมีการใชงบประมาณ วัสดุอุปกรณตางๆ 
นอกจากที่จะขอความรวมมือจากหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ หนวยงายกลางควรใหการ
สนับสนุนดวย 
  ปญหาดานการบริหารและการดูแลรักษาแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  ปญหาที่เกิดขึ้นคือเจาหนาที่ประจําแหลงการเรียนรูอาจจะยังไมจัดบริการที่เอื้อตอ      
การเรียนรูเทาที่ควร โดยทํากิจกรรมไปตามบทบาทที่มีอยู โดยที่ไมทราบวางานที่ทําเปนกิจกรรม  
ที่ประชาชนสามารถมาหาความรูได เพราะฉะนั้นการบริหารยังไมเปนไปเพื่อมุงใหเกิดการเรียนรู   
เพราะฉะนั้น อาจจะตองเพิ่มการประชาสัมพันธ ปรับบริการ ปรับกิจกรรมใหมาสูการใหการศึกษา
เพื่อการเรียนรูมากขึ้น 
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  แนวทางการแกปญหา  มีดังนี้ 
  1) ควรชี้แจงใหกรรมการและผูเกี่ยวของในการบริหารและดูแลแหลงการเรียนรู
เหลานี้ใหเขาใจถึงบทบาทและความสําคัญของแหลงการเรียนรูดังกลาว 
  2)  ควรพิจารณาหาวิธีการที่จะจัดกิจกรรมที่หลากหลายในแหลงการเรียนรูให
เปนกิจกรรมที่นาสนใจ และจูงใจใหประชาชนเขารวมกิจกรรม ใหมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 
  3) หาวิธีใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  รับผิดชอบ        
การบริหารจัดการแหลงการเรียนรู เชน ใหประชาชนหมุนเวียนเขามาเปนกรรมการ 
  4)  ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมของแหลงการเรียนรูเปนระยะ
เพื่อนําผลมาเปนแนวทางในการพัฒนา 

5) หนวยงานควรประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการบริหารที่บริหารและดูแล
แหลงการเรียนรูไดยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนตัวอยางแกชุมชนอื่นๆ 
  6) สรางเครือขายแหลงการเรียนรู โดยใหแตละแหลงการเรียนรูชวยเหลือ
สนับสนุนกัน ในการจัดกิจกรรม 
  7) หนวยงานที่เกี่ยวของควรหาทุนชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของแหลง        
การเรียนรูเหลานี้  เพราะถือไดวาเปนแหลงที่จะใหความรูแกประชาชนได   
  8)  ควรมีการประสานงานระหวางกรรมการผูรับผิดชอบของแหลงการเรียนรู   
ใหมีความเขาใจวา สถานที่ดังกลาวสามารถเปนแหลงการเรียนรูที่จะใหความรูแกประชาชนได
และแนะแนวทางวาเขาควรจะเตรียมตัวในสวนใด จัดอยางไร จัดกิจกรรมอะไร เพื่อที่จะได
เผยแพรกิจกรรมของเขาใหเปนความรูแกประชาชนตอไป 
  ปญหาจากการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชน   
  ในการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชน พบวามีปญหาในดานตางๆ ดังนี้ 
  1) ยังใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูชุมชนนอย เมื่อเทียบสัดสวนกับกิจกรรมที่จัด 
  2) บุคลากรของหนวยงานไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูใน
ชุมชน  เชน ในเรื่องความสําคัญ ประโยชน ลักษณะการใช เปนตน 
  3) ไมเห็นความสําคัญของแหลงการเรียนรู ไมมีตัวอยางใหเห็นวาสามารถที่          
จะนําแหลงการเรียนรูในชุมชนมาชวยในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบไดอยางไร 
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  4)   ไมมีแหลงขอมูลวามีแหลงการเรียนรูใดบางอยูในชุมชน 
5) ไมมีนโยบายชัดเจนจากหนวยงานกลางวาควรจะใชประโยชนจากแหลง      

การเรียนรูในชุมชนหรือไมอยางไร 
  6)  ไมมีการวางแผนการใช ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบนั้นบุคลากรผูจัด
กิจกรรมมิไดกําหนดในแผนกิจกรรมวาจะใชแหลงการเรียนรูของชุมชนในกิจกรรมใด ขั้นตอนใด 
ดังนั้นจึงแลวแตผูจัดกิจกรรมที่จะใชหรือไมใช 
  7) การใชแหลงการเรียนรูยังขาดความตอเนื่อง ใชเพียงครั้งสองครั้งก็ไมใชอีก 
  8) การติดตามประเมินผลการใชมีนอย ทําใหไมสามารถวิเคราะหถึงผลดี และ
ผลเสีย ในการนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมตอไป 
  แนวทางการแกปญหา มีดังนี้ 

  1)  จัดทําบัญชีแหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อใหทราบวาในชุมชนมีแหลงการ
เรียนรูใดบาง 

  2)  ประชาสัมพันธแหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อใหเปนที่รูจักของประชาชน 
  3) สรางความรูความเขาใจแกบุคลากรผูจัดการศึกษาเพื่อใหเปนประโยชนของ

แหลงการเรียนรูในชุมชน 
4) นําเสนอผลการใชใหเห็นตัวอยาง เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานหรือผูจัดที่

ไมเคยใชประโยชน 
  5)  จัดใหมีตัวกลางหนวยประสานงานกลางระหวางแหลงการเรียนรูชุมชนกับ
หนวยงาน  ผูจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อใหเขาถึงแหลงการเรียนรู เพื่อใหสามารถใชประโยชน
จากแหลงการเรียนรูมากขึ้น 
  6) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูระหวางหนวยงานผูจัดการศึกษานอกระบบ
เปนระยะๆ  จะทําใหแตละหนวยงานไดรูสภาพการจัดกิจกรรมของกันและกัน ไดรูถึงผลของการ
ใชแหลงการเรียนรู ไดเห็นตัวอยางการใช ไดหารือกันเพื่อแกปญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาแหลงการ
เรียนรูในชุมชน 
  7)  มีนโยบายสนับสนุน หนวยงานในสวนกลางควรกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับ
การใหหนวยงานในพื้นที่ไดใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชนในการจัดกิจกรรม อีกทั้ง
ใหหนวยงานในพื้นที่สนับสนุนใหประชาชนมาใชบริการจากแหลงการเรียนรูในชุมชนอยางเต็มที่ 
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  ปญหาเกี่ยวกับการใชแหลงการเรียนรูในชมุชนของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาถึงสภาพของการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชน พบวา
ประชาชนเขามาใชประโยชนคอนขางนอย ทําใหขาดโอกาสในการรวมกันพัฒนารวมกันดูแลรักษา 
รวมสนับสนุนและสงเสริมในดานตางๆ เพราะไมเห็นถึงความสําคัญ ดังนั้นในการสรางใหชุมชน 
แตละชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูตามแนวการศึกษาตลอดชีวิต จึงควรมีแนวทางในการสราง
ความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูดังนี้ 
  1) รัฐบาลควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ในการรณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในเรื่องแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  2)    ควรมีการกําหนดหนวยงานหลักที่จะรับผิดชอบในการรณรงคเร่ืองนี้ และ
อาจจะขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ ได 
  3) ควรรณรงคทุกระดับตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถ่ินโดยดําเนินการทุกระดับ 
ตั้งแตระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับตําบลและหมูบาน 

  4) ควรใชส่ือหลากหลายประเภทในการสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน
และตองมั่นใจวาสื่อที่ใชเขาถึงประชาชนได รวมทั้งการใชส่ือพื้นบานมาเผยแพรความรู เพราะสื่อ
พื้นบานสามารถสรางความรูความเขาใจไดเปนอยางดี และสอดคลองกับสภาพสังคมวัฒนธรรม
ของประชาชนกลุมเปาหมาย 

5) ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางความรูความเขาใจระหวางประชาชน
ดวยกันดวยวิธีการตางๆ เชน อบรมใหความรูแกผูแทนชุมชน แลวใหผูแทนชุมชนไปใหความรูตอ
ชาวบาน เปนตน 
  6) ควรมีการติดตามผลการใหความรู หรือการสรางความเขาใจ วาวิธีการตางๆ 
ใชไดผลดีเพียงใด ประชาชนเกิดความรูความเขาใจเพียงใด ควรจะตองปรับการดําเนินงานหรือไม 
  7) การประชาสัมพันธควรทําอยางตอเนื่อง ถึงแมวาประชาชนจะมีความรูความ
เขาใจบางแลวก็ตาม แตควรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง 
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2.3   ศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทตางๆ 
 ศูนยการเรียนรูชุมชน เปนศูนยกลางการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สําหรับประชาชนในชุมชน เปนสถานที่ที่เสริมสรางโอกาสในการเรียนรู ถายทอด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงบริการชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยเนนกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุงการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเอง ซ่ึงสามารถจําแนกรูปแบบของศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทตางๆ ที่สําคัญ 
ไดดังนี้ 
 2.3.1 หองแสดงวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  เปนสวนที่แสดงถึงการเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และ      
ภูมิปญญาทองถ่ินที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชน  ซ่ึงมีอัตลักษณและความเชื่อประเพณีเปนของ
ทองถ่ิน ซ่ึงหองแสดงวัฒนธรรมมีการจัดแสดง  เครื่องมือเครื่องใชในการดํารงชีวิต และวัฒนธรรม 
เครื่องแตงกาย เปนตน 
 2.3.2 หองอินเตอรเน็ตชุมชน 
          เปนสวนที่สงเสริมการเรียนรูเทาทันโลกของเทคโนโลยีที่ไรพรมแดน และเปด
โอกาสใหคนในชุมชนไดเขาถึงเทคโนโลยี  และจัดบริการสืบคนเฉพาะที่เปนความรูที่มีประโยชน
ตอการพัฒนาการเรียนรู 
 2.3.3 หองวิชาการชมุชน 
  เปนสถานที่จัดประชุมสัมมนา ฝกอบรมหัวขอตางๆ เชน เร่ืองภาษา การเลี้ยงลูก 
แนะแนวการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มุมพัฒนาการศึกษาดวยตนเอง เชน มุมสายสามัญของ
การศึกษานอกโรงเรียน  มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน
เปนสถานที่จัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรูในชุมชน  และเปนหองถายทอดความรูตางๆ ซ่ึง
จัดบริการแกชุมชน บุคคล หรือหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ยังเปนจุดถายทอดความรูดานตางๆ 
เชน สารคดี ประวัติศาสตรตางๆ องคความรูที่เปนประโยชนตอเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน  
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 2.3.4 หองเรียนรูกลุมอาชีพชมุชน 
  เปนสวนเผยแพรผลงานกลุมอาชีพ การดําเนินงาน การรวมกลุม การฝกและ
พัฒนาอาชีพ และเปนการเปดโอกาสทางการตลาดของกลุมอาชีพในชุมชน จะไดสัมผัสกับ       
การทํางานกลุมอาชีพอยางแทจริง 
 2.3.5 รานคาชุมชน 
            เปนสวนสงเสริมการเรียนรูการดําเนินเชิงธุรกิจรวมกัน เพื่อการพัฒนากาวไปเปน
รูปแบบของสหกรณชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนเนนการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตจากชุมชน และดําเนินการตลาดรวมกับชุมชน 
ซ่ึงรานคาชุมชนจัดบริการสินคาราคาตนทุนต่ําเพื่อเปนทางเลือกของผูบริโภคในชุมชน และเปน
ศูนยจัดจําหนายผลิตภัณฑจากชุมชน หรือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีมุมขอมูลสินคา       
มุมแคตตาล็อกสินคาและผลิตภัณฑ ศูนยสาธิตของดีเดนของชุมชน เปนตน 
 2.3.6 ลานกิจกรรมชุมชน 
         เปนสถานที่ชวยเสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและเยาวชน ใหมี 
การทํากิจกรรมกลุมรวมกัน บริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรูอยางสรางสรรค
และสานสายใยครอบครัว เชนกิจกรรมศิลปะ การรองเพลง การเลนเกมตางๆ เวทีสําหรับปราชญ
ชุมชน คนเดนคนดังมาแสดงใหชุมชนทราบถึงความสามารถ     
 2.3.7 หองสมุดชุมชน/หองสมุดประชาชน 
  เปนรูปแบบของศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงปจจุบันการดําเนินงาน
หองสมุดประชาชนตําบล  ไดมีการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ 
ศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทนี้  ใหบริการหนังสือทุกประเภทตั้งแตพัฒนาการของเด็กเลก็ เยาวชน  
ผูสนใจเฉพาะดาน และมีบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพตางๆ ที่มีความทันสมัย แหลงที่มาของหนังสือ 
นอกเหนือจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ยังไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ตองการเห็นคนมีการอานหนังสือและมีความรูมากขึ้น 
 2.3.8  ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  เปนศูนยการเรียนรูชุมชนอีกประเภทหนึ่งที่ไดมีการถายโอนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินงาน  เปนที่ใหประชาชนไดรับทราบขาวสารและความรูตางๆ สงเสริมการ
อานหนังสือและปองกันการลืมหนังสือ รวมทั้งเพื่อสรางนิสัยรักการอานหนังสือของประชาชน 
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2.4   ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

 2.4.1 ประวัติความเปนมา 
  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2498 ไดกําหนดวา ประชาชนชาวไทยทุกคน
จะตองไดรับการศึกษาในโรงเรียนจนกระทั่งอายุครบ 15 ป หรือเรียนจบชั้นประถมปที่ 4 จึงจะถือ
วาพนเกณฑบังคับ และตอมาในป พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึง
ประถมศึกษาปที่ 7 แตในชนบท มีเด็กจํานวนนอยที่ไดมีโอกาสศึกษาตอสูงกวาชัน้ประถมศกึษาปที ่4 
และยังขาดการคมนาคม การติดตอส่ือสาร ทําใหเด็กที่เรียนจบจากโรงเรียนแลวไมมีโอกาสไดอาน
หนังสือหรือเขียนหนังสือ ในที่สุดก็จะลืม กลายเปนคนไมรูหนังสือไป 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนเดิมใชช่ือวา “ที่อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน” ไดเร่ิมทดลองจัดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 โดยกองการศึกษาผูใหญ
กรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นไดจัดทําโครงการทดลอง จัดที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานขึ้นโดย
เลือก 75 หมูบานของอําเภอเกาะคาและกิ่งอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางเปนหมูบานทดลองตาม
โครงการ เมื่อไดทดลองดําเนินงานไปไดครบ 1 ป ผลปรากฏวาประชาชนใหความสนใจและรวมมือ
เปนอยางดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับหมูบานเพื่อรับผิดชอบ โดยจัดผูดูแลรักษาสถานที่
ตลอดจนจัดหาอุปกรณเครื่องใชที่จําเปนและเอกสารสื่อพิมพเพิ่มเติม ตอมาในป พ.ศ. 2515 ได
ดําเนินการจัดตั้งที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานโดยใชงบประมาณเปนคาซื้อหนังสือพิมพให
แหงละ 3 ฉบับตอวัน (เปนหนังสือพิมพทองถ่ิน 1 ฉบับ และเปนหนังสือพิมพตามคณะกรรมการ
ระดับหมูบานคัดเลือกอีก 2 ฉบับ) และยังไดรับแจกสารผูใหญ (Wall Newspaper) เดือนละ 2 คร้ัง 
นอกจากนี้ยังไดรับหนังสือวารสารหรือเอกสารอื่นๆ จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือ
หนวยงานอื่น หรือมีผูบริจาคให และในป พ.ศ. 2517 กองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา ไดจัด
ประชุมสัมมนาเจาหนาที่กําหนดแนวทางปรับปรุงวิธีการจัดตั้งที่อานหนังสือพิมพฯ ใหม โดย
รวมกันสรางเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของที่อานหนังสือพิมพฯ ขึ้น  เพื่อใชเปนแนวทางการปรับปรุง
ที่อานหนังสือพิมพฯที่ตั้งไวเดิม  ตั้งแต พ.ศ. 2515 จํานวน 854 แหง  
  ตอมาในป พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2524 มีผลใหเปลี่ยนชื่อ
เปน “ที่อานหนังสือประจําหมูบาน” ตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 2524 เปนตนมา  
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  ในป พ.ศ. 2528 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ไดศึกษาองคประกอบที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพของการจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน พบวา ในดานการเปลี่ยนแปลง
ประชาชนโดยสวนรวมในหมูบานที่มีที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ประชาชนมีการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในระดับปานกลาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอยดังนี้ 1) โอกาสในการรูขาวสาร  2) ความรวมมือในทองถ่ิน  3) นิสัยทางการอาน         
4) ความสามารถทางการอาน 5) การพึ่งตนเอง  6) การแสวงหาความชวยเหลือจากภายนอก          
7) อัตราการรูหนังสือและการปรับปรุงอาชีพ  สวนผลการวิเคราะหองคประกอบ 7 ประการที่สงผล
ตอประสิทธิภาพของการจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ 
1. ความพึงพอใจตอลักษณะการจัดที่อาน 2. การมีสวนรวมของหนวยงานอื่น 3. อัตราการรูหนงัสอื
ของประชาชน  4. การมีสวนรวมของประชาชน  5. การนิเทศตรวจเยี่ยม 6. การมองเห็นความสําคัญ
ของการอาน และ 7. ความสะดวกในการเดินทางไปใช ทั้งนี้ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน
ไมเพียงแตเปนที่อานหนังสือเทานั้น แตที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนท่ีดี จะตองเปนศูนย
รวมขอมูล ขาวสารของหมูบานอีกดวย 
 2.4.2 จุดมุงหมายของที่อานหนงัสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  1) เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขาวสารและความรูตาง ๆ 
  2) เพื่อสงเสริมการอานและปองกันการลืมหนงัสือ 
  3) เพื่อสรางนิสัยรักการอานใหแกประชาชน 
 2.4.3 ความสําคัญของที่อานหนงัสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  1) เปนการปองกันมิใหประชาชนลืมหนังสือ โดยการจัดที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชนเพื่อใหประชาชนมีเอกสารสิ่งพิมพไวอาน เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการลืม
หนังสือ และชวยสงเสริมทักษะการอานใหคงอยูตลอดไป 
  2) เปนแหลงทีจ่ะเสริมสรางลักษณะนิสัยการแสวงหาและตดิตามขาวสารขอมูล 
  3) เปนแหลงวิทยาการเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชนอยางแทจริง 
  4)  เปนแหลงสงเสริมกระบวนการทํางานรวมกันเปนกลุม 
  5) เปนศูนยกลางในการจดักิจกรรมอื่นๆ ของคนในหมูบาน 
  6)  เปนแหลงพบปะที่จะนําไปสูการเขารวม หรือลงมือทํากิจกรรมอื่นๆตอไป 
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  7)  ชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับคนในชนบทที่จะอภิปรายพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

2.5   หองสมุดประชาชน 
 2.5.1 วัตถุประสงคของการจัดหองสมุดประชาชน 
            การจัดหองสมุดประชาชนเปนการใหบริการทางการศึกษาตามอัธยาศัยแกชนทุกชั้น     
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควา
โดยหองสมุดประชาชนจะใหบริการขาวสารและความรูตางๆ ที่ทันตอเหตุการณและความเคลื่อนไหว
ของประเทศและของโลก นอกจากนั้นยังจัดตั้งเพื่อสงเสริมและแนะนําใหประชาชนมีความรู 
ทัศนคติ และสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข และใหความจรรโลงใจแกประชาชนในทองถ่ิน ในอันที่จะสรางสรรค ส่ิงที่ดีงาม และเปน
ประโยชนตอสังคม 
 2.5.2 บทบาทและความสําคัญของหองสมุดประชาชน  
  หองสมุดประชาชนเปนแหลงใหบริการขาวสารขอมูล ใหความเพลิดเพลิน       
ในยามวาง และเปนแหลงใหความรูเพื่อการศึกษาคนควาและวิจัย ที่สําคัญหองสมุดประชาชนยังเปน
สถานที่ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อปลูกฝงใหประชาชนรักการอาน เนื่องจากหองสมุด
ประชาชน เปนแหลงขอมูลและแหลงความรูที่สําคัญแหลงหนึ่งในสังคม ดังนั้นผูที่เกี่ยวของจึงควร
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการในการเรียนรูของประชาชนในทองถ่ิน และ
จําเปนตองพัฒนาหองสมุดประชาชนใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 2.5.3 รูปแบบและประเภทของการจัดหองสมุดประชาชน 
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดแบงประเภทหองสมุดประชาชนตามขนาดของ
หองสมุดประชาชน เปน 3 ประเภท  ดังตอไปนี้ 

1) หองสมุดขนาดใหญ  เชน หองสมุดประชาชนจังหวัด ที่เปนอาคารขนาดใหญ
2 ช้ัน ช้ันบนจัดใหบริการหนังสือ เอกสารทางดานหลักสูตรตางๆ และมีหองโสตทัศนศึกษา หรือ
หองการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง      
มุมขอมูลทองถ่ิน ช้ันลางจัดบริการหนังสือ เอกสารและสื่อโดยทั่วๆ ไป 
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2) หองสมุดขนาดกลาง เชน หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล หัวหิน จะมีหอง
ตางๆ จํานวน 5 หอง ประกอบดวย หองเด็กและหองครอบครัว หองอเนกประสงค ส่ืออิเลคทรอนิกส 
หองหนังสือทั่วไป หองเฉลิมพระเกียรติ บางแหงอาจจะมีหองอื่นเพิ่มเติม เชน หองธรรมะ       
หองบุคคลสําคัญ   สวนหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” เปนอาคาร 2 ช้ัน โดยช้ันบนจัดเปน
หองทองถ่ินเกี่ยวกับขอมูลของชุมชน หองการศึกษานอกโรงเรียนที่ใหความรูทุกประเภท และ  
หองเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงขอมูลเกี ่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระราชวงศที่เกี่ยวของ   

3) หองสมุดขนาดเล็ก เชน หองสมุดประจําอําเภอและกิ่งอําเภอ เปนอาคารชั้นเดียว
ใหบริการหนังสือและสื่อ โดยมีการจัดเปนมุมตางๆ เชน มุมเด็ก มุมครอบครัว มุมวารสาร    
หนังสือพิมพ มุมหนังสือทั่วไป มุมอางอิง มุมการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน 
 2.5.4  หองสมุดประชาชนกับการศกึษาตามอัธยาศัย 
  สืบเนื่องจากการศึกษาตามอัธยาศัยเปนกระบวนการที่มนุษยตองการมีการเรียนรู
ตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย และจะสั่งสมความรู ทักษะ เจตคติ การรูแจงและประสบการณ        
การสัมผัสกับสิ่งแวดลอมโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา 
  ดังนั้น กิจกรรมของหองสมุดประชาชน จึงเปนสวนในการสงเสริมใหประชาชน
เกิดการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงแนวคิดและหลักการในการพัฒนากิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย    
ที่เกี่ยวกับหองสมุดประชาชนดังตอไปนี้  (ทองอยู แกวไทรฮะ,2543) 
  1) ใหบริการหนังสือ ส่ือประเภทตางๆ หมายถึง กิจกรรมการใหบริการหนังสือ
และส่ือของหองสมุด โดยมุงเสริมใหประชาชนใชบริการ ซ่ึงจะเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
ซ่ึงจะสามารถนําความรู และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน หรือเปนการเสริมความรูเพิ่มเติม
สําหรับหลักสูตรการศึกษาประเภทตางๆ ซ่ึงกิจกรรมที่ใหบริการมีดังนี้ 
   (1) ใหบริการหนังสือ เอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ 
   (2)  การใหบริการโสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียนการสอน วิทยุการศึกษา และ   
โทรทัศนการศึกษา เปนตน 
   (3)  การใหบริการเชิงรุก ไดแก โทรทัศน โทรสาร และการทําสําเนาเอกสาร    
เปนตน 
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  2) การจัดนิทรรศการ เปนกิจกรรมการใหการศึกษารูปแบบหนึ่งที่แสดงใหเห็น
กระบวนการของเรื่องนั้นๆ ใหประชาชนไดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง อาจจะจัดในอาคารหรือ     
ภายนอกอาคารก็ได ซ่ึงนิทรรศการจะประกอบดวยการแสดงของจริง ส่ิงจําลอง ภาพถาย แผนภูมิ 
เทป วีดิทัศน เพื่อใหผูศึกษาไดเห็น ไดฟง ไดสัมผัสจับตอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
ที่กําหนด โดยหองสมุดประชาชนสามารถจัดบริการไดดังตอไปนี้ 
   (1) จัดใหความรูเร่ืองวันสําคัญตางๆ วันนักขัตฤกษ หรือเทศกาลของชุมชน 
   (2)  จัดเผยแพรวิชาการที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
     (3)  จัดตามความตองการของชุมชนและกลุมเปาหมายผูใชบริการ 
 2.5.5  ลักษณะพื้นฐานของหองสมุดประชาชน (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 
2533 และระเบียบมาตรฐานหองสมุดของกรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535) 
  1) การจัดการหองสมุด 

- มีกําหนดวนัและเวลาที่เปด-ปดหองสมุดประชาชนที่ชัดเจนและแนนอน 
- มีวันทําการอยางนอย 5 วันตอสัปดาห และเปดทําการวนัเสาร-อาทิตย 
- มีปายชื่อหองสมุดที่ชัดเจน 

  2)  สภาพแวดลอมภายนอกและภายในหองสมดุประชาชน 
   สภาพแวดลอมภายนอกหองสมุดประชาชน 

- มีลักษณะเปนเอกเทศ ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน และคมนาคมสะดวก 
- หองสมุดขนาดใหญ ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูตั้งแต 20,000 คน

ขึ้นไป มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย 900 ตารางเมตร และมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ     
250 ที่นั่ง 

- หองสมุดขนาดกลาง ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูตั้งแต 10,000 
คนขึ้นไป มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย 700 ตารางเมตรและมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ 
200 ที่นั่ง 

- หองสมุดขนาดเล็กตั้งอยูในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูตั้งแต 5,000 คนขึ้น
ไป มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย 500 ตารางเมตรและมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ 150 ที่นั่ง 

- อาคารสามารถกันแดด กันฝนไดดี 
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- ภายนอกปลูกตนไมประดับ หรือมีตนไมใหญใหรมเงา และมีส่ิงแวดลอม
ที่ดึงดูดความสนใจ 

- มีการตกแตงภายนอกที่ดูสวยงาม 
- ใชวัสดุกอสรางที่มั่นคง แข็งแรง 

   สภาพแวดลอมภายในหองสมุดประชาชน 
- มีทางเขาออกไดทางเดียว ติดตั้งที่กันขโมย 
- ทางเขาออกอยูใกลโตะยืม-คืนหนังสือ 
- สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดผังวางหนังสือ ส่ิงพิมพได เพื่อไมเกิดความจําเจ 
- มีการระบายอากาศและการควบคุมความชื้นที่ดี 
- มีระบบปองกันสาธารณภัยอยางเหมาะสมและมีมาตรฐาน 
- ทาสีภายในอาคารดวยสีออน เย็นตาและดูสวาง 
- มีการตกแตงภายในที่ดูสวยงาม 
- มีที่ทํางานของบรรณารักษ  ถาเปนหองสมุดขนาดใหญ จะมีหองทํางาน

ของบรรณารักษจัดเปนสัดสวน แตถาเปนหองสมุดขนาดเล็ก ใชดานหลังโตะยืม-คืนหนังสือเปนที่
ทํางานของบรรณารักษ 

- ไมมีเสียงรบกวนจากภายในและภายนอกของหองสมุด 
- หองสมุดที่มีบุคลากรจํานวนนอย ควรมีลักษณะโปรง ไมกัน้หองโดยไมจําเปน 
- ที่เก็บหนังสืออางอิง ควรจัดไวใกลกับบรรณารักษ เพื่อสะดวกในการดูแล 
- ที่จัดนิทรรศการ ควรอยูในที่มองเห็นงาย และมีการจัดนิทรรศการอยาง

สม่ําเสมอ 
- ที่ทํางานดานเทคนิค (ซอมหนังสือ) อยูดานในหองสมุดเพื่อไมใหมีเสียงรบกวน 
- หองโสตทัศนศึกษา ควรจัดเปนเอกเทศหรือกั้นหองเพื่อไมใหเกิดเสียงดัง

รบกวน 
- ที่วางหนังสือ ควรเปนชั้นเปด ตั้งอยูริมหองดานใดดานหนึ่ง มีความ

สะดวกในการคนหา และมีช้ันวางหนังสือสําหรับผูใหญและเด็ก 
- ที่อานหนังสือ มีโตะ เกาอี้ที่มีจํานวนเพียงพอเหมาะสมกับผูที่ใชบริการ 

และควรมีขนาดที่เหมาะสมกับเด็กและผูใหญ มีความมั่นคง และแข็งแรง 
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- ที่อานหนังสือเฉพาะบุคคล ซ่ึงไมควรมีเสียงรบกวน 
- มีการจัดมุมตางๆ เปนลักษณะเฉพาะ มีการจัดมุมวารสารหนังสือที่เปน

สัดสวนมีความสะดวกสบายในการนั่งอาน 
- มีมุมกิจกรรมตางๆ เชนมุมเด็ก มุมครอบครัว มุมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มุมการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมโสตทัศนศึกษา และมุม
การศึกษาทางไกล 

- ปายประกาศ เชนปายบอกหมวดหมูหนังสือ ปายแนะนําการใชหนังสือ 
ปายบอกระเบียบ มารยาทในการใชหองสมุด วิธีการยืม-คืน ควรอยูในที่ที่สามารถเห็นไดงายและมี
ความสวยงามดึงดูดความสนใจ 

- มีที่เก็บสื่อตางๆ เปนสัดสวน มีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความ
มั่นคงแข็งแรง มีวัสดุสารนิเทศที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินและความจําเปน โดยท่ี
วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑจะมีลักษณะที่ผูใช บริการสามารถเรียนรูและใชไดดวยตนเอง  
  3)  การบริการของหองสมุดประชาชน 

- บริการยืม-คืนและบริการระหวางหองสมุด 
- บริการแนะนําการใชวัสดุสารนิเทศ 
- บริการตอบคําถาม ชวยคนควาและบริการสารนิเทศ 
- บริการแนะแนวการอาน 
- บริการชุมชน เชน จัดหองสมุดสาขา หองสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ที่อาน

หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน หรือการรับนิสิตฝกงาน การใหความรูเกี่ยวกับหองสมุดแกโรงเรียน
ที่อยูใกลเคียง หรือกลุมผูสนใจ 

- บริการสารนิเทศทางไปรษณียและโทรศัพท 
- จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน จัดนิทรรศการ การเลาเรื่องหนังสือ          

การฉายภาพยนตร/วีดีทัศน การโตวาทีและอภิปราย เปนตน 
- กิจกรรมมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมผูใชหองสมุด มีการ

บริการเชิงรุกในดานตางๆ และจัดกิจกรรมทุกประเภทที่ใชส่ือสารสนเทศเปนหลัก มีกิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิ กิจกรรมบริการยืม-คืนสื่อแบบเครือขาย กิจกรรมจัดสื่อแบบมุมประสบการณ 
กิจกรรมบริการสารสนเทศแนะนําการใชหองสมุด กิจกรรมบริการสารสนเทศ ตอบคําถามชวยคนควา 
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กิจกรรมสื่อเชิงรุก กิจกรรมบริการฉายวิดีทัศน การยืม-คืนสื่อโสต เมนูส่ือโสต กิจกรรมบริการ
อินเตอรเน็ต บริการสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) และเว็บไซต (Website) กิจกรรมนิทรรศการ 
กิจกรรมกลุมสนใจ กิจกรรมตามเหตุการณปจจุบัน กิจกรรมศูนยขอมูลทองถ่ิน กิจกรรมการเรียน
การสอนการใชหองสมุด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการหองสมุด และกิจกรรมบริการ
แนะนําใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดขั้นพื้นฐานแกหนวยงานที่สนใจ 
  4)  สื่อท่ีใหบริการในหองสมุดประชาชน 

- มีการสํารวจความตองการของชุมชน/ทองถ่ินเกี่ยวกับความตองการวัสดุ
สารนิเทศหรือหนังสือที่ตรงกับความตองการของชุมชน 

- มีหนังสือและสื่อสารนิเทศที่ตรงกับความตองการของประชาชนในชุมชน 
- ส่ือตางๆ ในหองสมุดมีมาตรฐาน มีคุณภาพดี และทันสมัย 
- มีส่ือตางๆในหองสมุดที่เพียงพอกับความตองการใชของประชาชน 
- ส่ือตางๆอยูในสภาพที่ดี ไมชํารุด 
- ขอมูลตางๆมีความทันสมัย 
- ส่ือตางๆ มีหลายประเภท  เชน 

 ส่ือส่ิงพิมพ   เชน  หนังสือพิมพภาษาไทยและอังกฤษ  วารสาร
ภาษาไทยและอังกฤษ  หนังสือวิชาการ  นิตยสาร  หนังสืออางอิง  
หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย เศรษฐศาสตร การสงเสริมพัฒนาอาชีพ  
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 ส่ือโสตทัศน เชนวีดีทัศน ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน แถบบันทึกเสียงแผนเสียง 
แผนดิสกคอมพิวเตอร ไมโครฟลม 

 ส่ือขอมูลอิเลคทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต ขอมูลดิสก ขอมูลรูปแบบ
ตางๆ 

 ส่ือทดลอง เชน ส่ือทดลองทางวิทยาศาสตร ส่ือเครื่องเลน เกมสื่อทดลอง
เพื่อคุณภาพชีวิตและการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
ส่ือประเภทชุดตรวจสอบ 

 ส่ือสาธิต  เชน ส่ือสาธิตประเภทภาพ แผนภูมิ ปายนิเทศ หุนจําลองสื่อ
สาธิตประเภทโสตทัศนและคอมพิวเตอร 
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บทที่  3 
มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน 

 

 จากแนวคิดสําคัญของการศึกษาตามอัธยาศัย  และแหลงการเรียนรูในชุมชน รวมถึง      
ศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทตางๆ  ดังที่กลาวไวในบทที่ 2 สามารถกําหนดเปนมาตรฐานการ
บริการจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน  และมาตรฐานของศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน และหองสมุดประชาชน ซ่ึงเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับการถายโอน และเพื่อใหการดําเนินงานศูนยการเรียนรูชุมชนเปนไปอยางมีทิศทาง จึงได
กําหนดตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทาง   
ในการดําเนินงาน ทั้งนี้ไดกําหนดความหมายของตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาไวดังนี้ 

 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญเปนพื้นฐาน  เพื่อกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีในศูนยการเรียนรูชุมชน  
 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา  หมายถึง  ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญในการพัฒนายกระดับการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชน ใหมีความกาวหนามากกวาตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อาจทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 
3.1 มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน 

ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน  
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

ลักษณะที่พึงประสงค 1          
เปนศูนยการเรียนรูชุมชนซึ่ง
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
ของบุคคลในชุมชน 
 

  - หองสมุดประชาชน 
 
 

 
 

-    ใหบริการหนังสือทุกประเภทที่
เหมาะสมกับลักษณะของผูอาน
เชน เด็กเล็ก เยาวชน ผูสนใจ 
เฉพาะดานและมีบริการสื่อ
วารสารสิ่งพิมพตางๆ ที่มีความ 
ทันสมัย 
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มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน

ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

ลักษณะที่พึงประสงค 1 (ตอ) 
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 
มีการจัดการเรียนรูและจัด
กิจกรรมที่มีความยืดหยุนตาม
ความตองการของประชาชน 
เพื่อใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  
และตอบสนองตอความตองการ 
การเรียนรูของประชาชนในชุมชน   

 
 

- หองอินเตอรเน็ตชุมชน  
 
 
 

 
- หองวิชาการชุมชน 

-  จัดบริการใหสบืคนขอมูลที่เปน 
ความรูที่มีประโยชนตอการ  
พัฒนาการเรียนรู ในเรื่องตางๆ 
ที่บุคคลในชุมชนสนใจโดยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต 

-  จัดประชุมสัมมนา ฝกอบรมหวัขอ
ตางๆ เชน เรื่องภาษา การเลี้ยงลูก 
ฯลฯ / การแนะแนวการศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา / จัดบริการ
มุมพัฒนาการศึกษาดวยตนเอง
เชน มุมสายสามัญของการศึกษา
นอกโรงเรียน มุม มสธ.            
มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง /       
จัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรูใน
ชุมชนตามที่ชุมชนตองการ /   
จัดกิจกรรมใหความรูแกคนใน
ชุมชน โดยปราชญชุมชน /       
การจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ / 
จัดกิจกรรมสรางสรรคพัฒนาการ
ของเด็กในวัยตางๆ เชน เด็กเล็ก 
ควรจัดกิจกรรมประเภทศิลปะ  
กิจกรรมเขาจังหวะ เกมส  เปนตน 
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ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

ลักษณะที่พึงประสงค 1 (ตอ) - หองเรียนรูกลุมอาชีพชุมชน 

 

 

 

 

 

       - รานคาชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

-  จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานกลุม
อาชีพ ทั้งในดานการดําเนินงาน   
การรวมกลุม การฝกและพัฒนา
อาชีพ ซึ่งเปนการเปดโอกาสให
คนในชุมชนเอง หรือคนจาก
ชุมชนอื่นๆ มาเรียนรูกลุมอาชีพ
ของชุมชนไดอยางแทจริง 

 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
การดําเนินเชิงธุรกิจรวมกัน เพื่อ
การพัฒนา กาวไปเปนรูปแบบ
ของสหกรณชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม     
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจน  เนนการเชื่อมโยง
เครือขาย การผลิตจากชุมชน และ
ดําเนินการตลาดรวมกับชุมชน /
จัดใหบริการสินคาราคาตนทุน
ตํ่าเพื่อเปนทางเลือกของ
ผูบริโภคในชุมชน / จําหนาย
ผลิตภัณฑจากชุมชน หรือสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ /      
จัดมุมขอมูลสินคา มุมแคตตาล็อก
สินคาและผลิตภัณฑ / จัดเปน
ศูนยสาธิตของดีเดนของชุมชน 
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มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน

ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน  
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

ลักษณะที่พึงประสงค 1 (ตอ) - ลานกิจกรรมชุมชน - จัดบริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก / 
จัดกิจกรรมเรียนรูอยางสรางสรรค 
และสานสายใยครอบครัว เชน
กิจกรรมศิลปะ การรองเพลง   
การเลนเกมตางๆ / จัดกิจกรรม  
ใหความรูแกคนในชุมชนโดย
ปราชญชุมชน 

ลักษณะที่พึงประสงค 2            
 มีกิจกรรมที่นําไปสูกระบวนการ
คิดเพื่อการแกไขปญหา 
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน                     
มีกิจกรรมที่สงเสริมและ
สนับสนุนใหชุมชนสามารถ
แกไขปญหาความขัดแยงและ
ความเดือดรอน โดยการเรียนรู
และรวมกันแสวงหาคําตอบของ
ปญหาที่เกิดขึ้น 

- หองวิชาการชุมชน -  จัดกิจกรรมในหองวิชาการชุมชน  
เชน จัดประชุมสัมมนาและ
ฝกอบรม ใหประชาชนในชุมชน
ไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน  
และกัน 

 

ลักษณะที่พึงประสงค 3 
มีการใหบริการที่สงเสริม และ
พัฒนาการเรียนรูสารสนเทศใหแก
ประชาชน 
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 
มีกิจกรรมที่ชวยสงเสริม และ
พัฒนาการรูสารสนเทศใหแก
ประชาชนที่มารับบริการ 
 

- หองสมุดประชาชน 
- หองอินเตอรเน็ตชุมชน 

- จัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริม และ
พัฒนาการรูสารสนเทศใหแก
ประชาชนที่มารับบริการ โดยจัด
ใหบริการแนะนําวิธีการสืบคน
ขอมูล หาความรูจากแหลง
ความรูตางๆ โดยผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 
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ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน  
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

ลักษณะที่พึงประสงค 4         
เปนแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับ
ศิลปะ จารีตประเพณี  วัฒนธรรม 
และ  ภูมิปญญาของชุมชน 
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน                
เปนศูนยการเรียนรูชุมชน ที่มี     
เอกลักษณประจําทองถิ่นโดยจัด
ใหมีขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาตางๆ ของทองถิ่น 

- หองแสดงวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

-  จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ  
จารีตประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาตางๆ ของทองถิ่น  
เชน มีการจัดแสดงเครื่องแตงกาย  
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ดํารงชีวิต หรือ ประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชน 

ลักษณะที่พึงประสงค 5        
เปนศูนยการเรียนรูชุมชนที่มี    
ความรื่นรมยและมีชีวิตชีวา  
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน                  
 มีการจัดกิจกรรมดานบันเทิง
ตางๆ  ที่เปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวมและขณะเดียวกัน 
ตองไดรับความรูดวย  โดยเปน
การเรียนรูจากกิจกรรมที่เปน
สาระบันเทิงอยางหลากหลาย 

- หองสมุดประชาชน 
 
 
 
 
- หองเรียนรูกลุมอาชีพชุมชน 
 
 
 
 
  
 
 
 

- ลานกิจกรรมชุมชน 
 

-  จัดสื่อซึ่งสามารถกอใหเกิด
ลักษณะของการเรียนรู ที่รื่นรมย
และมีชีวิตชีวา เชน  วีดิทัศน     
เทปบันทึกภาพ  เทปบันทึกเสียง 
แผนเสียง  ภาพสไลด ฯลฯ 

-  จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานกลุม
อาชีพ ทั้งในดานการดําเนินงาน  
การรวมกลุม การฝกและพัฒนา
อาชีพ  ซึ่งเปนการเปดโอกาสให
คนในชุมชน หรือคนจากชุมชน
อื่นๆ มาเรียนรูจาก กลุมอาชีพของ
ชุมชนไดอยางแทจริง 

-  จัดบริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก  
จัดกิจกรรมเรียนรูอยางสรางสรรค  
และสานสายใยครอบครัว เชน 
กิจกรรม ศิลปะการรองเพลง การ
เลนเกมสตางๆ            
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มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน

ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน   
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

ลักษณะที่พึงประสงค 6      
เปนเครือขายแหงการเรียนรู 
และศูนยการเรียนรูเสมือน
จริง (Virtual Learning 
Center) 
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
เปนศูนยการเรียนรูชุมชนที่
สงเสริมเครือขายแหงการ
เรียนรู และพัฒนาเปนศูนย
การเรียนรูเสมือนจริง โดย 
ใชเทคโนโลยีดิจิตอล และ
เปนแหลงรวมสารสนเทศ
อิเลคทรอนิคส โดยเปด
โอกาสใหประชาชนเขารับ
บริการสืบคนสารสนเทศ   
โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

- หองอินเตอรเน็ตชุมชน 
 

-  จัดบริการใหสืบคนขอมูลที่เปนความรู 
ที่มีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรู
ในเรื่องตางๆที่บุคคลในชุมชนสนใจ / 
จัดบริการเปนศูนยขอมูลดานตางๆ โดย
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เชน ขอมูล
ดานวัฒนธรรม ซึ่งคนหา โดยเชื่อมโยง
กับหนวยงานที่มีขอมูลดานวัฒนธรรม 
เชน หอจดหมายเหตุ  พิพิธภัณฑ / 
จัดบริการสงเสริมการศึกษาในระบบ
ทางไกล  เชน  ใหบริการศึกษาดวย
ตนเองผานเครือขายอินเตอรเน็ต         
โดยผูมาใชบริการลงทะเบียนเรยีนกับ
สถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนผาน
ระบบออนไลน ที่เช่ือมโยงกับเครือขาย
อินเตอรเน็ต/ ใหบริการสืบคน
สารสนเทศโดยผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ที่ผูใชสามารถเขาถึง
สารสนเทศที่ตองการไดสะดวก รวดเร็ว  
ซึ่งเชื่อมตอกับแหลงสารสนเทศตางๆ     
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3.2 มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชนซึ่งเปนภารกิจถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.2.1   มาตรฐานที่อานหนงัสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 ลักษณะที่พึงประสงค  มีการบริหารจัดการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ถูกตองตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ ทั้งในดานการวางแผน และงบประมาณ ตามความตองการของชุมชน 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 1  มีแผนพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ใหเปนแหลงความรูหมูบาน/ชุมชน 
  แนวทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาที่
อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนใหเปนแหลงความรูหมูบาน/ชุมชน เปนที่รวบรวมสื่อตางๆ 
เอาไวเพื่อใหบริการดานความรู และสาระบันเทิง แกทุกคนในหมูบาน/ชุมชน ที่จะเขาไปศึกษา    
หาความรูดวยตนเอง เปนศูนยรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ และขาวสารขอมูลตางๆ            
ที่เปนประโยชนแกทุกคน อันจะนําไปสูการเกิดสังคมแหงการเรียนรูในหมูบาน/ชุมชน 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 2  มีการจัดหาหนังสือพิมพ อยางนอย 2 ฉบับ ตอวัน รวมทั้ง
ส่ิงพิมพ  นิตยสาร วารสาร ที่จําเปนในการใหบริการของที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  แนวทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กําหนด ใหกับคณะกรรมการที่อานหนังสือประจาํหมูบาน/ชุมชน 
ในการเลือกซือ้ส่ิงพิมพ ที่จําเปนมาใหบริการในที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

มาตรฐานที่ 2 บุคลากร 
 ลักษณะที่พึงประสงค  มีคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนดําเนินงาน  
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ตามระเบียบและหลักเกณฑ 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 1 มีคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับ
การคัดเลือกจากประชาชนในหมูบาน ครบตามจํานวนที่กําหนด ตามระเบียบและหลักเกณฑ 
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  แนวทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานกับคณะกรรมการ       
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ชุดเดิม หรือประสานผูนําชุมชน เพื่อใหผูนําชุมชนจัดประชุม
ชาวบาน เพื่อใหขอมูล วัตถุประสงค เกี่ยวกับที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ขอดีของการ      
มีที่อานหนังสือในหมูบาน/ชุมชน และเชิญชวนใหชาวบานเลือกคณะกรรมการที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน/ชุมชนหรือกําหนดใหเปนคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการหอกระจายขาว 
ก็ได 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 2  มีคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน      
เพื่อดําเนินงานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนในดานตางๆ ดังนี้ 
  1)  การเลือก  ยุบ  ยาย  สถานที่ตั้ง  จัดสราง  หาวัสดุ  ครุภัณฑ  ตามมาตรฐาน        
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน พึงมี 
  2)  พิจารณาเลือกหนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร วารสาร ที่เหมาะสมกับความ
ตองการและความจําเปนของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ที่มาใชบริการที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชน 
  3)  ประชาสัมพันธใหกับประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ใหความรวมมือ  และเขา
มาใชบริการ 
  4)  จัดหาหนังสือ วัสดุ และอุปกรณตางๆ ที่จําเปน มาใหบริการในที่อานหนังสอื
ประจําหมูบาน/ชุมชน 
  5)  จัดผูรับผิดชอบ ดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมที่อานหนังสือประจําหมูบาน/
ชุมชน ใหมีสภาพใชงานได และเปนปจจุบัน เชน จัดกลุมอาสาสมัครชวยดูแลที่อานหนังสือประจาํ
หมูบาน/ชุมชน ซ่ึงอาจประกอบดวยนักเรียน นักศึกษา ชาวบานที่อยูใกลเคียงบริเวณที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน/ชุมชน 
  6)   จัดกิจกรรมเสริมความรู และประสบการณที่เปนประโยชนตามโอกาสอันควร 
  7)  ประชุม พิจารณา หาทางแกไข ปญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  8)  ตรวจสอบใหมีการจัดสงหนังสือพิมพ หรือวารสาร นิตยสาร มายังที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน และใหมีไวบริการในที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนเปนประจํา
และอยางครบถวน 
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  9) ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียน และหนวยงานอื่นๆ เพื่อ
รวมมือกันดําเนินงานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ทั้งในดานการปรับปรุง พัฒนาและ
จัดหาทุน 
  แนวทางปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรเปนหนวยงานกลาง ในการ
ประสานใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่มีประสบการณในการดําเนินงานที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชน เชน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ มาจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ใหขอแนะนําในการดําเนินงานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

มาตรฐานที่ 3 สื่อ วัสดุอุปกรณ 
 ลักษณะทีพึงประสงค  มีส่ือ วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของประชากรในชุมชน 
  ตัวชี้ วัดขั้นพื้นฐาน มีส่ือ วัสดุอุปกรณ ที่จําเปนในการใหบริการของที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน  และสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน ไดแก 
  1)   หนังสือพิมพ อยางนอยวันละ 2 ฉบับ  
  2)   หนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  จุลสาร  แผนพับ  แผนปลิว  และโปสเตอร             
ที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนในหมูบาน 
  3)    ที่วางหนังสือพิมพ พรอมไมหนีบ 
  4)   โตะสําหรับอานหนังสือพิมพ และมีมานั่งสําหรับนั่งอาน 
  5)   กระดานหรือปายนิเทศ อยางนอย 1 แผน เพื่อแจงขาวสารสําคัญๆ ติดภาพ    
ที่นาสนใจ หรือการนัดหมายของหมูบาน หรือสรุปหัวขอขาวที่สําคัญประจําวัน 
  6)   ปายคําขวัญเชญิชวนใหชาวบานมาอานหนังสือ 
  7)   ปายรายชื่อคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  8)   ปายชื่อที่อานหนังสือประจาํหมูบาน/ชุมชน 
  9)   แผนที่สังเขปของหมูบาน/ชุมชน 
  10)   ไฟฟา หรือตะเกียงทีใ่หแสงสวางเพียงพอ เพื่อชาวบานมาใชบริการ ในเวลา
กลางคืนได 
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  ตัวชี้วัดขั้นพฒันา   มีส่ือ วัสดุอุปกรณเพิม่เติม ดังนี ้
  1) ตูเก็บหนังสือ  
  2) ที่เก็บหนังสือพิมพเกา 
  3)   สมุดทะเบียนหนังสือ อยางนอย 1 เลม 
  4)   โทรทัศน 1 เครื่อง พรอมทั้งเครื่องเลนวีดิทศัน หรือวีซีดี หรือดีวดีี  1 เครื่อง 
  แนวทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรเปนหนวยงานกลางในการ
ประสานใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่มีประสบการณในการจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน/
ชุมชน เชน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน ไดมาจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และใหขอแนะนํา
ในการจัดสื่อ วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน และควร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดซื้อหรือจัดทําสื่อ วัสดุอุปกรณตามที่กําหนดใหกับ
คณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

มาตรฐานที่ 4 อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 
 ลักษณะที่พึงประสงค   มีทําเลที่ตั้งและอาคารสถานที่เปนไปตามมาตรฐาน เหมาะสมกับ
หมูบาน/ชุมชน 
  ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน  
  1)  มีทําเลที่เปนสถานที่ที่เปนศูนยรวมของหมูบาน/ชุมชน ประชาชนสวนใหญ
ในหมูบาน/ชุมชน พึงพอใจ เชน ศาลาวัด ศาลาประชาคม ศาลารวมใจ ฯลฯ 
  2)  เปนสถานที่ที่การติดตอไปมาสะดวก 
  3)  มีสภาพแวดลอมดี อากาศปลอดโปรง รมร่ืน และปลอดภัย 
  4)  เปนอาคารที่มีความมั่นคง ถาวร แข็งแรง 
  5)  มีปายชื่อที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  6) บริเวณภายนอกของที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน สามารถรักษาความ
สะอาดไดงาย 
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  ตัวชี้วัดขั้นพฒันา  
  1)  มีพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนและมีขนาดเหมาะสม โดยตองแบงพื้นที่เปนโตะ
อานหนังสือ มานั่ง ที่วางหนังสือพิมพ ที่เก็บหนังสือพิมพเกา ตูหนังสือ แผนท่ีชุมชน ปายรายชื่อ
คณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน กระดานดําหรือปายนิเทศ 
  2)  บริเวณภายนอกของที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน  จัดภูมิทัศนและ    
ที่นั่งพักผอนบริเวณรอบๆ  
  แนวทางปฏิบัติ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหความรู และขอแนะนําดวย
ตนเอง หรือประสานกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในการใหความรูและขอแนะนํา และ
จัดสรรงบประมาณสําหรับคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ในการดําเนินการเลือก
ทําเลที่ตั้งและการสรางที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ตามมาตรฐานที่กําหนด 

มาตรฐานที่ 5 การใหบริการและการจัดกิจกรรม 
 ลักษณะที่พึงประสงค   มีการจัดบริการใหความรู และสาระบันเทิง โดยใชส่ือและ
อุปกรณตางๆ สอดคลองกับความตองการและปญหาของคนในชุมชน 
  ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน  

1)    มีบริการสื่อ อุปกรณที่ใหขอมูลขาวสาร สงเสริมการเรียนรู และสาระบันเทิง 
ของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ทั้งหนังสือพิมพ หนังสือ นิตยสาร วารสาร จุลสาร  แผนพับ   
แผนปลิว โปสเตอร ปายนิเทศ 
  2)  มีบริการใหใชที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนเปนที่จัดกิจกรรมของ
หมูบาน เชน เปนที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชาวบานกับเกษตรตําบล กับพัฒนากรชุมชน 
กับครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียน เปนที่ประชุมหมูบาน/ชุมชน หรือองคกรชุมชนตางๆ ของ
หมูบาน/ชุมชน อาทิ กลุมเยาวชน กลุมหนุมสาว กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ หรือเปนที่ฝกอาชีพ 
เปนตน 
  ตัวชี้วัดขั้นพฒันา  
  1)  มีบริการสื่อ อุปกรณที่ใหขอมูลขาวสาร สงเสริมการเรียนรู และสาระบันเทิง 
ของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ในรูปแบบของโทรทัศน วีดิทัศน วีซีดี และดวีีด ี
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  2) มีมุมตามความสนใจ เชน มุมอาชีพ ที่มีหนังสือเกี่ยวกับอาชีพตางๆ สําหรับผู
ที่สนใจพัฒนาอาชีพของตนเอง หรือมุมกีฬาในรม ที่มีอุปกรณ อาทิ หมากรุก หมากฮอส โดมิโน 
มาสเตอรโลจิก เปนตน 
  แนวทางปฏิบัติ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกใหคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน จัดใหมีบริการในดานตางๆ              
ณ ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ทั้งในดานงบประมาณ กําลังคน ส่ือ และวัสดุอุปกรณ 

 มาตรฐานที่ 6 การประเมินผล 
 ลักษณะที่พึงประสงค    มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน/ชุมชน 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน   มีการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน/ชุมชน โดยประเมินตามเปาหมายของการจัดตั้งที่อานหนังสือประจําหมูบาน/
ชุมชน ดังนี้  
  1)  เปนการปองกันมิใหประชาชนลืมหนังสือ โดยการจัดที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชน เพื่อใหประชาชนมีเอกสารสิ่งพิมพไวอาน ซ่ึงจะเปนการปองกันมิใหเกิดการลืม
หนังสือและยังชวยสงเสริมทักษะการอานใหคงอยูตลอดไป 
  2)  เปนแหลงที่จะเสริมสรางลักษณะนิสัยการแสวงหาและติดตามขาวสารขอมูล 
  3)  เปนแหลงวิทยาการของหมูบาน/ชุมชน โดยหมูบาน/ชุมชน และเพื่อหมูบาน/
ชุมชนอยางแทจริง 
  4)  เปนแหลงสงเสริมกระบวนการทํางานรวมกันเปนกลุม 
  5) เปนศูนยกลางในการจดักิจกรรมอื่นๆ ของคนในหมูบาน/ชุมชน 
  6)  เปนแหลงพบปะทีจ่ะนําไปสูการเขารวม หรือลงมอืทํากจิกรรมอืน่ๆ ตอไป 
  7)  ชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับคนในชนบทที่จะอภิปรายพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  แนวทางปฏิบัติ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน อยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม ควรเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของมาเยี่ยมเยียนใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ
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คณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เปนครั้งคราวตามโอกาสอันควร และประสาน
ใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับคณะกรรมการที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

มาตรฐานที่ 7 การมีสวนรวมของชุมชน 
 ลักษณะที่พึงประสงค มีกลุมคนหรือองคกรในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  
หรือบริการรูปแบบตางๆ รวมกับคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 1) มีประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน รวมกับ
คณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 2)  มีหนวยงาน สถานศึกษา และองคกรในทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินงานที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  แนวทางปฏิบตัิ  
  1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานในการจัดหาหนังสือประเภทตางๆ 
เพิ่มเติม ใหแกที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน โดยวิธีการรับบริจาคจากประชาชน และ
หนวยงานทั่วไป หรือจัดตั้งกองทุนหมูบาน/ชุมชน เพื่อนําดอกผลมาใชประโยชนในการ
ดําเนินงานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรประสานความรวมมือกับหองสมุดโรงเรียน  
สถานศึกษา  หองสมุดประชาชนตําบลหรืออําเภอที่อยูใกลเคียง เพื่อหมุนเวียนหนังสือพิมพ 
วารสาร นิตยสารบางประเภทมาใหบริการผูอานในที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรรวมมือกับสถาบันศาสนาในทองถ่ินเพื่อ
จัดหาหนังสือเพิ่มใหแกที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวม
ในการควบคุมดูแลหนังสือ การหาหนังสือเพิ่มเติม โดยอาศัยกลุมมวลชนที่มีในทองถ่ิน เชน กลุม
หนุมสาว กลุมเยาวชน ครู นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน กลุมแมบาน ฯลฯ เพื่อ
เปนอาสาสมัครดูแลรักษา ตกแตงที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
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3.2.2   มาตรฐานหองสมุดประชาชน  
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการหองสมุดประชาชน 
 ลักษณะที่พึงประสงค    มีการบริหารจัดการหองสมุดประชาชนถูกตองตามระเบียบและ
หลักเกณฑ ทั้งในดานการวางแผน คณะกรรมการหองสมุดประชาชน และงบประมาณ  
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 1    มีแผนพัฒนาหองสมุดประชาชน เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปนศูนยการเรียนรูชุมชนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต อันนําไปสู
สังคมแหงการเรียนรู  
  แนวทางปฏิบตั ิ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองจัดทําแผนงาน  ในการพัฒนาหองสมุด
ประชาชนใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
  1)  เปนศูนยขอมลูขาวสารของชุมชน 
  2)  เปนศูนยสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
  3)  เปนศูนยการจดักิจกรรมของชุมชน 
  4)  เปนเครือขายการเรียนรูของชุมชน 
  5)  การใหการศึกษาแกประชาชน 
  6)  การสงเสริมใหประชาชนรกัการอาน การคนควาและใชเวลาวาง 
  7)  การสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม 
  8)  การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน และการทํางานกับบุคคล
หลายฝาย เพื่อนรวมงานและหุนสวน 
  9)  ระบบการใหบริการที่เนนผูรับบริการเปนสําคัญ ยืดหยุนในการบริการ เห็น
ความตองการของผูรับบริการทั้งเรื่องเวลาและวิธีการ 
  10)  การจัดสภาพแวดลอมใหประชาชนมาใชบริการ 
  11) การกําหนดวัตถุประสงคและพันธกิจของการจัดตั้งแหลงการเรียนรูอยาง
ชัดเจน 
  12)  การสรางเอกลักษณของชุมชนและความเปนพลเมืองด ี
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  จากลักษณะทั้ง 12 ขอดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองกําหนดแผน
ดําเนินการใหหองสมุดประชาชนมีองคประกอบในการดําเนินการเพื่อใหหองสมุด  เปนแหลง      
การเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้ 
  (1)  จัดใหมีขอมูลขาวสารของชุมชนอยางครอบคลุมและครบถวน โดยใหบริการ
ในรูปแบบตางๆ ทั้งสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเลคทรอนิกส 
  (2)  จัดบริการผูใชหองสมุดใหรวดเร็ว ทันใจ สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งในและนอกหองสมุดตลอดเวลาและสามารถยืม-คืนหนังสือ        
จากหองสมุดดวยระบบออนไลนตลอด 24 ช่ัวโมง มีการนําสงเอกสารสิ่งพิมพและเอกสาร
อิเลคทรอนิกสโดยทาง e-mail  
  (3)   จัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของชุมชนเนนการสงเสริมใหประชาชนรักการอาน คนควาและใชเวลาวางให
เปนประโยชน โดยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเปนรายปที่ชัดเจน แลวประชาสัมพันธและรณรงคให
ประชาชนในชุมชนทราบอยางทั่วถึง ผานทางสื่อตางๆ เชน วิทยุชุมชน ปายประกาศและ
อินเตอรเน็ต เปนตน รวมทั้งเปนสถานที่หนวยงาน บุคคลอื่นๆ สามารถมาใชเปนสถานที่            
จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมความรูใหแกชุมชน 
  (4)  จัดใหมีกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนในหองสมุดประชาชน เชน มุมสาธิต
ของดีเดนในชุมชน มุมขอมูลสินคาในชุมชน มุมอาชีพชุมชน มุมเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ิน        
มุมแนะแนวการศึกษาของทุกกลุมในชุมชน มุมพัฒนาการศึกษาของตนเอง มุมสรางสรรคและ
พัฒนาการของเด็กและผูใหญวัยตางๆ 
  (5)  จัดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของหองสมุดประชาชน สราง
พันธมิตรและเครือขายเพื่อใชทรัพยากรและทุนทางสังคมในการจัดการเรียนรูในหองสมุด
ประชาชน รวมถึงภูมิปญญาในชุมชนมารวมจัดการเรียนรู 
  (6)  จัดสรางเครือขายการเรียนรูระดับทองถ่ิน โดยใชประโยชนของขอมูลขาวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหชุมชนในทองถ่ินมีโอกาสเขาถึงขอมูลของหองสมุดประชาชน 
หองสมุดประชาชนในทุกพื้นที่ตองประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อเปนเครือขายการเรียนรูระดับภาค 
และระดับประเทศตอไป 
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  (7)  จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทุกรูปแบบใหมีบรรยากาศของการ
เรียนรูที่นาสนใจ การจัดมุมความรูดานตางๆ มุมผอนคลาย มุมกาแฟและของวาง หมุนเวียน
กิจกรรมการเรียนรูตางๆ และสื่ออยางหลากหลาย 
  (8)  จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในหองสมุดประชาชนใหมีความเขาใจและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
  (9)  จัดระบบการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของหองสมุด
ประชาชน โดยประชาชน 
  (10) กระตุนใหประชาชนและบุคลากรในหองสมุดประชาชนทุกคนเห็น
ความสําคัญของหองสมุดประชาชนในฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชน โดยรวมมือกับหุนสวน    
ในชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 
  (11) จัดการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูและนวัตกรรมสงเสริมหองสมุด
ประชาชนในฐานะเปนแหลงการเรียนรูในชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 2   หองสมุดประชาชนควรมีคณะกรรมการหองสมุดประชาชน 
ที่มีความรูความเขาใจในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชน 
  แนวทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานกับคณะกรรมการ
หองสมุดประชาชนชุดเดิม  ในกรณีที่ยังไมมีคณะกรรมการหองสมุดประชาชนอยางเปนทางการ 
ควรประสานกับผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือกํานัน ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการ
หองสมุดประชาชนโดยตําแหนง ของหองสมุดประชาชนแตละระดับ (ระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล) และหัวหนาบรรณารักษของหองสมุด ซ่ึงมีตําแหนงเปนกรรมการและเลขานุการ ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการหองสมุดประชาชนอีกจํานวนหนึ่ง คือ 2-6 คน โดยอยูในตําแหนงวาระ         
ละ 4 ปโดยพิจารณาคัดเลือกจากตัวแทนของประชาชนในทองถ่ิน ในสาขาอาชีพตางๆ  
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 3   หองสมุดประชาชนควรไดรับงบประมาณประจําอยาง
เพียงพอ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   แนวทางปฏิบัติ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดสรรงบประมาณใหกับ
หองสมุดประชาชนที่ตนดูแลอยางพอเพียง นอกจากนี้ควรประสานและใหขอแนะนําแกหองสมุด
ประชาชนในการหางบประมาณจากแหลงอื่นๆ ดวย เชน เงินบริจาค เงินบํารุงหองสมุดจากสมาชิก 
และเงินรายไดอ่ืนๆ 
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มาตรฐานที่ 2   บุคลากร 
 ลักษณะที่พึงประสงค   มีบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินงานหองสมุดประชาชน       
อยางเพียงพอ  
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 1   มีบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินงานหองสมุดประชาชน
อยางเพียงพอโดยที่ตําแหนง และจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยางนอยควรมีจํานวน  ดังนี้ 

จํานวน 
ตําแหนง 

หองสมุดขนาดใหญ หองสมุดขนาดกลาง หองสมุดขนาดเล็ก 
หัวหนาบรรณารักษ 
บรรณารักษ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 
เจาหนาทีห่องสมุด 
ชางศิลป 
เจาหนาที่ธุรการ 
เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
นักการภารโรง 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
- 
1 
1 
- 
1 
1 
1 

1 
1 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
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  แนวทางปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีระบบการบริหารดานบุคลากร
ใหมีบุคลากรตามที่กําหนดอยางครบถวน โดยตองกําหนดกรอบอัตรา และจัดสรรงบประมาณ    
ในการจัดจางบางตําแหนง เชน นักการภารโรง เปนตน ในกรณีที่มีกรอบอัตราและงบประมาณ
จํากัดควรจะประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับนักเรียนนักศึกษามาฝกงานดานโสตทัศนศึกษา  
คอมพิวเตอร การเปนเจาหนาที่หองสมุด และงานดานธุรการ ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน      
ในแตละตําแหนงจะตองพิจารณาจากวุฒิการศึกษา เปนไปมาตรฐานการกําหนดตําแหนง และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่มีในแตละตําแหนง 
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  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 2    มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานที่เปนไป
ตามมาตรฐาน กลาวคือ 
  หัวหนาบรรณารักษสําหรับหองสมุดประชาชนขนาดใหญและขนาดกลาง ควรมีวุฒิ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
  1)  ปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร หรือสารนิเทศศาสตร  
  2)  ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรหรือสารนิเทศศาสตร และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
  หัวหนาบรรณารักษสําหรับหองสมุดประชาชนขนาดเล็ก  ควรมีวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาบรรณารักษศาสตรหรือสารนิเทศศาสตร และมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุด
มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
  บรรณารักษทั่วไป ควรมีวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตรหรือ
สารนิเทศศาสตร หรือในกรณีที่มิไดจบในสาขาดังกลาว ควรจบอยางนอยระดับปริญญาตรี            
มีประสบการณดานการทํางานในหองสมุดหรือไดรับการอบรมเกี่ยวกับหองสมุดมาแลว 
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ควรมีวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโสตทัศนศึกษา หรือ
ในกรณีที่มิไดจบสาขาดังกลาว ควรจบอยางนอยระดับปริญญาตรี  มีประสบการณดานการทํางาน
ในดานโสตทัศนศึกษาหรือไดรับการอบรมเกี่ยวกับดานโสตทัศนศึกษามาแลว 
  เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา   ควรมีวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโสตทัศนศึกษา หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวของ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีประสบการณดานการทํางาน ในดานโสตทัศนศึกษาหรือไดรับ
การอบรมเกี่ยวกับดานโสตทัศนศึกษามาแลว 
  เจาหนาที่หองสมุด  ควรมีวุฒิระดับปริญญาตรี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีประสบการณดานการทํางานในดาน
หองสมุด หรือไดรับการอบรมเกี่ยวกับดานหองสมุดมาแลว 
  เจาหนาที่ธุรการ  ควรมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
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  เจาหนาที่คอมพิวเตอร ควรมีวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวของ หรือวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวของ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ในสาขาที่เกี่ยวของ 
  แนวทางปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมใหมีการคัดเลือกหัวหนา
บรรณารักษและบรรณารักษใหไดคุณสมบัติที่กําหนด สวนการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงอื่นๆ    
ดังตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 1 ใหเปนไปตามวุฒิ และการปฏิบัติงานของแตละตําแหนง และความตองการ
องคกร 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 3  มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมในเรื่อง          
ที่เกี่ยวของกับงานดานหองสมุด และสอดคลองกับลักษณะงานตามตําแหนงและหนาที่ 
  แนวทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสงเสริมใหบุคลากรของ
หองสมุดประชาชนที่ตนดูแล ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานหองสมุด และท่ีเกี่ยวของกับงาน          
ของบุคลากรแตละตําแหนง 

มาตรฐานที่ 3 วัสดุสารนิเทศ และครุภัณฑ 
 ลักษณะที่พึงประสงค   ควรมีวัสดุสารนิเทศที่จําเปนในการใหบริการของหองสมุด
ประชาชน และสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี ทันสมัย 
รวมทั้งมีจํานวนเพียงพอที่เปนสัดสวนกับจํานวนประชากร และควรมีครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน
คงทน สะดวกตอการเคลื่อนยาย และรักษาความสะอาด  มีจํานวนที่ไดสัดสวนเพียงพอกับ
ผูใชบริการ และบุคลากรของหองสมุด โดยตองคํานึงถึงเนื้อที่ของหองสมุดที่จะรองรับครุภัณฑ 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 1   มีวัสดุสารนิเทศที่จําเปนในการใหบริการของหองสมุด
ประชาชน และสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี ทันสมัย 
รวมทั้งมีจํานวนเพียงพอที่เปนสัดสวนกับจํานวนประชากร ดังนี้    
  1)  วัสดุตีพิมพ  
   (1) หนังสือ  
    (1.1) หองสมุดประชาชนขนาดใหญ สําหรับชุมชนที่มีประชากร 
20,000 คนขึ้นไป ใหมีหนังสือจํานวนอยางนอย 80,000 เลม และใหเพิ่มขึ้น 500 เลมตอป  
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    (1.2) หองสมุดประชาชนขนาดกลาง  สําหรับชุมชนที่มีประชากร 
10,000 คน ขึ้นไป ใหมีหนังสือจํานวนอยางนอย 60,000 เลม และใหเพิ่มขึ้น 500 เลมตอป  
    (1.3) หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก สําหรับชุมชนที่มีประชากร 5,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีหนังสือจํานวนอยางนอย 40,000 เลม และใหเพิ่มขึ้น 300 เลมตอป ทั้งนี้ใหเปนหนังสือ
วิชาการและสารคดีรอยละ 50 หนังสือสําหรับเด็กรอยละ 30 หนังสืออางอิงรอยละ 10 และหนังสือ
บันเทิงคดีรอยละ 10  
   (2) วารสาร  
    หองสมุดประชาชนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ควรมีวารสาร 
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ พอเพียงกับจํานวนของประชากรที่มีอยูในชุมชน 

  (3) หนังสือพิมพ  
    (3.1) หองสมุดประชาชนขนาดใหญ ใหมีหนังสือพิมพ 10 ช่ือโดยเปน
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 2 ช่ือ  
    (3.2) หองสมุดประชาชนขนาดกลาง ใหมีหนังสือพิมพ 8 ช่ือโดยเปน 
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 1 ช่ือ  
    (3.3) หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก ใหมีหนังสือพิมพ 5 ช่ือโดยเปน
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 1 ช่ือ  
    ท้ังนี้ ตองจัดหาหนังสือพิมพทองถิ่นไวบริการดวย  
  2) วัสดุไมตีพิมพ หองสมุดประชาชนทุกขนาด ควรมีวัสดุไมตีพิมพ ดังนี้ คือ 
รูปภาพ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน ดีวีดี วีซีดี แผนที่   
  แนวทางปฏิบัติ   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ   
ที่เพียงพอในการจัดซื้อหรือจัดทําสื่อตามที่กําหนด หรือควรใชส่ือรวมกับโรงเรียนที่อยูในชุมชน 
เนื่องจากโรงเรียนมีส่ืออยูแลว นอกจากนี้ควรสงเสริมใหหองสมุดเปนหองสมุดแบบ E-Library 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 2   หองสมุดประชาชน ควรมีครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน คงทน 
สะดวกตอการเคลื่อนยาย และรักษาความสะอาด มีจํานวนที่ไดสัดสวนเพียงพอกับผูใชบริการและ
บุคลากรของหองสมุด โดยตองคํานึงถึงเนื้อที่ของหองสมุดที่จะรองรับครุภัณฑ ซ่ึงครุภัณฑที่
หองสมุดประชาชนควรมีดังนี้ 
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  1) ช้ัน 
        1.1) ช้ันวางวารสารและนิตยสารขนาดสูง 
        1.2) ที่วางหนังสือพิมพวางไดประมาณ 10-12 ฉบับ พรอมที่หนีบ  
         1.3) ช้ันวางวารสารฉบับเย็บเลม  
         1.4) ช้ันวางหนังสือสําหรับเด็ก  
         1.5) ช้ันวางหนังสือ 2 หนา ขนาดสูง  
         1.6) ช้ันวางหนังสือขนาดเตี้ย  
         1.7) ช้ันเก็บโสตทศันวัสดุ  
         1.8) แทนวางพจนานุกรม  
  2) โตะ เกาอี้  
       2.1) โตะอานหนังสือพรอมเกาอี้  
       2.2) โตะอานเฉพาะบุคคลพรอมเกาอี้  
       2.3) โตะอานหนังสือสําหรับเด็กพรอมเกาอี ้
   2.4) เคานเตอรโตะยืม-คืนหนังสอื  
      2.5) ชุดรับแขก    
      2.6)  โตะซอมหนังสือ  
  3) ครุภัณฑสํานกังาน 
       3.1) คอมพิวเตอรพรอมโตะและเกาอี้ 
    3.2) เครื่องถายเอกสาร  
       3.3) เครื่องปรับอากาศสําหรับหองโสตทัศนศึกษา  
       3.4) พัดลม  
       3.5) เครื่องทําน้ําเยน็  
  4) อุปกรณซอมและเย็บเลม    
       4.1) เครื่องอัดหนังสือ  
       4.2) เครื่องตัดกระดาษ  
       4.3) สวานไฟฟา  
  5) ครุภัณฑอ่ืนๆ  
       5.1) ปายนิเทศ  
       5.2) รถเข็นหนังสือ 
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       5.3) ที่ปนหยิบหนงัสือ  
       5.4) ช้ันวางสิ่งของกอนเขาหองสมุด  
  ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา   หองสมุดประชาชน ควรมีโสตทัศนูปกรณที่ไดมาตรฐาน 
คงทนสะดวกตอการเคลื่อนยาย และรักษาความสะอาด มีจํานวนที่ไดสัดสวนเพียงพอกับ
ผูใชบริการ และบุคลากรของหองสมุด ซ่ึงโสตทัศนูปกรณที่ควรมีไดแก เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
จอสําหรับฉาย เครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนวีดิทัศน เครื่องเลนวีซีดี หรือ ดีวีดี เครื่องแอลซีดี
เครื่องรับวิทยุและบันทึกเสียง หูฟงชนิดครอบศีรษะ  
  แนวทางปฏิบัติ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ    
ที่เพียงพอในการจัดซื้อหรือจัดทําครุภัณฑตามที่กําหนด ใหกับหองสมุดประชาชน  

มาตรฐานที่ 4 อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 
 ลักษณะที่พึงประสงค   มีทําเลที่ตั้งและอาคารสถานที่ที่เปนไปตามมาตรฐาน 
  ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน  
  1)  มีที่ตั้งใกลแหลงชุมชน และการคมนาคมสะดวก               
  2)  มีเนื้อที่ใชสอยท่ีพอเพียงกับจํานวนประชาชนในพื้นที่ กลาวคือ  
        2.1) หองสมุดประชาชนขนาดใหญ มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย 
900 ตารางเมตร และมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ 250 ที่นั่ง 
         2.2) หองสมุดประชาชนขนาดกลาง มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย 
700 ตารางเมตร และมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ 200 ที่นั่ง 
         2.3) หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย    
500 ตารางเมตร และมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ 150 ที่นั่ง 
  3) อาคารใชวัสดุกอสรางที่มั่นคง แข็งแรงสามารถกันแดด   กันฝนไดดี 
  4) ภายนอกอาคารมีการตกแตงที่ดูสวยงาม ปลูกตนไมประดับ หรือมีตนไมใหญ
ใหรมเงา และมีส่ิงแวดลอมที่ดึงดูดความสนใจ 
  5) หองสมุดมีทางเขาออกอยูใกลโตะยืม-คืนหนังสือ 
  6) ภายในหองสมุดสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดผังวางหนังสือ และสิ่งพิมพได  
เพื่อไมเกิดความจําเจ 
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  7) ภายในหองสมุดตองมีแสงสวางอยางพอเพียง มีการระบายอากาศและการ
ควบคุมความชื้นที่ดี 
  8)   หองสมุดตองมีระบบปองกนัสาธารณภัยอยางเหมาะสมและมีมาตรฐาน 
  9)   มีการทาสีภายในอาคารดวยสีออน เย็นตาและดูสวาง และมีการตกแตง
ภายในหองสมุดที่ดูสวยงาม 
  10)   หองสมุดที่มีบุคลากรจํานวนนอย ควรมีลักษณะโปรงไมกั้นหองโดยไมจําเปน 
  11)  ที่ทํางานดานเทคนิค  (ซอมหนังสือ) อยูดานในหองสมุดเพื่อไมใหมีเสียง
รบกวน  
  12)  หองโสตทัศนศึกษา ควรจัดเปนเอกเทศหรือกั้นหอง เพื่อไมใหเกิดเสียงดัง
รบกวน 
  13)  ที่วางหนังสือ ควรเปนชั้นเปด มีความสะดวกในการคนหา และมีช้ันวาง
หนังสือสําหรับผูใหญและเด็ก 
  14)  ที่อานหนังสือ มีโตะ เกาอี้ที่มีจํานวนเพียงพอเหมาะสมกับผูที่ใชบริการ และ
ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับเด็กและผูใหญ มีความมั่นคง และแข็งแรง 

 15)  มีมุมอานหนังสือสวนตัว 
 16)  มีการจัดมุมวารสาร ที่เปนสัดสวน มีความสะดวกสบายในการนั่งอาน 

  17)  มีปายประกาศ เชน ปายบอกหมวดหมูหนังสือ ปายแนะนําการใชหนังสือ ปาย
บอกระเบียบ มารยาทในการใชหองสมุด วิธีการยืม-คืน ควรอยูในที่ที่สามารถเห็นไดงายและมี
ความสวยงามดึงดูดความสนใจ 
  18)   มีที่เก็บสื่อตางๆ เปนสัดสวน มีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความมั่นคง
แข็งแรง 
  ตัวชี้วัดขั้นพฒันา  
  1) ที่จัดนิทรรศการ ควรอยูในที่มองเห็นงาย และมีการจัดนิทรรศการอยาง
สม่ําเสมอ 
  2)  มีมุมกิจกรรมตางๆ เชน มุมเด็ก มุมครอบครัว มุมวิชาการมุมศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน มุมการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุมมหาวิทยาลัย
รามคําแหง มุมโสตทัศนศึกษา และมุมการศึกษาทางไกล 
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  แนวทางปฏิบัติ    องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพิจารณาการออกแบบอาคาร
สถานที่ของหองสมุดประชาชน และจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ ใหเหมาะสมกับตัวช้ีวัดที่กําหนด 
และเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ิน 

มาตรฐานที่ 5   การใหบริการและการจัดกิจกรรม  
 ลักษณะที่พึงประสงค 1  หองสมุดประชาชนควรใหบริการแกประชาชนในชุมชน           
ที่รับผิดชอบอยางกวางขวางและเทาเทียมกัน 
  ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน  
  1)  หองสมุดประชาชนตองกําหนดวัน-เวลาเปดทําการ ที่แนนอน โดยมีวันทํา
การอยางนอยสัปดาหละ 5 วัน และมีเวลาปฏิบัติการอยางนอยสัปดาหละ 40 ช่ัวโมง ทั้งนี้ควรเปด
ทําการในวันเสารและอาทิตยดวย 
  2) หองสมุดประชาชนตองจัดบริการและกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูใชบริการและชุมชน 
  3)   หองสมุดประชาชนตองจัดบริการและกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี ้
        (1)  บริการยืม-คืน 
        (2)  บริการแนะนําการใชวัสดุสารนิเทศ 
       (3)  บริการตอบคําถาม ชวยคนควาและบรกิารสารนิเทศ 
        (4) บริการแนะแนวการอาน 
        (5)  บริการสารนิเทศทางไปรษณียและโทรศัพท 
        (6)  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน จัดนิทรรศการ การเลาเรื่องหนังสือ 
การฉายภาพยนตร/วิดีทัศน/วีซีดี/ดีวีดี  การโตวาทีและอภิปราย เปนตน 
  ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา  หองสมุดประชาชนควรจัดบริการและกิจกรรม ที่หลากหลาย 
ดังนี้  
  1) บริการยืม-คืนและบริการระหวางหองสมุด 
  2)  บริการชุมชน เชน จัดหองสมุดสาขา หองสมุดประชาชนเคลื่อนที่ หรือ    
การรับนิสิตนักศึกษาฝกงาน การใหความรูเกี่ยวกับหองสมุดแกโรงเรียนที่อยูใกลเคียง หรือกลุม
ผูสนใจ 
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  3)  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยประสานกบัสถานศึกษาในชุมชน เพื่อเปน
เครือขายกิจกรรม 
  4)  การใหบริการสารนิเทศทาง e-mail 
  แนวทางปฏิบัติ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรที่จะสงเสริมใหหองสมุด
ประชาชนใหบริการและกิจกรรมตางๆ ตามที่ตัวช้ีวัดที่กําหนด โดยอาจประสานความรวมมือกับ
โรงเรียนและชุมชนเปนเครือขายกิจกรรม 
 ลักษณะพึงประสงค 2   หองสมุดประชาชนควรพัฒนาตนเองใหเปนศนูยการเรียนรูชุมชน 
  ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา  หองสมุดประชาชนควรมีแผนที่จะพัฒนาตนเองเปนศูนยการ
เรียนรูชุมชน โดยใหบริการการเรียนรูที่มีความหลากหลายทุกๆ ดาน กลาวคือ หลากหลายในดาน
สถานที่ ดานกิจกรรม ดานกระบวนการ ดานสื่อ ดานเนื้อหาสาระ และความจูงใจอื่นๆ ที่ทําใหเกิด
ประโยชนแกคนในชุมชนนั้นๆ มากยิ่งขึ้น 
 แนวทางปฏิบัติ   องคการปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีแผนที่จะสงเสริมใหหองสมุด
ประชาชนเปนศูนยการเรียนรูชุมชน และควรดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการเปนศูนย           
การเรียนรูชุมชน ตอไปนี้ 
 1) มีศูนยสาธิตของดีเดนของชุมชน 
 2) มีเวทีสําหรับปราชญชุมชน คนเดนคนดังมาแสดงใหชุมชนทราบถึงความสามารถ
ของทาน 
 3) มีนิทรรศการของดีมีประโยชนและของมีโทษ สับเปลี่ยนหมุนเวียน 
 4) มีการอบรมในหัวขอตางๆ เชน เร่ืองภาษา  หนังสือ  การเลี้ยงลูก การเตรียมตัวเปน
แม เปนตน 
 5) จัดมุมนิเทศ เร่ืองการศึกษาตอของลูก เร่ืองการศึกษาตอของตนเอง และเรื่องการ        
หาอาชีพ เปนตน 
 6) มีมุมพัฒนาการศึกษาของตนเอง เชน มุมสายสามัญของการศึกษานอกโรงเรียน       
มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน 
 7) มีมุมทดสอบสุขภาพดวยตนเอง มุมทดสอบเครื่องมือ เครื่องใชในบาน มุมทดสอบ
ผลผลิตนานาประเภท 
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 8) มีรานคาชุมชนที่แสดง และจําหนายสินคาทองถ่ิน หรือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ มีมุมขอมูลสินคา มุมแคตตาล็อกสินคาและผลิตภัณฑ เปนตน 
 9) มีมุมบริการสื่อสําหรับโรงเรียนที่ดอยโอกาส ทั้งระดับเด็กเล็ก ประถมและมัธยม 
โดยเฉพาะสื่อทดลองและสื่อสาธิต 
 10)  มีมุมบริการสื่อสําหรับกิจกรรมสายใยสัมพันธของเด็กและครอบครัว เพื่อใหใชใน
หองสมุดและยืมออกไปนอกหองสมุด 
 11)  มีมุมสรางสรรคพัฒนาการของเด็กวัยตางๆ 
 12)  มีหองแสดงวัฒนธรรมของทองถ่ิน ที่เปนแหลงขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม และ     
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 13)  มีหองอินเตอรเน็ตชุมชน ที่เปนแหลงใหคนในชุมชนเขาถึงเทคโนโลยี และหา
ขอมูลที่มีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรู 
 14) มีหองวิชาการชุมชน ที่เปนสถานที่สําหรับการจัดประชุมสัมมนา ฝกอบรม จัดกิจกรรม
กลุมพัฒนาความรูในชุมชน เปนสถานที่ถายทอดความรูตางๆ ผานสื่อวีดิทัศน วีซีดี หรือดีวีดี 
นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ถายทอดความรูดานตางๆ ที่เปนประโยชน ตอเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในชุมชนที่สนใจ 
 15)  มีหองเรียนรูกลุมอาชีพชุมชน  เพื่อเปนที่ เผยแพรงานกลุมอาชีพในชุมชน                     
การดําเนินงาน การรวมกลุม และเปนการเปดโอกาสทางการตลาดของกลุมอาชีพตางๆ 
 16)  มีลานกิจกรรมชุมชน เพื่อเปนสถานที่เสริมสรางพัฒนาการและ การเรียนรูของเด็ก
และเยาวชน โดยใหมีการทํากิจกรรมรวมกัน เชน กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการรองเพลง การเลน
เกมตางๆ เปนตน 

มาตรฐานที่ 6   การประเมินผล 
 ลักษณะที่พึงประสงค   มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหองสมุด
ประชาชน และบุคลากรของหองสมุดประชาชนอยางตอเนื่องและครบถวน 
  ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน  
  1)  มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของหองสมุดประชาชนทั้ง
ในรูปของการประเมินภายในดวยบุคลากรของหองสมุดเอง และประเมินโดยประชาชนตาม
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ลักษณะงานที่แตละบุคคลทํา และการทํางานนั้นสงผลใหบรรลุเปาหมายของการใหบริการ
หองสมุดหรือไม  
  2)  มีการประเมินทั้งกระบวนการดําเนินงาน  และผลการดําเนินงานของ
หองสมุดประชาชน วาสนองวัตถุประสงคของการจัดตั้งหองสมุดประชาชน เหลานี้เพียงไร โดยใช
การประเมินดวยบุคลากรของหองสมุดเอง และประเมินโดยประชาชน  โดยประเมินวา 
        (1)   ประชาชนรักการอานเพิ่มมากขึ้นหรือไม 
        (2) หองสมุดประชาชนมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือไม เพียงไร 
  แนวทางปฏิบัติ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเยี่ยมเยียนและมีการติดตามผล
และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของหองสมุดประชาชน และการดําเนินงานของ
หองสมุดประชาชนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม ควรเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ           
มาเยี่ยมเยียนใหคําแนะนํา ใหกําลังใจบุคลากรของหองสมุดประชาขนเปนครั้งคราวตามโอกาสอัน
ควร และประสานใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางบุคลากรของหองสมุด เพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

มาตรฐานที่ 7   การมีสวนรวมของชุมชน 
 ลักษณะที่พึงประสงค  มีกลุมคนหรือองคกรในชุมชนเขามามีสวนรวมกันจัดกิจกรรม
หรือบริการรูปแบบตางๆ รวมกับหองสมุดประชาชน 

  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 1  การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
หองสมุดประชาชน    

  แนวทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมใหกิจกรรมบางอยางของ
ชุมชนอาจนํามาจัดในหองสมุดไดอยางเหมาะสม เชน กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม และกิจกรรม
วันเด็ก เปนตน และสงเสริมใหผูมีความรูความสามารถในชุมชนนําความรูมาถายทอดใหกับบุคคล
อ่ืนที่หองสมุดได 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 2 มีหนวยงานและองคกรในทองถ่ินมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานหองสมุดประชาชน 
  แนวทางปฏิบตัิ  
  1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานในการจัดหาหนังสือประเภทตางๆ 
เพิ่มเติม ใหแกหองสมุดโดยวิธีการรับบริจาคจากประชาชน และหนวยงานทั่วไป หรือ ควร



มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน 

58 บทที่ 3   มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชนและขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 

สนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลออนไลน วัฒนธรรมออนไลน เชื่อมโยงกับหอจดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ หองสมุดอื่นๆ ส่ือกระจายเสียง ตลอดจนสงเสริมการศึกษาในระบบทางไกล และ    
การเรียนรูออนไลนของประชาชนในหองสมุด 
  2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรประสานงานเปนเครือขายกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง ในการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีในหองสมุดที่ตนดูแลรวมกัน 
  3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรรวมมือกับสถาบันศาสนาในทองถ่ินเพื่อ
จัดหาหนังสือเพิ่มเติมใหแกหองสมุด 
  4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวม
ในการควบคุมดูแลหนังสือ การหาหนังสือเพิ่มเติม โดยอาศัยกลุมมวลชนที่มีในชุมชน เชน      
กลุมหนุมสาว กลุมเยาวชน ครู นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน กลุมแมบาน ฯลฯ 
เพื่อเปนอาสาสมัครดูแลรักษาหองสมุดประชาชนใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

3.3  แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานศูนยการเรียนรูชุมชน 
 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานศูนยการ
เรียนรูชุมชนโดยทั่วไป และศูนยการเรียนรูชุมชน ซ่ึงเปนภารกิจที่ไดรับการถายโอน คือ ที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน และหองสมุดประชาชน จึงไดกําหนดแนวทางและขั้นตอน         
การดําเนินงาน  ดังนี้ 
 3.3.1 แนวทางและขัน้ตอนการดําเนินงานศูนยการเรียนรูชุมชน 
  1)   การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
   ในระดับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรกําหนดใหมีประเด็นการพัฒนาศูนย
การเรียนรูชุมชนในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และนําเสนอประเด็นดังกลาว เพื่อ
สอบถามขอคิดเห็นของประชาชนผานเวทีประชาคม 

2)  การจัดทําแผนเพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
                       เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนแผนพัฒนาศูนยการเรียนรู
ชุมชนเพื่อนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณ โดยมีการกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผน ดังนี้ 
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              2.1) ศึกษาความตองการของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการใชศูนย               
การเรียนรูชุมชน ตลอดจนการวิเคราะหโครงสรางและทิศทางการเจริญเติบโตของชุมชน จํานวน
ประชากร อัตราการเจริญเติบโต ลักษณะการใชเวลาวาง ประเมินปญหาและความตองการ และ
ศึกษาแหลง การเรียนรูในชุมชน เพื่อนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาศูนยการ
เรียนรูชุมชนใหสอดคลองกับศักยภาพของประชาชนพื้นที่ ปญหาและความตองการของชุมชน 
รวมทั้งใหสอดคลองกับแหลงการเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    2.2)   จัดลําดับความสําคัญของความตองการของประชาชน เพื่อกําหนด
ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน และกิจกรรมตามความตองการและความสนใจของประชาชน 
โดยพิจารณาขีดความสามารถดานงบประมาณ และบุคลากร 
  3)   การดําเนินการตามแผน 
   นํากิจกรรมที่จะดําเนินงานเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูชุมชนซ่ึงกําหนดไวใน
แผนพัฒนา มาจัดทําแผนพัฒนาประจําป และจัดทําโครงการเพื่อบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
ประจําป เพื่อดําเนินการตอไป  
  4)   การติดตามประเมินผล  
   ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน 
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จากขั้นตอนทัง้ 4 ขั้นตอนดงักลาว สามารถสรุปเปนแผนผงัไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผัง แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 

  

ขั้นตอนที่ 1  การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ในระดับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรกําหนดใหมีประเด็นการพัฒนาศูนย   

การเรียนรูชุมชนในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และนําเสนอประเด็น ดังกลาว
เพื่อสอบถามขอคิดเห็นของประชาชนผานเวทีประชาคม 

ขั้นตอนที่ 3  การดําเนินการตามแผน 
- จัดทํางบประมาณรายจายประจําป สําหรับแผนการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
- ดําเนินการตามแผน 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มาเปนแผนเพื่อนําไปสูการตั้งงบประมาณ 

โดยมีการกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผน ดังนี้ 
- ศึกษาความตองการของประชาชนและแหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อนําไปเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
- จัดลําดับความสําคัญของความตองการของประชาชน โดยพิจารณาขีดความสามารถ

ในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และการดูแลรักษา 
 

ขั้นตอนที่ 4  การติดตามประเมินผล 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการ  
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3.3.2   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานที่อานหนังสอืประจําหมูบาน/ชุมชน 
 1)   กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เปน
แหลงการเรียนรูคูหมูบาน/ชุมชน 
 2)   การเตรียมประชาชนกอนการจัดหาหรือจัดตั้งที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
โดยควรมีการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหประชาชนเห็นความสําคัญของที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน/ชุมชน โดยพยายามสอดแทรกเขาไปในการพบปะสังสรรคของประชาชนกลุม
ตางๆ ในหมูบาน/ชุมชน 
 3)   การจัดตั้งคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน โดยเมื่อประชาชน
เขาใจและเห็นดวยกับการจัดหาหรือจัดตั้งที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนแลว ควรประสาน
กับผูนําชุมชนในการใหประชาชนเลือกตัวแทนชาวบานเปนคณะกรรมการที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชน 
 4)   ประสานกับหนวยงานที่มีความรูในเรื่องการดําเนินงานที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชน เชน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ      
ใหคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน มีความรูและความเขาใจในบทบาท         
การดําเนินงานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 5)   ประสานงานรวมกับคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนพิจารณา
สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งเปนที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 6)   รวมมือกับคณะกรรมการที่อานหนังประจําหมูบาน/ชุมชน  โดยการจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาหรือจัดสรางที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน    
 7)   จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อซ้ือหนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ ตอวัน รวมทั้ง
วัสดุสารนิเทศอื่นๆ เชน จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ และวัสดุอุปกรณตางๆ ตามที่
คณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เสนอ ทั้งนี้จะตองดําเนินการในการจัดซื้อ       
จัดจาง จัดกิจกรรม ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 8)   ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานของที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
และการเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 จากขั้นตอนทัง้ 8 ขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปเปนแผนผังไดดังนี ้
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 แผนผัง  แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานที่อานหนงัสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

1. กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนเปน
แหลงการเรียนรูคูหมูบาน/ชุมชน 

2. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหประชาชน เห็นความสําคัญของที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

3. จัดตั้งคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

4. ประสานกับหนวยงานที่มีความรูความสามารถในเรื่องการดําเนินงาน ที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน/ชุมชน ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหกับคณะกรรมการที่อานหนังสือ

ประจําหมูบาน/ชุมชน 

5. พิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดตั้งเปนที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชน 

6. จัดหาหรือจัดสรางที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

7. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ ตอวัน 
รวมทั้งวัสดุสารนิเทศอื่นๆ และวัสดุอุปกรณตางๆ ตามที่คณะกรรมการที่อาน

หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เสนอ 

8. ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานของที่อานหนังสือประจําหมูบาน/
ชุมชน และเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่อานหนังสือประจํา

หมูบาน/ชุมชน 
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3.3.3   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานหองสมุดประชาชน 
 1)  กําหนดแผนการดําเนินงานหองสมุดประชาชน เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2)  ประสานกับคณะกรรมการหองสมุดประชาชนชุดเดิมในการรวมมือกันพัฒนา
หองสมุดประชาชนที่มีอยู หรือในกรณีที่ยังไมมีคณะกรรมการหองสมุดประชาชนอยาง                      
เปนทางการ ควรประสานกับผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือ กํานัน ซ่ึงเปนประธาน
คณะกรรมการหองสมุดประชาชนโดยตําแหนง ของหองสมุดประชาชนแตละระดับ (ระดับจังหวดั 
อําเภอ และตําบล) และ หัวหนาบรรณารักษของหองสมุด ซ่ึงมีตําแหนงเปนกรรมการและ
เลขานุการ ในการคัดเลือกคณะกรรมการหองสมุดประชาชนอีกจํานวนหนึ่ง คือ 2-6 คนโดย
พิจารณาคัดเลือกจากตัวแทนของประชาชนในทองถ่ิน ในสาขาอาชีพตางๆ เพื่อรวมมือกันพัฒนา
หองสมุดประชาชนที่มีอยู ทั้งนี้คณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกนั้นจะมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 4 ป 
 3)   จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล และพัฒนาหองสมุดประชาชน เพื่อจัดซื้อ
วัสดุสารนิเทศ อาทิ หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตางๆ 
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 4)   จัดหาบุคลากรผูปฏิบัติงานในหองสมุด ตามมาตรฐานดานบุคลากรที่กําหนด 
 5)   สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน การใหบริการ และการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
หองสมุดประชาชน ใหเปนศูนยการเรียนรูของชุมชนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนใน
ชุมชน 
 6)   ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานของหองสมุดประชาชน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของหองสมุดประชาชน 
 จากขั้นตอนทัง้ 6 ขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปเปนแผนผังไดดังนี ้
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แผนผัง  แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานหองสมุดประชาชน 
 

1. กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชน  
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. ประสานกับคณะกรรมการหองสมุดประชาชน ในการรวมมือกันพัฒนา
หองสมุดประชาชนที่มีอยู 

3. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล และพัฒนาหองสมุดประชาชน เพื่อจัดซื้อวัสดุสารนิเทศ 
ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตางๆ ตามมาตรฐานที่กําหนด 

4. จัดหาบุคลากรผูปฏิบัติงานในหองสมุด                          
ตามมาตรฐานดานบุคลากรที่กําหนด 

5. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน การใหบริการ และการจัดกิจกรรมตางๆ 
ของหองสมุดประชาชน ใหเปนศูนยการเรียนรูของชุมชนที่สงเสริม 

การเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน 

6. ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานของหองสมุดประชาชน และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรของหองสมุดประชาชน 
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บทที่  4 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 

 

1. ควรจัดศูนยการเรียนรูชุมชนใหสอดคลองและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของ
บุคคลในสังคม 

 การเรียนรูของบุคคลจากศูนยการเรียนรูชุมชนถือไดวาเปนการเรียนรูตลอดชีวิต               
มีการเรียนรูทุกรูปแบบเกิดขึ้นในศูนยการเรียนรูชุมชน ประชาชนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
ตั้งแตเกิดจนตาย ศูนยการเรียนรูชุมชนจึงตอบสนองตอธรรมชาติการเรียนรูของประชาชนในยุค
แหงขาวสาร เชนปจจุบันนี้ ดังนั้นศูนยการเรียนรูชุมชนจึงควรปรับกิจกรรมใหมีความยืดหยุน             
ตามความตองการของประชาชนกลุมเปนสําคัญ โดยประชาชนควรมีสวนรวมในการกําหนด
รูปแบบกิจกรรม เนื้อหาของกิจกรรม และควรปรับกิจกรรมที่ตอบสนองตอความแตกตาง                 
ของบุคคล โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และสถานภาพทางอาชีพ 

2.   ควรจัดศูนยการเรียนรูชุมชนใหมีความเปนเอกลักษณของชุมชน  
 เนื่องจากศูนยการเรียนรูชุมชนแตละแหงไดจัดตั้งอยูในชุมชนตามทองถ่ินตางๆ ของ
ประเทศ ดังนั้นการจัดศูนยการเรียนรูชุมชนแตละแหงจึงควรมีเอกลักษณของแตละทองถ่ิน โดย
ควรจัดใหมีลักษณะเปนแหลงการเรียนรูในชุมชนที่มีขอมูลตางๆ ของทองถ่ินนั้นๆ ไมวาเปน
ขอมูลวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาของทองถ่ิน ขอมูลดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สถานที่
ตางๆ ของชุมชน เทคโนโลยีของชาวบานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฯลฯ 

3.   ควรจัดศูนยการเรียนรูชุมชนใหมีความสนุกสนาน รื่นรมย และมีชีวิตชีวา 
 การจัดศูนยการเรียนรูชุมชนใหมีชีวิตชีวา หมายความวา การจัดกิจกรรมตางๆ ในศูนย
การเรียนรูชุมชนควรจัดอยางสนุกสนาน เปดโอกาสใหประชาชนไดลงมือปฏิบัติและขณะเดียวกัน
ตองไดรับความรูดวย โดยเปนการเรียนรูจากกิจกรรมที่เปนสาระบันเทิงอยางหลากหลาย เชน การ
จัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันพอ วันแม การจัดนิทรรศการ ฯลฯ  
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4.   ควรพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
 เนื่องจากในแตละปสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนควรจะตองพัฒนาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในดานรูปแบบ 
กิจกรรมและวัสดุอุปกรณใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อดึงดูดใหประชาชนเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น 

5.   ควรมีการพัฒนาบุคลากร 
 ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานศูนยการเรียนรูชุมชน ใหมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเปนแหลงการเรียนรู บทบาทหนาที่ของ
บุคลากรในการสนับสนุนการจัดแหลงการเรียนรู โดยการฝกอบรม และพัฒนาอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ อันจะนําไปสูความเขาใจและตระหนัก  ในความสําคัญของศูนยการเรียนรูชุมชน        
ในฐานะของแหลงการเรียนรูของชุมชน 
6.   ควรมีการวิจัยและพัฒนา 
 ควรมีการวิจัยและพัฒนาองคความรู เพื่อจัดศูนยการเรียนรูชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมุงพัฒนาพื้นฐานขอมูลใหเปนแหลงการเรียนรูอยางแทจริง และสอดคลองกับความพรอม  
และศักยภาพของศูนยการเรียนรูชุมชนนั้นๆ 
7.   ควรมีสวนรวมของชุมชน 
 ควรสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน โดยการนําพันธมิตร หุนสวนในชุมชน เครือขาย 
ตลอดจนประชาชนในชุมชน ใหมีสวนรวมใหมากที่สุดทั้งในระดับการวางแผน การลงมือปฏิบัติ 
และการประเมินผล รวมทั้งการขอความรวมมือในการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อพัฒนา     
ศูนยการเรียนรูชุมชนใหเปนแหลงการเรียนรูของชุมชนอยางแทจริง 
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ภาคผนวก  ก 
กรณีศึกษา : ศูนยการเรียนชุมชน 

 

1.    ศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 
จากการกระจายอํานาจ  ซ่ึงกลายเปนจุดแข็งของประเทศ และไดนํามาใชในการพัฒนา          

ใหเกิดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถตอบสนองปญหาและความตองการ  ตลอดจนการ
พัฒนาทองถ่ิน ที่มีอัตลักษณและความแตกตางของแตละทองถ่ินนั้นๆ “เทศบาลตําบลอากาศอํานวย” 
เปนอีกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบูรณาการ 
(Intregration) การพัฒนาแบบองครวม (Holistic) ที่มุงเนนความสําคัญของการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
และภูมิปญญา วิถีชีวิต อัตลักษณของทองถ่ิน เปนโจทยที่สําคัญของการบูรณาการองคความรูตางๆ 
เหลานี้ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอทุกภาคสวนของทองถ่ินไมวาจะเปนเด็กเล็ก เยาวชน คนใน
ชุมชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม กลุมอาชีพ และหนวยงานอื่นๆ เพื่อตอบสนองตอการเรียน
รูเทาทันโลก การเรียนรูวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน และการเรียนรูเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(Sufficiency Economy) โจทยที่กลาวมาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจึงไดคําตอบที่เปนรูป
แบบอยางชัดเจนและเปนที่มาของ “ศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย” อันมี
องคประกอบที่สําคัญ 7 ประการดังนี้ 
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 1. หองแสดงวัฒนธรรมไทโยย 

 วัตถุประสงค  เพื่อการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุไท           
ที่อาศัยอยูตามแนวบริเวณลําน้ําโขง มีอัตลักษณทางภาษาและความเชื่อประเพณีเปนของทองถ่ิน 
ซ่ึงหองแสดงวัฒนธรรมไทโยยมีการัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องมือเคร่ืองใชในการดํารงชีวิต และ
วัฒนธรรม เครื่องแตงกายและลายผาในอดีตและปจจุบัน และองคความรูจากใบลานโดยแหลงที่มา
ของวัตถุโบราณและสิ่งของที่เกี่ยวของตางๆ ไดรับความรวมมือและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ของชุมชน เชน วัด สถานศึกษา ผูนําชุมชน และผูสนใจ เปนอยางดี 
 2.  หองสมุดชุมชน 

 วัตถุประสงค  เพื่อการพัฒนาคนใหติดอาวุธทางปญญา หองสมุดชุมชนจึงเปนคําตอบ
ของแหลงใหความรูอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ ใหบริการหนังสือทุกประเภทตั้งแต
พัฒนาการของเด็กเล็ก เยาวชน ผูสนใจเฉพาะดาน และมีบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพตางๆ ที่มี ความ
ทันสมัยตอโลก แหลงที่มาของหนังสือนอกเหนือจากงบประมาณทางเทศบาลแลว ยังไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ตองการเห็นคนมีการอานหนังสือและมี
ความรูมากขึ้น 
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3.  หองอินเตอรเน็ตชุมชน 

 วัตถุประสงค   เพื่อการเรียนรูเทาทันโลกของเทคโนโลยีที่ไรพรมแดน และเปดโอกาส
ใหคนในชุมชนไดเขาถึงเทคโนโลยี ซ่ึงหองอินเตอรเน็ตชุมชนเปดบริการโดยไมคิดมูลคา และ
จัดบริการสืบคนเฉพาะที่เปนความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรู 

4. หองวิชาการชุมชน 

 วัตถุประสงค   เพื่อการจัดประชุมสัมมนา ฝกอบรม กิจกรรมกลุมพัฒนาความรูในชุมชน 
และเปนหองถายทอดความรูตางๆ ผานวิดีทัศน และโปรเจคเตอร ซ่ึงจัดบริการแกชุมชน บุคคล 
หรือหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ยังเปนจุดถายทอดความรูดานตางๆ เชน สารคดี  ประวัติศาสตร
ตางๆ องคความรูที่เปนประโยชนตอเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน จัดบริการทุกวันเสาร-อาทิตย 
และวันสําคัญตางๆ 
 5.  หองเรียนรูกลุมอาชีพชุมชน 
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 วัตถุประสงค เพื่อการเผยแพรผลงานกลุมอาชีพ การดําเนินงาน การรวมกลุม และเปน
การเปดโอกาสทางการตลาดของกลุม ซ่ึงจัดบริการตัดผมสุภาพบุรุษและเสริมสวยสุภาพสตรี     
การนวดสมุนไพรและสปา ผลิตภัณฑจากสมุนไพร นอกเหนือจากนี้พื้นที่รอบบริเวณศูนยการ
เรียนรูชุมชนยังมีกลุมอาชีพที่มีที่ตั้งกลุมอยูในอาณาบริเวณศูนยฯ จะไดสัมผัสกับการทํางาน     
กลุมอาชีพอยางแทจริง อาทิ กลุมสตรี สหกรณตัดเย็บเสื้อผา กลุมเย็บผาอุตสาหกรรม กลุมสมุนไพร 
 6.  รานคาชุมชน 

 วัตถุประสงค   เพื่อการเรียนรูการดําเนินเชิงธุรกิจรวมกัน เพื่อการพัฒนากาวไปเปน
รูปแบบของสหกรณชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนเนนการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตจากชุมชน และดําเนินการตลาดรวมกับ
ชุมชน ซ่ึงรานคาชุมชนจัดบริการสินคาราคาตนทุนต่ําเพื่อเปนทางเลือกของผูบริโภคในชุมชน 
และเปนศูนยจัดจําหนายผลิตภัณฑจากชุมชน 

7.  ลานกิจกรรมชุมชน 
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 วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและเยาวชน  ใหมี              
การทํากิจกรรมกลุมรวมกัน บริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรูอยางสรางสรรค
และสานสายใยครอบครัวทุกวันเสาร-อาทิตย และวันสําคัญตางๆ เชนกิจกรรมการวาดภาพ         
การรองเพลง การเลนเกมตางๆ ซ่ึงไดนับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหนวยงานอื่นๆ และ           
ผูปกครองที่พาบุตรหลานเขารวมไดเปนอยางดี 
 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเทศบาลตําบลอากาศอํานวย นอกเหนือจาก
การพัฒนาสาธารณูปโภคที่สรางความสะดวกสบายของคนในทองถ่ินที่เห็นผลเชิงรูปธรรมแลวนั้น 
ศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลอากาศอํานวยจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทองถ่ินแบบ              
องครวมที่พัฒนาจากจุดแข็งของทองถ่ิน อยางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทโยย กลุมอาชีพ และพัฒนา
จากจุดออนของคนที่ขาดการเรียนรูและเขาถึงแหลงการเรียนรู ศูนยการเรียนชุมชนจึงสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินที่เปนนามธรรม และมีความสําคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและการ
เรียนรูของคนในทองถ่ินใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่องและนํามาใชประโยชน ตอการดํารงชีวิตรวมกัน 
กาวแรกของศูนยการเรียนรูชุมชนของเทศบาลตําบลอากาศอํานวยยังคงรอการพัฒนาอยางตอเนือ่งอนั
เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

2.   ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา  
         “ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา”  ตําบลสําโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร ในฐานะผูโยง
สายใยความรวมมือทั้งจากองคกรของรัฐ สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ  องคกรเอกชน มูลนิธิ  
คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏไดเขาไปศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทํางานในการสราง
พลังชุมชนของแหลงการเรียนรูแหงนี้เปนเวลา  2  ป 
                  1) เลาเรื่องตําบลสําโรง 
  ตําบลสําโรงเปนตําบลเกาแกตําบลหนึ่ง สาเหตุที่ตั้งชื่อวาตําบลสําโรงเพราะพื้นที่              
ในตําบลนี้เมื่อกอนมีตนสําโรงขึ้นอยูเปนจํานวนมาก การเรียกชื่อเพื่อเปนทางการจึงเอาชื่อ                  
ตนสําโรงเปนชื่อตําบล มีเนื้อที่ทั้งหมด 49 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,625 ไร ภูมิประเทศเปน              
ที่ราบสูง ลักษณะเปนดินทราย พื้นที่สวนมากเปนที่นาสภาพที่ตั้งของชุมชนสวนมากเปนที่โลง 
ตั้งอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร ไปตามถนนสายสุรินทร - สังขะ ผูคนในชุมชน              
สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ปลูกขาว ปลูกพืช เล้ียงสัตวไวใชงานหรือบริโภค มีอาชีพ
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รับจาง เปนอาชีพรอง และ มีสวนนอยที่รับราชการ ตําบลสําโรงมีหมูบานทั้งหมด 15 หมูบาน           
มีครัวเรือนประมาณ 1,517 ครัวเรือนในตําบลมีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แหงไดแก โรงเรียน              
บานแสลงพันธ โรงเรียนบานแจรน โรงเรียนบานทัพกระบือ  และโรงเรียนบานประสิทธิ์ธนู  
 2) ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา  
  เกิดขึ้นจากโครงการปาชุมชน และแยกออกมาเปนแหลงการเรียนรูชุมชนศนูยศลิปะ
ธรรมชาติเด็กรักปาในภายหลัง ผูกอตั้ง ไดแก คุณอาริยาและคุณเข็มทอง โมราษฏร มีแนวคิด               
ในการจัดการศึกษาทางเลือกใหเด็กและเยาวชนโดยมุงหวังที่จะแกปญหาทางดานสิ่งแวดลอม  
เนนการศึกษาเรียนรูที่ทําใหคนเกิดความงามจากธรรมชาติ และเปลี่ยนความงามนั้นเปนอาวุธ          
ทางปญญา  แนวคิดของเด็กรักปาเห็นวาธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการสรางความประทับใจ 
แรงบันดาลใจ  สรางแรงจูงใจใหคนรักธรรมชาติ ตองการสรางนักรบสีเขียว นักรณรงคเพื่อ           
ใหคนรักธรรมชาติ  ปลูกฝงใหเด็กกลาพูด กลาคิด กลาแสดงออก  
  เมื่อกลุมเด็กรักปาเขามาเปนสมาชิกในชุมชน ดําเนินการดานเด็กและเยาวชน              
อยางจริงจัง และตอมาไดขยายแนวความคิดในการทํางานอยางมีสวนรวมกับชุมชน เนื่องจาก
คนพบวาการทํางานจะมี “ราก” อันมั่นคง จากขุมพลังในชุมชนแตละแหงนั้นเอง  
  โครงการตาง ๆ  ที่เด็กรักปาจัดทําขึ้น เชน คายปาชุมชน โครงการผูนําชาวบาน
ศึกษางานธรรมชาติศึกษา ที่จังหวัดเพชรบูรณ เชียงใหม นครศรีธรรมราช  ไรผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดทําเสนทางธรรมชาติในปายาว โครงการกอสรางศาลากลางบาน ณ 
บริเวณที่ชาวบานเคยรุกลํ้า  โครงการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการสิ่งแวดลอมทองถ่ินในวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนเด็กรักปา โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและชุมชน 
  กระบวนการศิลปะการแสดงรวมสมัยที่เกิดจากการบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานเทคโนโลยี   โครงการเหลานี้ชุมชนไดเขามามีสวนรวม 
ในหลายระดับ  ตั้งแตการรวมคิดวางแผน  รวมแสดงบทบาทในฐานะตาง  ๆ  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ แสดงความคิดเห็น  รวมประเมินผล  ลวนสรางความตระหนักในคุณคาของตนเอง 
กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอตนเองและบุคคลในชุมชน เห็นคุณคาของตนและผูอ่ืน มุงสรางสรรค          
เพื่อประโยชนของชุมชน 
   ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปาจึงเปน “โรงเรียนธรรมชาติศึกษา” เปน “แหลง         
การเรียนรูชุมชน” ที่สนับสนุนกิจกรรมชุมชนรอบปายาว ตําบลสําโรง โดยมีเปาหมายหลักคือ 
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พัฒนาเด็กและเยาวชนในดานศิลปะและการเรียนรูธรรมชาติ กอใหเกิดความตระหนักในการดูแล 
การจัดการสภาพแวดลอมของตนเอง  เปนการเรียนรูที่ไดจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม
ในการเรียนรูตนเองและสังคม โดยนอมนําธรรมชาติเปนครูอาจารยใหแกคนทุกรุนทุกวัย เชน             
วาดรูป  บันทึกธรรมชาติ   เขียนบทกวี   เลนละคร  เลนละครใบ  เดินปา ดูนก  ยอมสีธรรมชาติ 
และยอมผาบาติก  การปน  การสรางหนากากและอุปกรณประกอบการแสดง การกอสรางซึ่งเด็กๆ 
เรียนรูรวมกันเพื่อสรางบานของตน  การทําเสนทางศึกษาธรรมชาติรวมกับชุมชน  การสรางอาชีพ
จากทรัพยากรที่มีอยูลวนเปนกิจกรรมที่เรียนรูโดยอาศัยธรรมชาติทั้งสิ้น  
  นอกจากนี้ศูนยศิลปะธรรมชาติไดดําเนินการจัดคายสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กและ
เยาวชนทั้งในประเทศและตางประเทศ คายผูนําธรรมชาติเพื่อเพิ่มภาวะการเปนผูนําในการสื่อ
ความหมายธรรมชาติ  กิจกรรมที่หลากหลายเหลานี้ ลวนสงผลตอการเรียนรูของเด็กในชุมชนใหมี
โลกทัศนในมิติกวางไกลมากขึ้น เปนกระบวนการคนพบตัวตนและโลกที่ เขามีสวนรวมอยู              
ในทั้งอดีต ในปจจุบันขณะนี้ และอนาคต   
  กิจกรรมของศูนยศิลปะธรรมชาติ เด็กรักปา มีการถายโยงจากรุนสู รุนซึ่งเปน              
การสรางพลังใหชุมชนตามแนวคิด คนและธรรมชาติตองพึ่งพาอาศัย เปนสวนหนึ่งของกัน อยางแยก
ไมขาด  “ปารักคน คนรักปา ปาอยูได คนอยูได” คนในชุมชนเลิกตัดไมทําลายปามาใชเปนทรัพยากร
หมุนเวียน การสรางอาชีพทําใหเกิดกลุมแมบานทอผา-ยอมผาจากสีธรรมชาติ กลุมสัจจะออมทรัพย
เปนการปลูกฝงเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังสรางผูนําในกลุมเยาวชน ตลอดจนสรางระบบ
พี่เล้ียง ดูแลการจัดระบบกลุม  สรางกลุมการเชื่อมโยง ประสานความรวมมือ  
  แนวคิดในการจัดการศึกษาของเด็กรักปานั้น เปนการมองหาเหตุและรากเหงาของ
ปญหา คือการศึกษาที่ไมสัมพันธกับวิถีชีวิต ซ่ึงไมสามารถแกปญหาใหกับชุมชน เชน ภาวะ            
การมีงานทําของพอแมยอมสงผลตอการดูแลอบรมบมนิสัยเด็กและเยาวชน  ดังนั้นเมื่อ                    
คนในหมูบานมีรายไดที่สามารถสรางใหตนเองไดอยางแนนอนตามกําลังของตนจากอาชีพสุจริต
โดยไมเบียดเบียน ทําลายทรัพยากรใหหมดไป ทั้งยังไดรับกระบวนการสงเสริมทักษะ ความรู        
ที่จําเปนตอการดํารงสัมมาชีพอันสุจริต ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางเอาใจใส 
จาก “ลูกบาน” ในชุมชน ผูมีความประนีประนอมถอมตน ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา จึงไดรับ
ความเชื่อมั่น ศรัทธา ไววางใจจากบุคคลในชุมชน นําไปสูคําตอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน
อนุรักษปายาวตราบชั่วลูกชั่วหลาน 
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 •    กระบวนการทํางานของศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา  
               มีทั้งบทบาทในดานการจัดกระบวนการเรียนรู   การประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น การเปนแหลงเรียนรูในการคนควาวิจัย ตลอดจนเปนแหลงแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ขอมูล การเผยแพรประชาสัมพันธ ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง โดยการทํางานในชวงตนยังไมมี
ความสัมพันธกับชุมชน โดยเนนการทํากิจกรรมคายเยาวชน ศูนยจึงตั้งอยูโดดเดี่ยว ขาดความเขาใจ
จากชุมชนรอบๆ ตางคนตางอยู ทําใหไมมีรากฐานในการทํางาน ภายหลังจึงเริ่มเขาไปสัมพันธกับ
ชุมชน  โรงเรียน  โดยใชวิธีการพาเด็ก ๆ  ไปเยี่ยมโรงเรียน  พบผูอํานวยการ คุยกับผูใหญบาน 
จัดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชุมชน   
  แนวคิดในการทํางานกับชาวบานของคุณเข็มทอง โมราษฎร (ครูจืดแหงเด็กรักปา)  
คือ การ “เชื่อแบบที่ชาวบานเชื่อ” นอมรับความคิดของคนกลุมใหญเปนหลัก อยูรวมกันอยาง
ประนีประนอมดวยเหตุผล ตั้งอยูบนฐานของขอเท็จจริง ทุกคนที่เขามาปรึกษาหารือ ตางก็ได
คําตอบที่ตนเองพอใจดวยเหตุผล  แมจะมีมุมมองที่แตกตางกัน  ตองไมครอบงําความคิด ครูจืดทํา
หนาที่ของตนดวยการบอกสิ่งที่ถูกตอง หากมติของชาวบานเปนอยางไรก็ใหเปนไปตามนั้น หาก
ชาวบานใหโอกาสจึงคอยเสนอความคิด  ส่ิงสําคัญคือการสรางความไววางใจตอกันเสียกอน      
ชวง 5 ปแรกของการเขามาอยูชุมชน จึงเปนชวง “วัดใจ” เพื่อสรางความไววางใจกัน จากผล      
การทํางานดังกลาว ครูจืดบอกวาหากตองการสรางทัศนคติที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหชุมชน  
ตองใหชุมชนไดเห็น หลายโครงการในเบื้องตนจึงใชวิธีพากลุมแกนนํากลุมเยาวชนไปศึกษาดูงาน
เพื่อใหเขาใจ มองเห็นภาพไดชัดเจน  เปนการเปดตาดูใหเห็นรูใหกวาง  ความมุงหวังใหชุมชนรวม
สรางพลังในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้น เปนสิ่งที่ตองเรียนรูในการอดทน รอคอย ความ
พรอมของชุมชน  “รอกอนได เมื่อพรอมจึงลงมือทํา”  ปรับเปลี่ยนแนวคิดแตเดิม ของชุมชนจาก
การบุกรุกมาเปนบุกเบิก  เนื่องจากชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับปา จึงทําใหมีการบุกรุกปาเพื่อทํา
มาหาเลี้ยงชีพ  แตครูจืดเจรจากับคนเฒาคนแก  ใหบริจาคที่ดินเพื่อสรางสํานักสงฆ  เปนศูนยรวม
จิตใจของชุมชน  จนถึงปจจุบันนี้หลายโครงการที่เกิดจากความรวมมือ ในชุมชนจึงผลิดอกออกผล
งดงามเห็นไดอยางชัดเจน เชน การรวมกันสรางสํานักสงฆ ศาลากลางหมูบาน ประปาหมูบาน 
หองสมุด อาคารนิทรรศการจากเดิมที่เคยหาขอตกลงรวมกันไดอยางยากเย็น ชุมชนเริ่มแสดงถึง
พลังความเขมแข็ง สามารถทํางานรวมกันไดในวิถีประชาธิปไตย จากเดิมที่ตางคนตางอยูก็มี
สถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มาทําบุญรวมกัน รวมกันคิดสานตอโครงการที่ดี สรางโครงการใหมๆ  
เพื่อพัฒนาเด็กในชุมชน    
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  จากการประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนเริ่มมีความตองการ             
ใหเด็กเขามามีสวนรวมสื่อสารความเปนชุมชน เชน การจัดทําโครงการโทรทัศนชุมชนเนนการ 
รวมกันทํางานมากขึ้น รวมเรียนรูกับเด็กมากขึ้น เร่ิมมีรายการที่อยากใหออกอากาศ  เชน สมุนไพร
พื้นบาน วิถีเกษตรอินทรีย ภาษาเขมรวันละคํา นิทานพื้นบานตํานานหมูบาน ชุมชนเขาใจ
ความสําคัญของการรวมเรียนรูกับเด็ก การพัฒนาพัฒนาศักยภาพลูกหลานเปนการสรางเด็ก           
ที่มีความรู รักที่จะสืบคน กลาคิด กลาแสดงออก เปนโครงการที่ชุมชนตองการ สืบสานวัฒนธรรม
สูเด็กรุนใหม  “ชุมชนเราสรางลูกหลานของเรา” 

 •   สรุปบทบาทและกระบวนการทํางานของแหลงเรียนรูชุมชน 
  (1)  ตองมีโครงการ กิจกรรมที่ไดเขามาทํางานรวมกัน  
  (2)  สราง/สรรหากลุมแกนนํา ครู-ปราชญชาวบาน ผูนําเยาวชน  
  (3)  เนนการไปเห็นไปดู รูใหกวาง สรางเมื่อพรอม 
  (4)  รูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรมของตน 
  (5)  ทํางานอยางมีแผนงานวางระบบใหชัดเจน ดานการเงินจัดตั้งใหมีคณะกรรมการ
ดูแล มีการสรุปประเมินผลทุกเดือน  
  การทํางานทุกอยาง ตองสรางความเขาใจใหผูเขามามีสวนรวมทุกคนรับรูวาตนเอง 
มีหนาที่ บทบาทอยางไรบาง ทุกคนไดรับประโยชนรวมกัน ส่ิงที่ทําจะเปนผลดีตอชุมชนทั้ง         
ในแบบรูปธรรมที่เห็นชัดเจน และทั้งที่เปนแนวคิดรวมกันพัฒนาอยางมีความตั้งใจมุงมั่น มองเห็น
ความสําคัญของการถายทอด สืบสานความคิดใหแกคนรุนลูกหลาน สรางคนรุนใหมในชุมชน 
  ปาแหงนี้ คือ ลมหายใจ ประโยชนของตนไม มีมากมายมหาศาล ไมใชเพียงให          
ความรมเย็น ดูดอากาศเสีย   ทําใหฝนตก ตานทานน้ําทวมได เปนยาสมุนไพร รักษาโรคตางๆ      
ยังทําใหเกิดความสงบ เกิดปญญา เกิดความสุขกาย สบายใจ ชวยลดกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ 
เพราะตนไมนั้นชวยสรางโลก สรางแผนดิน ตนไมไมเคยเบียดเบียนใคร มีแตใหความอุดม
สมบูรณแกโลก  
             (…..จากคําของพอประดับ สาคร คณะกรรมการอนุรักษปายาว)                                              
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ภาคผนวก ข 
กรณีศึกษา : ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 

 
 กรณีศึกษา 1 : ท่ีอานหนังสือประจําหมูบานบานไผขวาง หมู 3 ตําบลอาษา 
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
 1. ประวัติความเปนมา 
  ที่อานหนังสือบานไผขวางตั้งอยูที่บานไผขวาง หมู 3 ตําบลอาษา อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก  เดิมตั้งอยูโรงอาหารเกาของทางโรงเรียนวัดกุฏิเตี้ย  เมื่อป พ.ศ. 2530  และไดงบ
ซ้ือหนังสือพิมพจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน 2 ฉบับ  เมื่อป พ.ศ. 2530  สภาตําบลอาษา
ไดรับงบพัฒนาตําบล  จํานวน 255,000 บาท และไดจัดสรรงบประมาณใหกอสรางที่อาน
หนังสือพิมพ  จํานวน 57,000 บาท  จึงไดยายมาสรางบริเวณริมคลองบานนาหลังโรงเรียนกุฎิเตี้ย  
อยูในยานกลางชุมชน บาน วัด และโรงเรียน บริเวณสามแยกซอยถนนในหมูบาน หางจากถนนใหญ 
ประมาณ 1,200  เมตร 
 2.  วัตถุประสงค 
         2.1  เพื่อใหประชาชนรักการอาน  ปองกันการลืมหนังสือ 
  2.2  เพื่อใหประชาชนรูขาวสารขอมูลทันเหตุการณ ทันสมัย  
  2.3  เพื่อประชาชนคนควาหาความรูในการพัฒนาตนเอง 
 3.  สภาพทั่วไปของที่อานหนังสือประจําหมูบาน   
  สภาพสิ่งแวดลอมภายนอก  บริเวณรอบ ๆ ที่อานหนังสือมีการจัดภูมิทัศนใหดูรมร่ืน 
ไดแก การปลูกตนไม และจัดสวนหยอม 
         สภาพแวดลอมภายใน  ไดมีการจัดโตะ  และมานั่งสําหรับผูใชบริการ ส่ิงตกแตง
ภายใน เชน พระบรมฉายาลักษณของในหลวง และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ธงชาต ิหองเก็บสื่อ 
 4.  ลักษณะ 
  4.1 ตัวอาคารที่อานหนังสือประจําหมูบานไผขวาง ลักษณะที่ปรากฏเปนอาคารขนาด 
7X10 เมตร มีหอกระจายขาว เครื่องขยายเสียง และโทรทัศน (เฉพาะเวลาอยูเวรยามตอนกลางคืน 
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โดยนํามาจากบาน) หองเก็บหนังสือ มีไฟฟาใช (ตอจากไฟลอยในหมูบาน) องคการบริหารสวน
ตําบลไผขวาง ไมไดแตงตั้งคณะกรรมการดูแลที่อานหนังสือประจําหมูบาน แตทางหมูบาน
มอบหมายใหทุกคนในชุมชนเปนคนชวยการดูแลกันเอง เชน ผูสูงอายุมาตักบาตรบริเวณที่อานฯ 
ทุกเชา ไดชวยดูแลทําความสะอาด และพูดคุยสนทนากัน กลางคืนจะมีชุดปฏิบัติการดูแลรักษา
ความปลอดภัยประจําหมูบานมาอยูเวร 
  4.2  กิจกรรมของที่อานฯ บานไผขวาง ใชประโยชนเปนสถานที่ประชุมคณะกรรมการ 
และสมาชิกกองทุนหมูบาน ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา หมูบาน ฯลฯ 
 5.  ประเภทสื่อสารนิเทศของที่อานหนังสือประจําหมูบาน 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน บานไผขวางเปนที่อานหนังสือขนาดกลาง สรางเปน 
เอกเทศตามความเสียสละและความรวมมือของชุมชน ที่อานหนังสือประจําหมูบานบานไผขวาง       
มีส่ือ 3 ประเภท ดังนี้ 
        ประเภทที่ 1  ส่ือหนังสือพิมพ เดิมรัฐไดจัดสรรงบประมาณใหเปนคาหนังสือพิมพ     
2 ฉบับ ตอวัน ตามความตองการของชุมชนวาตองการหนังสือพิมพฉบับใด เพื่อการศึกษา ขาวสาร
ขอมูลจากหลายแหลง  ปจจุบันงบประมาณหนังสือพิมพไดถูกตัดโอนใหกับองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน (อบต.) เปนผูดูแลงบประมาณ จึงถูกกระจายงบประมาณหนังสือพิมพครอบคลุม     
ทุกหมูบาน เหลือหมูบานละ 1 ฉบับ 
  ประเภทที่ 2 ส่ือนิตยสาร/วารสาร ที่ไดรับการบริจาคหรือถายโอนสับเปลี่ยนหนังสือ
จากศูนยการเรียนชุมชนไวใหอานคนควาหาความรู ปจจุบันมีประมาณ 90 เลม 
  ประเภทที ่3 ส่ืออิเลคทรอนิค  ไดแก  หอกระจายขาว  และทีวี 

 กรณีศึกษา 2 : ท่ีอานหนังสือประจําหมูบานหวา ตําบลบานหวา อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.  สถานที่ตั้งและสภาพที่อานฯ 
  ที่ตั้งของที่อานหนังสือประจําหมูบานหวา ตั้งอยูเปนเอกเทศ บริเวณเนินดินซึ่งเปน
จุดศูนยกลางที่คนในหมูบานไปมาสะดวก เพราะมีถนนหนทางผานและเชื่อมโยงกับหมูบาน           
สภาพของที่อานฯ เปนอาคารถาวร ทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบและสังกะสี กั้นพื้นที่บริเวณ
ดานหนาอาคารดวยลูกกรงโปรง มีการปลูกตนไมและดอกไมประดับ  
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 2. การบริหารและดําเนินงาน 
  ที่อานหนังสือแหงนี้จัดตั้งขึ้นดวยความรวมมือของชาวบานในหมูบาน  โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการที่อานฯ ที่คัดเลือกจากผูนําและประชาชนในหมูบาน มีเจาหนาที่จาก
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปะอินมาใหคําแนะนําในการดําเนินงาน และ              
มีองคการบริหารสวนตําบลบานหวาจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือพิมพ และสิ่งพิมพอ่ืนๆ 
เชนนิตยสาร เปนตน 
 3.  วัสดุอุปกรณ  
  ในที่อานหนังสือฯ มีที่วางหนังสือพิมพ โตะ เกาอี้สําหรับอานหนังสือ มีช้ันวาง
หนังสือ ปายประกาศ มีหนังสือพิมพทั้งฉบับปจจุบันและฉบับเกา และนิตยสาร 
 4.  การบริการ 
  ในแตละวัน จะมีผูมาใชบริการเฉลี่ยวันละประมาณ 10-25 คน นอกจากมาใชเปน
แหลงความรู เชน มาอานหนังสือพิมพ และหนังสืออ่ืนๆ ที่มีอยูในที่อานฯ แลว ยังใชเปนสถานที่  
จัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนรวมของคนในหมูบาน เชน การพบปะกลุมแมบาน การประชุม        
สภาตําบล การจัดกลุมสนใจ และการพบกลุมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ                
วิธีเรียนทางไกล เปนตน ปจจุบันที่อานหนังสือแหงนี้ไดพัฒนาขึ้นเปนแหลงความรูของหมูบาน  
โดยยกปายวาเปนแหลงความรูของหมูบานดวย 
 5.  ปญหาและอุปสรรค 
  หนังสือและสื่อที่มีอยูสวนมากจะเกาและยังมีนอย  ไมสามารถตอบสนอง                  
ความตองการ โดยเฉพาะผูสนใจดานอาชีพอยางที่หลากหลาย 

 กรณีศึกษาที่ 3 : ท่ีอานหนังสือประจําหมูบานสามงาม หมูท่ี 5  ตําบลสามงาม 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 1.  สถานที่ตั้งและสภาพที่อานฯ 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบานสามงาม ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนสามงาม ซ่ึงเปน 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา เปนหองหนึ่งในอาคารที่จัดไวใหอยางเปนสัดสวน 
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 2.  การบริหารและดําเนินงาน 
  ที่อานหนังสือแหงนี้จะมีคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบานสามงามซึ่ง
ประกอบดวยครูใหญโรงเรียนสามงาม ผูใหญบานและประชาชนในหมูบาน จํานวน 7 คน                    
เปนคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือพิมพจะไดรับจากองคการ
บริหารสวนตําบลสามงาม   และไดรับคําแนะนําและสื่อตางๆ  จากศูนยบริการการศึกษา                         
นอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม 
 3.  วัสด ุอุปกรณ 
  ภายในหองของที่อานหนังสือแหงนี้ มีส่ือ เชน หนังสือพิมพ และนิตยสาร มีที่วาง
หนังสือพิมพ ตูเก็บหนังสือ ปายประกาศ ปายนิเทศ ที่อานหนังสือพิมพ โตะ เกาอี้ ที่จัดไวใหผูไปใช
บริการอยางสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
 4.  การบริการ 
  กลุมผูไปใชบริการสวนใหญจะเปนนักเรียน ครู และชาวบานบริเวณใกลเคียงกับที่
อานแหงนี้ โดยเฉลี่ยมีผูมาใชบริการวันละประมาณ 15-20 คน บริการที่มาใชมักเปนแหลงหา
ความรู อาหนังสือพิมพ และนิตยสาร และใชสถานที่ประชุม เชน การประชุมกลุมแมบาน เปนตน 
 5.  ปญหาและอุปสรรค 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบานแหงนี้ยังขาดสื่อหนังสือและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆอีกเปน
จํานวนมาก 
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ภาคผนวก ค 
กรณีศึกษา : หองสมุดประชาชนในประเทศไทย 

 
กรณีศึกษาที่ 1 : หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
 จากการสํารวจสภาพแวดลอมและสัมภาษณการจัดการของหองสมุดประชาชนจังหวัด
สงขลา พบรายละเอียดดังนี้  
 ขอมูลของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
 หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ตั้งขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2460โดยสมเด็จเจาฟากรม
หลวงลพบุรีราเมศวร ซ่ึงขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช 
ประทับอยูที่สงขลา ไดทรงริเร่ิมจัดตั้งหองสมุด โดยทรงประทานสรรพตําราตางๆสวนของ
พระองคทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหเปนสมบัติของหองสมุดซึ่งอาคารเดิมอยูที่โรงเรียน        
มหาวชิราวุธ (เดิม) หรือที่โรงเรียนวิเชียรชมในปจจุบัน เหตุที่ใชโรงเรียนมหาวชิราวุธเปนที่ตั้ง             
ของหองสมุดประชาชนนั้น เพราะทรงเห็นวาเปนการสะดวก แกครู นักเรียน พอคา ประชาชน 
และพระภิกษุสามเณรในการเขาไปศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมในยามวาง โดยมีครูในโรงเรียน
แหงนี้ เปนผูทําหนาที่ใหบริการแกผูใชหองสมุด ตอมาการศึกษาเจริญขึ้น โรงเรียนมหาวชิราวุธได
ปลูกสรางอาคารใหมที่ถนนสะเดา เมื่อโรงเรียนไดยายมาอยูที่อาคารปลูกใหม หองสมุดประชาชน
ซ่ึงไดอาศัยครูในโรงเรียนดําเนินงาน ก็ยายตามไปดวย และเปดบริการประชาชนตามปกติอีกวาระหนึ่ง 
ตอมาเมื่อมีหองสมุดโรงเรียนเกิดขึ้น หองสมุดประชาชนเดิมก็ยังคงตราประทับวา “หองสมุด
ประชาชน”ปรากฏอยูจนทุกวันนี้ 
 หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา เปดใหบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 17.00 น. 
วันเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยหยุดวันนักขัตฤกษ 
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หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 

 
 การจัดสภาพแวดลอมของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
 จากการสังเกตและสัมภาษณบรรณารักษของหองสมุดและเจาหนาที่คอมพิวเตอรของ
หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  พบวาหองสมุดประชาชนฯ เปนอาคารชั้นเดียวเช่ือมตอกัน         
2 หลัง ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา อยูติดกับถนนใหญ           
ในตัวจังหวัดสงขลา มีร้ัวกั้นเปนสัดสวน มีที่จอดรถพอสมควร มีการจัดสวนหยอม มีตนไมสูง        
ใหรมเงา  มีไมพุมซึ่งทําใหผอนคลาย 

          
ท่ีนั่งอานหนงัสือภายนอกหองสมุดและทางเดินของผูพิการ 
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 หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลามีปายชื่อที่เห็นไดชัดเจน มีกําหนดเวลาเปดปด             
ที่ชัดเจนแนนอน โดยจัดทําปายประกาศที่ทางเขา 
 ภายในอาคารของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลามีมุมกิจกรรมตางๆ  ดังนี้  

1. มุมบริการสืบคน ยืม-คืนสื่อ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
2. มุมบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ไดแก สงเสริมการเรียนรูการใชคอมพิวเตอรดวย

ตนเอง การบริการอินเตอรเน็ต การบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ทั้ง ซีดี ดีวีดีและเทปบันทึกเสียง 
 

 
คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล 

 
3. มุมการศึกษาทางไกลไทยคมผานดาวเทียม 
4. มุมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
5. มุมหนังสือพิมพและวารสาร 
6. มุมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
7. มุมเด็กและครอบครัว 
8. มุมแนะนําหนังสือใหม และชั้นหนังสือทุกหมวด 
9. มุมหนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ

หนังสือของการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ 
10. มุมหนังสือบันเทิง 
11. มุมหนังสือและโสตทัศนูปกรณสําหรับการเรียนรูและคนควาทางเศรษฐกิจ 
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12. มุมนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

13. มุมนิทรรศการใหความรูวันสําคัญ ขาว เหตุการณสําคัญตางๆ 
14. นิทรรศการแสดงภาพประวัติของจังหวัดสงขลา และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 
มุมขอมูลทองถิ่น 

 
 หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ใหบริการสื่อหลายประเภท เชน  
 - ส่ือส่ิงพิมพ เชน มีจํานวนกวาสองหมื่นเลม มีหนังสือทุกหมวดวิชา หนังสือพิมพ       
วารสารมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จุลสาร กฤตภาค นิตยสาร หนังสือวิชาการ หนังสืออางอิง 
หนังสือที่สงเสริมพัฒนาอาชีพ นวนิยาย และหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน ส่ือส่ิงพิมพเหลานี้
ทุกๆ  ป หองสมุดประชาชนฯสั่งซื้อเพิ่มเติมเพื่อใหมีความทันสมัยและหลากหลาย 
 - ส่ือโสตทัศน เชน เทปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            
เทปโทรทัศน วีซีดีและดีวีดี เปนตน  
 -    ส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต 
 -    ส่ือสาธิต เชน ส่ือสาธิตประเภทภาพ แผนภูมิ และหุนจําลอง 
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หนังสือและวารสารในหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 

 
 ปญหาของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
 จากการสัมภาษณเจาหนาที่เกี่ยวกับปญหาหองสมุดประชาชนฯแหงนี้  พบวามีปญหา
ดานตางๆ ดังนี้ 

 ปญหาเกี่ยวกับการใชหองสมุดของประชาชน คือ ผูใชบริการไมนําหนังสือที่สําคัญ
มาคืนหองสมุดประชาชนฯ 

 ปญหาในการดําเนินการ 
  1. งบประมาณในการดําเนินการหองสมุดไมเพียงพอโดยเฉพาะงบประมาณดาน
การจัดจางบุคลากรและดานสถานที่ 
  2. บุคลากรของหองสมุดประชาชนฯมีจํานวนนอย 
  ขอเสนอแนะจากเจาหนาท่ีของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  
  1. กรณีผูใชบริการไมนําหนังสือมาคืน เจาหนาที่ตองติดตามใหผูยืมนําหนังสือ
นั้น มาคืนใหได และมีการปรับการใชบริการ 
  2. กรณีที่งบประมาณไมเพียงพอ ทางสวนกลางควรจะจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอ 
  3. มีการรับอาสาสมัครในชุมชนมาทํางานในหองสมุด  
  4. หองสมุดควรมีเครือขายกับหนวยงานอื่น เชน หองสมุดของเทศบาลเพื่อจะได
แลกเปลี่ยนแนวคือการดําเนินงานของกันและกัน 
  5. หองสมุดควรเปนสถานที่ผอนคลาย มีมุมหลากหลายในการทํากิจกรรม 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ค  กรณีศึกษา : หองสมุดประชาชนในประเทศไทย 91 

กรณีศึกษาที่ 2 : หองสมุดประชาชนอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 หองสมุดประชาชนอําเภอเสนา เปนหองสมุดประชาชนระดับอําเภอที่ไดรับการคัดเลือก
จากสมาคมหองสมุดใหเปนหองสมุดดีเดน มีประวัติความเปนมาตั้งแต พ.ศ.2495 หองสมุดมีเพียง
ตูหนังสือตั้งอยูบนอําเภอเสนา ในป พ.ศ.2517 อาศัยศาลาประชาคมของอําเภอเปนที่ตั้ง ตอมาในป 
พ.ศ. 2527 ไดกอสรางหองสมุดประจําอําเภอบนที่ดินสาธารณประโยชน บริเวณตําบลสามกอ 
จนถึงปจจุบัน 
 บริการในหองสมุด 
 1. ใหบริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ วีดิทัศน ดีวีดี วีซีดี เทป 
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต แกประชาชน  
 2. ใหขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ ทันความรูตอประชาชน เชน จัดมุมวิชาชีพ มุมเด็ก  
 3.  จัดนิทรรศการเสริมความรูเร่ืองตางๆ 
 4. กระตุนใหประชาชน เด็กและเยาวชน ตื่นตัวในการศึกษาหาความรูอยูเสมอโดย  
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดตอบปญหา การโตวาที การเลานิทาน ตลอดจนจัดฉาย
ภาพยนตร  
 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหประชาชนไดฝกวิชาชีพที่ตนสนใจ สงเสริมใหใหผูพลาด
โอกาสทางการศึกษา เรียนตอดานการศึกษานอกโรงเรียนในระดับตางๆ รวมทั้งจัดบริการหนังสือ
เคลื่อนที่ ไปยังชุมชนหมูบานตางๆ โดยผานไปยังคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน     
หมูตางๆ  
 วัสดุสารนิเทศ 
 ปจจุบันหองสมุดมีหนังสือประมาณ 8,000 เลม วารสารและนิตยสารประมาณ 50 ช่ือ 
และหนังสือพิมพ 8 ช่ือ 
 บุคลากร 
 มีบรรณารักษ 1 คน เจาหนาที่หองสมุด 2 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน 
 อาคาร 
 เปนอาคารเอกเทศชั้นเดียว มีที่นั่งอานหนังสือ ประมาณ 150 ที่นั่ง 
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 งบประมาณและการดําเนินงานดานเทคนิค 
 หองสมุดไดงบประมาณปละ ประมาณ 50,000 บาท ในการนํามาซื้อหนังสือ 
 ปญหา 
 1.  ผูใชบริการไมนําหนังสือที่สําคัญมาคืนหองสมุด 
 2. งบประมาณในการดําเนินการหองสมุดไมเพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณดาน           
การจัดจางบุคลากรและดานสถานที่ 

กรณีศึกษาที่ 3 : ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแกลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแกลง ตั้งอยูที่ 170/7 หมู 4 ตําบลแกลง อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ใชอาคารรวมกับองคการบริหารสวนตําบลแกลง ถือวาเปนหองสมุดประจําตําบลที่ได
จัดบริการสื่อการเรียนรูตางๆอยางหลากหลาย เชนใหบริการสื่อการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ  
กลุมสนใจ  ส่ือคอมพิวเตอร ส่ือตามอัธยาศัย  มีการจัดมุมสื่อแตละประเภท  ใหบริการยืม              
แกประชาชนทั่วไป อุปกรณการเรียนรูที่มีไวบริการ ดังนี้ 
 1.  โทรทัศน 
 2.  เครื่องเลน วีซีดี 
 3. สัญญาณดาวเทียมไทยคม 
 4.  โตะอเนกประสงค 
 5.  ตูใสหนังสือ 
 6. หนังสือแบบเรียน หนังสือทั่วไป วารสาร นิตยสาร โดยไดรับการสนับสนุน          
จากหองสมุดประชาชนจังหวัดระยอง 
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ภาคผนวก  ง 
มาตรฐานหองสมุดประชาชนโดยทั่วไป 

 
1.   มาตรฐานหองสมุดประชาชนในตางประเทศ  
 การดําเนินงานหองสมุดประชาชนในตางประเทศมักดําเนินงานไปดวยดี ทั้งนี้เพราะ      
รัฐบาลประเทศตางๆ เห็นความสําคัญของหองสมุดประชาชน มีการออกกฎหมายหองสมุด
ประชาชนสนับสนุนการดําเนินงานโดยเฉพาะ และสิ่งหนึ่งทําใหการดําเนินงาน หองสมุด
ประชาชนเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการปฏิบัติงาน คือ การมี มาตรฐานหองสมุด
ประชาชนใชบังคับในการพัฒนากิจการของหองสมุด ดังนั้น คําวา มาตรฐานหองสมุดประชาชน
เปนสิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับการเปรียบเทียบในการดําเนินงานหองสมุดประชาชนประเทศตางๆ 
จึงตองหันมาศึกษาสิ่งที่ถือเปนหลักในการเปรียบเทียบดังกลาว ไมวาจะเปนเรื่องวัสดุ ครุภัณฑ 
อาคารสถานที่ เจาหนาที่หองสมุด และอื่นๆ สําหรับเปน ประโยชนตอการดําเนินงานกิจการ
หองสมุดประชาชน และสวนมากแลวแตละประเทศจะกําหนด มาตรฐานหองสมุดประชาชน
ขึ้นมาเอง ประเทศตางๆ จึงมีมาตรฐานที่แตกตางกันออกไป  
 มาตรฐานหองสมุดประชาชนที่นับวาเดนที่สุด ไดแก มาตรฐานหองสมุดประชาชน ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะประชาชนไดรับสิทธิในการใชบริการไดอยางดีที่สุด และ ถือวามี  
มาตรฐานสูงเกินวาประเทศอื่น ๆ จะนําไปปฏิบัติตามได สมาคมหองสมุดนานาชาติที่สําคัญ
สมาคมหนึ่ง ไดแก สหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน (International Federation of 
Library Associations and Institution - IFLA) จึงได กําหนดมาตรฐานหองสมุดประชาชนโดยเชิญ
ประเทศสมาชิกตางๆ ชวยกันพิจารณา จนกระทั่งเปนที่ยอมรับและใชปฏิบัติอยูในประเทศตางๆ 
ทั่วโลกในขณะนี้ (http//:www.google.co.th) 

• มาตรฐานหองสมุดประชาชน สหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน  
  สหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน เปนสถาบันหองสมุดระดับ
นานาชาติสถาบันหนึ่ง ที่ไดกําหนดมาตรฐานหองสมุดสําหรับหองสมุดประชาชนในประเทศ
ตางๆ  โดยได รับการสนับสนุนจากองคการยู เนสโก  ทั้งนี้โดยแผนกหองสมุดประชาชน                        
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ของสหพันธสากลแหงสมาคมหองสุมดและสถาบัน ไดจัดพิมพมาตรฐานสําหรับการใหบริการ
หองสมุดประชาชน ระหวางป ค.ศ. 1956-1958 โดยมีเนื้อหา 5 เร่ืองใหญๆ คือ มาตรฐานวาดวย 
หนังสือและวัสดุ หองสมุดอื่น มาตรฐานวาดวยบุคลากรหองสมุด มาตรฐานวาดวยการใช 
ประโยชนจากหองสมุด เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ และมาตรฐานวาดวยอาคารสถานที่ 
(International Fedration Library Association and Institutions, Public Libraries Section,1977) 
ตอมาไดมีการปรับปรุงมาตรฐานหองสมุดประชาชนเพื่อใหใชได กับประเทศตางๆ ทั่วโลก             
ในป ค.ศ. 1969 สหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน ไดทําหนังสือเวียนแจงใหแก
ประเทศ ที่เปนสมาชิกถึงเรื่องความคิดเห็นตอการจัดพิมพมาตรฐานหองสมุดประชาชน และ             
มีการปรับปรุงมาตรฐานหองสมุดประชาชนเพื่อรายงานตอที่ประชุมใหญที่กรุงบูดาเปสท    
ประเทศฮังการี เมื่อ ค.ศ. 1972 (Intermational FEderation of Library Association and Institutions 
Public Libraries Section, 1977) 
  ปจจุบันประเทศตาง ๆ ที่ดําเนินงานในเรื่องหองสมุดประชาชน ใชมาตรฐาน
หองสมุดประชาชน ฉบับนี้เปนคูมือในการปฏิบัติงาน มาตรฐานหองสมุดประชาชนของสหพันธ
สากล แหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน สรุปไดดังนี้  

 ความจําเปนท่ีตองมีมาตรฐานหองสมุดประชาชน  
   ขอ 1 หองสมุดประชาชนเปนหนวยงานที่เติบโตและดําเนินการอยางไม
หยุดยั้ง ไดรับงบประมาณในการจัดสราง การจัดซื้อวัสดุหองสมุด และการจางบุคคลกรหองสมุด  
   ขอ 2 การใหบริการหองสมุด ควรจะกระทําเพื่อไดรับความสนับสนุน
ทางดานการเงินเพียงพอ  
   ขอ 3 วัตถุประสงคของการใหบริการ และวิธีการใหบริการอาจจะมีความ
แตกตางกันไปในแตละหองสุมด  
   ขอ 4 ควรมีมาตรฐานหองสมุดเพื่อปฏิบัติใชไดในนานาประเทศ  
   ขอ 5  การปฏิบัติตามมาตรฐานหองสมุดนี้ จัดทําตามแนวประสบการณ 
ของบรรณารักษตอการพัฒนาใหบริการหองสมุด  
   ขอ 6  มาตรฐานหองสมุดบางอยางอาจยืดหยุนได เชน อัตราการจัดซื้อวัสดุ 
การจัดทําบัตรรายการ และการจัดหมูหนังสือ เปนตน  
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   ขอ 7  ระดับตาง ๆ ของขอกําหนดในมาตรฐาน จะตองมีความสัมพันธกับ
ความตองการของผูใชหองสมุด แตละคน  

 วาดวยเรื่องการบริหารและการบริการ อธิบายคําจํากัดความความหมายของ
คําท่ีปรากฏในมาตรฐาน  
   ขอ 8  หนวยงานการบริหารงาน (Administrative Unit) หมายถึง หนวยงาน
การใหบริการของหองสมุดประชาชน ซ่ึงเปนอิสระตอการดําเนินงาน 
   ขอ 9 ระบบหองสมุดประชาชน (Public Library System) หมายถึง กลุม 
ของหองสมุดประชาชน ที่มีหนวยงานการบริหารงานเปนอิสระ หรือประกอบดวยหนวยบริหาร
หลายๆ หนวยที่ทํางานดวยกัน ดวยขอตกลงรวมกัน  
   ขอ 10 หนวยบริการ (Service Point) หมายถึง สวนหนึ่งของหนวยบริหาร 
หรือระบบหองสมุด ซ่ึงใหบริการโดยตรง ไดแก หองสมุดเคลื่อนที่ หองสมุดสาขา เปนตน  
   ขอ 11 บริการหองสมุดประชาชน (Public Library Service) หมายถึง งาน
ดานบริการในหนาที่ของหองสมุด  

 วาดวยขนาดของหนวยบริหาร  
   ขอ 12  เปนที่ยอมรับแลววาในชุมชนที่พัฒนาแลว ชุมชนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่
ตองใหการสนับสนุนการใหบริการของหองสมุด  
   ขอ 13  อาจจะมีปจจัยอ่ืนๆ เชน เร่ืองทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความ
หนาแนนของประชาชน ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอหนวยบริหาร  
   ขอ 14  ควรจะมีการกําหนดขนาดของหนวยบริหาร  
   ขอ 15  ระบบหองสมุดประชาชนควรกําหนดตามจํานวนประชากรอยางนอย 
15,000 คน 
   ขอ 16  ในบางประเทศ บริการหองสมุดจัดทําในระดับชาติโดยรัฐบาลกลาง  
   ขอ 17  ในชุมชนที่ไมสามารถจัดหนวยบริการใหญได ใหถือเกณฑจํานวน
ประชากรอยางนอย 50,000 คน เปนเกณฑปกติขั้นต่ํา  
   ขอ 18  หนวยบริการที่เล็กที่สุด ควรมีประชากรอยางนอย 3,000 คน  
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 หนวยบริการ ประเภท และการใชประโยชน  
   ขอ 19  หองสมุดประชาชนสํานักงานใหญ ควรเปดใหบริการสัปดาหละ      
60 ช่ัวโมง สวนหองสมุดสาขาอาจพิจารณา ใหเปดระหวาง 18-60 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามความตองการ 
   ขอ 20  หองสมุดประชาชนสํานักงานใหญและหองสมุดสาขาขนาดใหญ 
ใหบริการอยางกวางขวางแกประชาชน ในเขตความรับผิดชอบ  
   ขอ 21  ชุมชนเล็กๆ  หรือบานของประชาชนที่อยูโดดเดี่ยวจําเปนตอง
ใหบริการดวยหองสมุดเคลื่อนที่  

 มาตรฐานเรื่องทรัพยากรหองสมุด  
   วาดวยหนังสือท่ัวไป  
   ขอ 22  ในหนวยบริการที่เล็กที่สุด ควรจะมีหนังสืออยางนอย 3 เลมตอราย
หัว แตถาจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น อัตราของหนังสือควรเปน 2 เลมตอรายหัวตามมาตรฐานนี้
หนังสือ  1 ใน 3 ของทั้งหมดจะตองเปนหนังสือ สําหรับเด็ก ถาหากจํานวนประชากรเปนเด็ก
ประมาณ 25-30% จองประชากรทั้งหมด  
   ขอ 23  หนังสือที่มี ควรครอบคลุมเนื้อหาวิชาทุกดานสําหรับเด็กและผูใหญ  
   ขอ 24  ในประเทศที่กําลังพัฒนาในการใหบริการหองสมุด หองสมุดควรจะ
มีหนังสือใหบริการ 9,000 เลม  
   ขอ 25  เกณฑการใหบริการหนังสืออยางต่ํา 9,000 เลม ใหยึดถือจากจํานวน
ประชากร ขั้นต่ําอยางนอย 3,000 คน  
   ขอ 26  ในหนวยบริหารที่มีประชากรต่ํากวา 3,000 คน ใหบริการประชาชน
ดวยบริการของหองสมุดเคลื่อนที่ หรือบริการอื่นๆ  
   วาดวยหนังสืออางอิง  
   ขอ 27  หนังสืออางอิงจะตองจัดใหบริการอยูตลอดเวลา และไมใหยืม     
ออกนอกหองสมุด  
   ขอ 28  ในหนวยบริหารที่เล็กที่สุด ที่มีประชากรขั้นต่ํา 3,000 คน ควรมี
หนังสืออางอิง อยางนอย 100 ช่ือเร่ือง ถาเปนชุมชนใหญ จํานวนหนังสืออางอิงควรมีประมาณ 
10% ของหนังสือทั้งหมด  
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   ขอ 29  ควรมีการจัดหาหนังสืออางอิงสําหรับเด็กดวย  
   วาดวยการจําหนายหนังสือ  
   ขอ 30  หนังสือที่มีสภาพชํารุด เนื้อเร่ืองลาสมัย หรือหมดคุณคาควรจําหนาย
ออกจากสมุดทะเบียน  
   ขอ 31 ในหองสมุดที่จัดตั้งใหม อาจจะยังไมมีความจําเปนในการจําหนาย
หนังสือ  
   ขอ 32  ในประเทศที่กําลังพัฒนา หนังสือมักมีคุณภาพต่ําในการจัดทํารูปเลม
สภาพหนังสือชํารุดไดงาย จําเปนตองจําหนายออกและตองมีการจัดหามาทดแทน  
   วาดวยการเพิ่มจํานวนหนังสือตอป  
   ขอ 33  ใหมีการเพิ่มหนังสือที่ตีพิมพออกใหม รวมทั้งหนังสือเด็กและนวนิยาย
สําหรับผูใหญ หนังสือวิชาการทั่วๆ ไปทดแทนหนังสือที่ลาสมัย  
   ขอ 34  การเพิ่มจํานวนหนังสือ ควรเพิ่มอยางนอยปละ 250 เลมตอประชากร 
1,000 คน 
   ขอ 35  จํานวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นควรเปนหนังสือสําหรับเด็กประมาณ 1 ใน 3 
ของหนังสือทั้งหมด ถาหากจํานวนเด็กมีประมาณ 20-30 % ของจํานวนประชากรทั้งหมดใน
หองสมุดที่ใหบริการประชาชน ประมาณ 50,000 คน ควรมีการเพิ่มหนังสือประมาณปละ 10%  
   ขอ 36   มาตรฐานในเรื่องการจัดหาหนังสือ อาจมีการปรับใหเขากับจํานวน
หนังสือที่ผลิตไดในประเทศ ควรมีการจัดหาหนังสือที่ตีพิมพในภาษาอื่น ๆ ดวย  
   วาดวยการเขาปก  
   ขอ 37  หนังสือปกออนควรเขาเลมดวยปกแข็งกอนการใหบริการ  
   วาดวยวารสารและหนังสือพิมพ  
   ขอ 38 อาจมีความแตกตางกันในการจัดหาวารสารและหนังสือพิมพใน
ประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพัฒนา  
   ขอ 39  ควรมีวารสารใหบริการอยางนอย 50 รายการ ในหนวยบริหารขนาดใหญ 
ควรมีวารสาร 10 ช่ือเร่ือง ตอประชากร 1,000 คน  
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   ขอ 40  ในหนวยบริหารที่มีประชากร 100,000 คน หรือมากกวา อัตราสวน
ของวารสาร ขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ  
   ขอ 41  การจัดหาวารสารมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา  
   วาดวยโสตทัศนวัสดุ  
   ขอ 42  โสตทัศนวัสดุในที่นี้ คือ วัสดุสําหรับฟง และดู ไดแก แผนเสียง    
แถบเสียง ภาพยนตร สไลด ภาพเลื่อน และเครื่องเลนวิดีโอ  
   ขอ 43  โดยทั่ว ๆ ไปแลว ควรจัดหาวัสดุตีพิมพกอนโสตทัศนวัสดุ  
   ขอ 44  โสตทัศนวัสดุ ในรูปวัสดุยอสวน มีความสะดวกสบายตอการจัดเก็บ
ขอมูลขาวสาร  
   ขอ 45  การบริการในหองสมุดประชาชน ควรจัดหาเครื่องอุปกรณ โสตทัศนวัสดุ 
ใหบริการแกเด็กและผูใหญ เชน เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องเลนแถบเสียง เครื่องฉายภาพยนตร 
เครื่องฉาย สไลดหรือภาพเล่ือน เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน  
   วาดวยแผนเสียงและแถบเสียง  
   ขอ 46  ควรมีแผนเสียงหรือแถบเสียงอยางต่ํา 2,000 แผนตอประชากร 20,000 คน 
และการเพิ่มจํานวน 300 แผนตอป สไลด ภาพเลื่อน และวีดีโอ  
   ขอ  47  หองสมุดประชาชนควรจัดหาวัสดุเหลานี้ไวใหบริการดวยศิลปวัสดุ
และวัสดุอ่ืน ๆ  
   ขอ  48  หองสมุดประชาชนหลายแกงจัดหาภาพทางศิลปะทั้งภาพตนฉบับ
หรือภาพจําลองแบบจากตนฉบับ  

 มาตรฐานสําหรับกลุมคนบางกลุม  
   วาดวยเด็ก  
   ขอ  49  การบริการสําหรับเด็กควรครอบคลุมการใหบริการจากวัยเยาว
จนกระทั่งถึงอายุ  14 ป  
   ขอ  50  หองสมุดประชาชนมีบทบาทในการกระตุนเตือนความนึกคิดของเด็ก 
หนังสือสําหรับเด็ก จะตองมีทั้งที่ใหขอเท็จจริงและที่สงเสริมจินตนาการ  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ง  มาตรฐานหองสมุดประชาชนโดยทั่วไป 99 

   ขอ  51  โสตทัศนวัสดุ ซ่ึงผลิตขึ้นเพิ่มการศึกษามีประโยชนตอการใหบริการ
แกเด็ก 
   ขอ  52  บุคลากรในหองสมุด ที่ใหบริการแกเด็กจะตองมีความรูโดยเฉพาะใน
เร่ือง  ความตองการของเด็ก  
   วาดวยผูใชบริการท่ีพิการ รวมท้ังผูปวยในโรงพยาบาล และผูตองขังใน
เรือนจํา และวาดวยการบริการทั่ว ๆ ไป  
   ขอ  53 การใหบริการหองสมุดประชาชนทุกชนิดควรจัดใหแกคนพิการเทาที่
จะทําได  
   ขอ  54 การจัดใหบริการ อาจมีแผนกงานแยกตางหากเพื่อใหบริการ  
   วาดวยผูอานที่ตองจํากัดอยูในสถานที่  
   ขอ  55  การใหบริการตองคํานึงวาใหบริการอยูในหองสมุด หรือใหบริการ
โดยหองสมุดสาขา หรือหอสมุดเคลื่อนที่  
   ขอ  56  การไปเยี่ยมเยียนบุคคลประเภทนี้ ควรกําหนดไปใหบริการอยางนอย 
3 สัปดาหตอคร้ัง โดยใชเจาหนาที่ที่หองสมุด 1 คนตอผูรับบริการ 20-25 คน  
   วาดวยคนสายตาพิการรวมท้ังคนตาบอด  
   ขอ  57  หองสมุดประชาชนเปนฝายใหบริการแผนเสียงหรือแถบเสียง 
หนังสือสําหรับผูอานที่สายตาไมดี ก็จัดหาหนังสือที่มีตัวอักษรขนาดใหญใหบริการ  
   วาดวยการบริการในโรงพยาบาล  
   ขอ  58 โรงพยาบาลที่มีเตียงคนไข 500 เตียง และเจาหนาที่ ระหวาง 700 ถึง 
1,000 คน ควรมีหนังสือใหบริการ 4,000 - 5,000 เลม โรงพยาบาลเล็ก ๆ ควรมีหนังสืออยางนอย 
200-250 เลม  
   ขอ  59  หองสมุดประชาชนและโรงพยาบาลควรรวมมือกันใหมีสถานที่        
ที่เหมาะสมสําหรับเก็บรักษาหนังสือ มีรถเข็นไปตามหองคนไขอยางนอยสัปดาหละครั้ง  
   วาดวยการบริการในบานคนชรา  
   ขอ  60  ควรมีการฝากหนังสือไปใหบริการ 2-6 เลมตอคน หรือมีอยางนอย 
200 เลม มีการเปลี่ยนหนังสือ อยางนอยปละ 4 คร้ัง  
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   วาดวยการบริการในเรือนจํา  
   ขอ  61 หองสมุดประชาชนควรจัดใหบริการโดยจัดหาหนังสือ 5-10 เลมตอคน 
และควรเปลี่ยนหนังสือ อยางนอยปละ 4 คร้ัง 
   วาดวยชนกลุมนอย  
   ขอ  62  ควรจัดหาหนังสือในภาษาของชนกลุมนอยใหบริการ  
   ขอ  63  ควรมีการกระตุนเตือนใหคนกลุมนอยมาใชบริการหองสมุดประชาชน 
   ขอ  64  จํานวนหนังสือที่ใหบริการ ควรอยูระหวาง 1 เลมตอ 5 คน ตอชนกลุมนอย 
2,000 คน จํานวนหนังสืออยางต่ํา ควรมี 100 เลม  
   ขอ  65  ทุกๆ 600 คน ควรมีวารสารใหอาน 1 ช่ือเร่ืองในภาษาของชนกลุมนอย 
นั้นๆ  

 มาตรฐานสําหรับบุคลากร 
   ขอ  66  มาตรฐานสําหรับบุคลากร หมายถึง มาตรฐานเกี่ยวกับบุคลากรทาง
วิชาชีพทางดานบริหาร และเสมียนในหองสมุด  
   ขอ  67  ความตองการบุคลาในหองสมุดมีปจจัย 2 ประการ คือ จํานวนประชากร
ที่รับบริการ จํานวนเลมหนังสือที่ใช และบริการที่จัดให  
   ขอ  68 จํานวนประชาชนที่รับบริการนับวาเปนพื้นฐานของปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดตอการจัดทํามาตรฐานสําหรับบุคลากร  
   ขอ  69  ในบริการหองสมุดแตละแหงจะตองมีบรรณารักษที่มีคุณวุฒิ          
ทําหนาที่บริหาร และควบคุม บริการ เลือก และจัดหมูหนังสือและวัสดุอ่ืนๆ  
   ขอ  70  เสมียนพนักงานมีหนาที่ในการปฏิบัติงานประจําในแตละวัน เชน 
การจดสถิติ จาย รับ หนังสือ เตรียมหนังสือออก เปนตน  
   ขอ  71 ในหนวยบริหารที่มีประชากร 3,000 คน และมีหนังสือ 9,000 เลม มี 
วารสารใหบริการ และการใหบริการแกเด็กและผูใหญจะตองมีบรรณารักษมีคุณวุฒิทํางานเตม็เวลา 
1 คน และมีเสมียน พนักงานชวยงานอีกบาง  
   ขอ  72 ในหนวยบริหารใหญจะตองมีจํานวนบรรณารักษที่มีคุณวุฒิและ
เจาหนาที่อ่ืนๆ 1 คนตอ ประชากร 2,000 คน  
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   ขอ  73  ในหนวยบริหารที่ใหบริการอยางเต็มที่จะตองมีบรรณารักษที่มี
คุณวุฒิ อยางนอย  1 คนตอหนวยบริการใหญ  
   ขอ  74  อัตราสวนของบรรณารักษที่มีคุณวุฒิจอจํานวนบุคลากรทั้งหมด    
ขั้นต่ํา 33% ถาเปนหนวยมีสาขาหองสมุด และหนวยบริการเล็ก ๆ เปนจํานวนมากก็ควรเปน 40% 
ในหนวยบริการที่มีประชากร 10,000 คนนั้น ควรมีบรรณารักษสําหรับแผนกเด็ก 1 คน  
   ขอ  75  เงินเดือนที่จายใหบรรณารักษที่มีคุณวุฒิจะตองเพียงพอที่จะดึงดูด
บุคคลที่มีความสามารถ และมีความคิดริเร่ิม  
   ขอ  76  ในประเทศที่กําลังพัฒนา อาจขาดแคลนบรรณารักษผูมีคุณวุฒิ เพราะ
ขาดสถานศึกษาสําหรับฝกอบรม จึงควรใหมีการฝกหัดงานหองสมุดเองจนกวาจะมีสถาบัน 
การศึกษาวิชาชีพโดยตรงตอไป  

 มาตรฐานอาคารหองสมุด  
   ขอ  77  ควรมีการพิจารณาถึงสภาพการใหบริการ ความตองการของทองถ่ิน 
จุดประสงคของหองสมุด กอนตัดสินใจสรางอาคาร  
   ขอ  78  อาคารหองสมุดประชาชน ควรมีแบบแปลนสําหรับสนองความ
ตองการใน ระยะ 10-20 ป และสามารถตอเติมได 
   ขอ  79 อาคารหองสมุดประชาชนควรอยูในยานกลางของชุมชนการคมนาคม
และ ที่จอดรถสะดวก หองสมุดสาขาควรอยูหางจากยานที่อยูอาศัยในระยะ 1.8 กิโลเมตร  
   ขอ  80  ควรจัดสรางอาคารหองสมุด เพื่อใหเห็นสถานที่บริการชุมชนไดดวย 
เชน เปน สถานที่สําหรับ จัดนิทรรศการ โรงภาพยนตร เปนตน  
   ขอ 81  การออกแบบอาคารหองสมุดควรเอื้ออํานวยตอประโยชนการใชวัสดุ 
หองสมุดสามารถมองเห็น สภาพการบริการภายในหองสมุดไดเปนอยางดี 
   ขอ 82  ความตองการเนื้อที่ของอาคารหองสมุดขึ้นอยูกับการพิจารณา
ใหบริการหองสมุดแตละแหง  
   ขอ 83  การใช เนื้อที่ภายในอาคารหองสมุด  ควรคํานึงถึงสัดสวนของ
ประชากรที่หองสมุดรับผิดชอบ ในการบริการเปนลําดับแรก  
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   ขอ 84  การจัดเนื้อที่สําหรับแผนกจาย-รับ และแผนกบริการอางอิง ควร
จัดเปนแผนกเฉพาะ  
   ขอ 85 การจัดเนื้อที่สําหรับเก็บหนังสือทั่วไปควรมีการคํานึงสถานที่เพื่อ
จัดเก็บหนังสือสําหรับ หนวย บริการหลาย ๆ แหงดวย  
   ขอ 86 การจัดหนังสือไวบนชั้น โดยยึดเกณฑในขอ 22 จัดหาเนื้อที่สําหรับ
เก็บหนังสือ 800 เลมตอประชากร 1,000 คน และถาหองสมุดใหบริการแกประชาชน 3,000 คน 
หรือมากกวานั้นก็ควรจัดหนังสือไมต่ํากวา 4,000 เลม ในหองสมุดสาขาเล็ก ๆ แผนกใหยืมควรมี
เนื้อที่ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร (1,076 ตารางฟุต)  
   ขอ 87  เนื้อที่สําหรับแผนกอางอิง ควรคํานึงถึง จํานวนหนังสืออางอิงบนชั้น 
เนื้อที่สําหรับโตะ บริการตอบคําถาม บริเวณผูใชหนังสืออางอิง และเนื้อที่สําหรับคนควาวารสาร  
   ขอ 88  ความตองการเนื้อที่สําหรับหนังสืออางอิงใหยึดเกณฑที่กลาวถึงใน
ขอ 28  
   ขอ 89  เนื้อที่ที่เพียงพอสําหรับชั้นหนังสืออางอิง คือ 10 ตารางเมตร (180 
ตารางเมตร)  
   ขอ  90  ระดับความตองการเนื้อที่อ่ืนๆ ในแผนกอางอิงขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ เชน ขนาดของประชากร จํานวนโครงสรางของอายุของประชากร จํานวนนักเรียน เปนตน  
   ขอ 91  หองสมุดประชาชนทุกแหงตองการเนื้อที่สําหรับการใหบริการ
วารสารและหนังสือพิมพตามเกณฑ ที่กลาวถึงในขอ 39-40 ควรจัดที่นั่ง 1 ที่นั่งตอจํานวน
ประชากร 2,000 คน สําหรับหองสมุดที่ใหบริการ ประชากร 20,000 คน  
   ขอ 92 ควรจัดหาเนื้อที่สําหรับโสตทัศนวัสดุตามเกณฑที่กลาวถึงในขอ 42-47  
   ขอ 93 ในหองสมุดขนาดใหญ ควรมีการจัดเนื้อที่ใหบริการโสตทัศนวัสดุ
สัมพันธซ่ึงกันและในการใหบริการ  
   ขอ 94  ความตองการเนื้อที่สําหรับจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ ขึ้นอยูกับขนาดของ
หองสมุดที่เพิ่มขึ้น  
   ขอ 95  ควรพิจารณาถึงเนื้อที่สําหรับจัดเก็บโสตทัศนวัสดุที่มีความจําเปนที่
เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา  
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   ขอ  96  หองสมุดประชาชนที่ใหบริการประชาชน จํานวน 20,000 คน หรือ 
มากกวานี้ จําเปนตองมีเนื้อที่ สําหรับจัดเก็บโสตทัศนวัสดุและอุปกรณโดยเฉพาะ  
   ขอ 97  การวางแปลนหองสมุด ควรคํานึงถึงการใชประโยชนจากโสตทัศนวัสดุ
ของผูใช หองสมุด เปนรายบุคคลหรือกลุมคน  
   ขอ 98  ความตองการในการใชบริการโสตทัศนวัสดุเปนรายบุคคลไมจําเปนตอง
เพิ่มเนื้อที่ เพราะสามารถ ใหบริการที่โตะบริการไดเลย  
   ขอ 99 เนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นสําหรับการบริการโสตทัศนวัสดุ ควรกําหนดประมาณ 
2.5 ตารางเมตร (27 ตารางฟุต) ตอหนวย  
   ขอ 100  เนื้อที่สําหรับใหบริการแกเด็กจะตองพิจารณาถึง  
    100.1) บริเวณที่ใหยืมรวมเนื้อที่สําหรับวัสดุอ่ืนๆ และบริเวณ
นิทรรศการ  
    100.2)  เนื้อที่สําหรับหนังสืออางอิงและบริเวณที่ใชหนังสือนั้น ๆ  
    100.3)  ที่สําหรับใชอุปกรณที่ตองดูและฟง  
    100.4)  บริเวณสําหรับจัดนิทรรศการตาง ๆ สําหรับเด็ก เชน ช่ัวโมง
เลานิทาน   การฉายภาพยนตร การพบปะสนทนา เปนตน  
   ขอ 101 ควรคํานึงถึงการใชเนื้อที่ในแผนกเด็กในชวงที่เด็กเขารับบริการเปน
จํานวนมากดวย  
   ขอ 102 ไมควรแยกทางเขาโดยเฉพาะสําหรับเด็ก เด็กและผูใหญควรเขาประตู
เดียวกัน  
   ขอ 103  หองสมุดประชาชนบางแหง อาจจัดแผนกเด็กเปนอาคารหนึ่งตางหาก  
   ขอ 104  เนื้อที่สําหรับใหยืมหนังสือ ควรมีขนาด 16 ตารางเมตร (172 ตารางฟุต) 
ตอการจัดเก็บหนังสือทุกๆ 1,000 เลมบนชั้นเปด  
   ขอ 105  ในหองสมุดประชาชนที่บริการประชาชนมากกวา 10,000 คน ความ
ตองการเนื้อที่ในบริเวณใหยืมหนังสือ ควรเปน 75-100 ตารางเมตร (807-1,076 ตารางฟุต) ถา
บริการประชาชนระหวาง 10,000-20,000 คน เนื้อที่ควรเพิ่มเปน 100- 200 ตารางเมตร (1,076-
2,152 ตารางฟุต)  
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   ขอ 106 ควรมีการเพิ่มที่นั่งในบริเวณที่ยืมหนังสือสําหรับเด็ก  
   ขอ 107 เนื้อที่สําหรับจัดกิจกรรมสําหรับเด็กควรเปน 1.5 ตารางเมตร (16 
ตารางฟุต) ตอ 1 ที่นั่ง ถาจัดหองเปนสโมสรเด็กโดยเฉพาะ ควรมีเนื้อที่ 3 ตารางเมตร (32 ตาราง
ฟุต) ตอ 1 ที่นั่ง  
   ขอ 108  หองสมุดประชาชนควรมีเนื้อที่สําหรับจัดนิทรรศการ โดยเพิ่มเนื้อที่
ประมาณ 10% ของแผนกบริการทั้งหมด  
   ขอ 109  ควรจัดหาเนื้อที่ สําหรับจัดเก็บหนังสือจองหรือหนังสือสํารอง  
   ขอ 110  ควรจัดหาเนื้อที่สําหรับบุคลากรหองสมุด นอกเหนือจากบริเวณเนื้อที่
ของผูใชหองสมุด  
   ขอ 111  เนื้อที่สําหรับหองพักเจาหนาที่และหองทํางาน ควรเพิ่มประมาณ 
20% ของแผนกบริการทั้งหมด หรือคํานวณจากเนื้อที่ 10-12 ตารางเมตร (100-120 ตารางฟุต) ตอ
เจาหนาที่ 1 คน  
   ขอ 112  เนื้อที่ สําหรับสํานักงานใหญ  หรือกลุมหองสมุด  ควรมีขนาด            
20 ตารางเมตร (215 ตารางฟุต) ตอประชากร 10,000 คน  
   ขอ 113  หองสมุดทุกแหงควรจัดหาเนื้อที่เพื่อประโยชนใชสอยอ่ืน ๆ ของ
บุคลากร หองสมุด โดยจัดหาเนื้อที่ประมาณ 2-4 ตารางเมตร (22-43 ตารางฟุต) ตอคน  
   ขอ 114  เนื้อที่ในบริเวณแผนกจาย-รับ รวมถึงประตูทางบันได  หองน้ํา       
หองเก็บเสื้อผา ที่นั่งพักผอน เปนตน  
   ขอ 115  เนื้อที่ในบริเวณ จาย-รับ ควรมีเนื้อที่ 10-15% ของเนื้อที่แผนกบริการ 
และ 20-25% ของเนื้อที่สําหรับเจาหนาที่ทั้งหมด  
   ขอ 116  หองสมุดประชาชนตองเพิ่มเนื้อที่ขึ้นอีกตามสวน ถาใหบริการแก
โรงเรียน โรงพยาบาล หรืออ่ืน ๆ  
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2.   มาตรฐานหองสมุดประชาชนในประเทศไทย 
• มาตรฐานหองสมุดประชาชน สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  

  โดยที่หองสมุดประชาชนเปนแหลงการศึกษาคนควาตลอดชีวิตที่ประชาชนทุกคน 
สามารถเขาไปหาความรู และใชบริการไดตามความสนใจ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เปนอยูใหดีขึ้น สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทํา
มาตรฐานหองสมุดประชาชนขึ้น เพื่อใชเปนเกณฑในการดําเนินงาน อันจะเปนการยกระดับ
หองสมุดประชาชนใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งดานคุณภาพและปริมาณมาตรฐานที่กําหนดขึ้นเปน
เพียงมาตรฐานขั้นต่ําเทานั้น  

หมวด ก. มาตรฐานทั่วไป  
ตอนที่   1  หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
 หองสมุดประชาชน หมายถึง หองสมุดที่จัดใหบริการแกประชาชนทุกเทศ ทุกวัย        
ทุกอาชีพ และทุกระดับการศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยหนวยงานของรัฐใหเปนสวนหนึ่งของบริการทาง
การศึกษา ซ่ึงรัฐมีหนาที่ตองดําเนินการ ทั้งนี้มิไดจํากัดสิทธิของภาคเอกชน หรือองคการตางๆ ที่มี
ศรัทธาจัดขึ้น เพื่อบริการสังคม หองสมุดประชาชนมีหนาที่เก็บรวบรวมวัสดุสารนิเทศตางๆ ไดแก 
หนังสือ วารสาร เอกสาร ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุ ฐานขอมูล ตลอดจนสารนิเทศในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อใหบริการแกประชาชน ทั่วไปที่อาศัยอยูใกลหองสมุดในเขตจังหวัด อําเภอ และทองถ่ินที่
หองสมุดประชาชนนั้นๆ ตั้งอยู หองสมุดประชาชนจึงเปนแหลงความรูและขาวสารที่ทันตอ
เหตุการณและ ความเคลื่อนไหวของสังคม ที่ทุกคนมีสิทธิเขาศึกษาคนควาไวตลอดเวลา ตลอดจน 
สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศ นอกจากนี้ยังมุงสงเสริมใหประชาชนมี
นิสัยจึงจําเปนที่หองสมุดประชาชนจักตองไดรับการสนับสนุน ทุกดานจาก รัฐบาลหรือองคการ 
เพื่อใหดําเนินงานและจัดบริการไดโดยมีประสิทธิภาพ  
ตอนที่  2  โครงสรางการบริหาร  
 หองสมุดประชาชนมีโครงสรางการบริหารแตกตางกันไปตามองคกรที่สังกัด ดังนี้  
 2.1  หองสมุดประชาชนของรัฐ  
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  2.1.1 หองสมุดประชาชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานที่มีสถานภาพ    
ไมต่ํากวากอง หรือหนวยงานที่เทียบเทาในสวนกลางดูและรับผิดชอบดานนโยบาย แผนงานการ
จัดสรรงบประมาณ และอัตรากําลังของหองสมุด สถานภาพของหองสมุด ประชาชนในสังกัด มีดังนี้  
   1) หองสมุดประชาชนระดับภาคและจังหวัด มีสถานภาพไมต่ํากวาฝายหรือ
หนวยงานที่เทียบเทา  
   2) หองสมุดประชาชนระดับอําเภอ ตําบล มีสถานภาพไมต่ํากวาแผนกหรือ
หนวยงานที่เทียบเทา  
  2.1.2 หองสมุดประชาชนสังกัดองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีดังนี้  
   1)  หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร มีหนวยงานที่มีสถานภาพไมต่ํากวากอง
หรือหนวยงานที่เทียบเทา ดูแลรับผิดชอบดานนโยบาย แผนงาน การจัดสรรงบประมาณ และอัตรากําลัง
ของหองสมุด หองสมุดประชาชน ในสังกัดมีสถานภาพ ไมต่ํากวาฝายหรือหนวยงานที่เทียบเทา  
   2)  หองสมุดประชาชนเมืองพัทยา รับผิดชอบในการดําเนินงานหองสมุด
โดยตรง หองสมุดมีสถานภาพ ไมต่ํากวาฝายหรือหนวยงานเทียบเทา  
   3)  หองสมุดประชาชนอําเภอ  รับผิดชอบในการดําเนินงานหองสมุด
โดยตรง หองสมุดมีสถานภาพ ไมต่ํากวาฝายหรือหนวยงานที่เทียบเทา  
   4)  หองสมุดประชาชนสุขาภิบาล รับผิดชอบในการดําเนินงานหองสมุด
โดยตรง หองสมุดมีสถานภาพ ไมต่ํากวาแผนกหรือหนวยงานที่เทียบเทา  
 2.2  หองสมุดประชาชนของเอกชน องคกรเอกชน สมาคม บริษัท ธนาคาร หรือองคกร   
อ่ืนๆ ซ่ึงเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอาจจัดใหมีบริการแกประชาชนทั่วไปได หองสมุดประชาชน
ของเอกชน ควรมีสถานภาพตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับหองสมุดประชาชนของรัฐ  
 โครงสรางลักษณะและงานกิจกรรมพื้นฐานของหองสมุดประชาชน 
 ประกอบดวยงานบริหารงานเทคนิค งานบริการและกิจกรรมใหบรรณารักษรับผิดชอบ
ดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการหองสมุดทําหนาที่ใหคําปรึกษา สนับสนุน สงเสริมและชวยเหลือ
การดําเนินงานของหองสมุดประชาชน คณะกรรมการหองสมุดประกอบดวย กรรมการโดย
ตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาหองสมุดเปนกรรมการและเลขานุการ  
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ตอนที่  3 บริการและความรวมมือระหวางหองสมุด  
 หองสมุดประชาชนควรใหบริการแกประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบอยางกวางขวาง
โดยเทาเทียมกัน  
 3.1 หองสมุดประชาชนควรกําหนดวัน-เวลาเปดทําการที่แนนอน โดยมีวันทําการ             
อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน และมีเวลาปฏิบัติการอยางนอยสัปดาหละ 40 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ควรเปด           
ทําการในวันเสารและวันอาทิตยดวย  
 3.2  หองสมุดประชาชนควรจัดบริการและกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลอง               
กับความตองการของกลุม ผูใชหองสมุดและชุมชน โดยคํานึงถึงผูมาใชและผูไมมาใชหองสมุด 
ไดแก กลุมผูใหญ เด็ก และวัยรุน ผูสูงอายุ ผูปวย คนพิการ ผูตองขัง และผูประกอบการตางๆ 
ตลอดจนผูอยูในสถานสงเคราะหและพักฟน  
 3.3  หองสมุดประชาชนควรจัดบริการและกิจกรรม ดังนี้  
  3.3.1  บริการยืม-คืน  
  3.3.2  บริการแนะนําการใชวัสดุสารนิเทศ  
  3.3.3  บริการตอบคําถาม ชวยการคนควา และบริการสารนิเทศ  
  3.3.4  บริการแนะแนวการอาน 
  3.3.5  บริการชุมชน ไดแก การจัดหองสมุดสาขา หองสมุดเคลื่อนที่ ที่อานหนังสือ 
ประจําหมูบาน บริการสารนิเทศทางไปรษณยีและโทรศัพท  
  3.3.6  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน การจัดนิทรรศการ การเลาเรื่องหนังสือ    
การฉายภาพยนตร วิดีทัศน และกิจกรรมอื่น ๆ  
 3.4  หองสมุดประชาชน  ควรดําเนินการให เกิดความรวมมือระหวางหองสมุด             
ทุกประเภทในการแลกเปลี่ยนวัสดุสารนิเทศ แลกเปลี่ยนความรู และการปรับปรุงพัฒนาหองสมุด  

ตอนที่  4 วัสดุสารนิเทศ  
 หองสมุดประชาชนควรมีวัสดุสารนิเทศทุกประการ ไดแก วัสดุตีพิมพ เชน หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร เอกสาร และวัสดุไมตีพิมพ เชนรูปภาพ แถบบันทึกเสียบ วีดีทัศน 
ภาพยนตร สไลด ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ สารนิเทศในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งวัสดุสารนิเทศที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน  
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ตอนที่  5  บุคลากร  
 หองสมุดประชาชนควรมีบุคลากรเพียงพอท่ีจะใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ               
โดยประกอบดวยหัวหนาหองสมุด บรรณารักษ เจาหนาที่หองสมุด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา ชางศิลป เจาหนาที่พิมพดีด นักการภารโรง และ เจาหนาที่อ่ืน ๆ  
 5.1  หัวหนาหองสมุดระดับกองหรือฝายขึ้นไป มีวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดงันี้  
  5.1.1 ปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร หรือสารนิเทศศาสตร และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 5 ป  
  5.1.2 ปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร หรือสารนิเทศศาสตร และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 10 ป  
  5.1.3  ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และไดรับการอบรมทางบรรณารักษศาสตร หรือ
สารนิเทศศาสตร และมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 12 ป  
 5.2  หัวหนาหองสมุดระดับแผนก ควรมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
หรือสารนิเทศศาสตร และมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 5 ป  
 5.3  หัวหนาบรรณารักษ มีวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
  5.3.1 ปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร หรือสารนิเทศศาสตร  
  5.3.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรหรือสารนิ เทศศาสตร  และ                       
มีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 3 ป  
 5.4  การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้งบรรณารักษ เจาหนาที่หองสมุด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ชางศิลป เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่พิมพดีด นักการภารโรง และเจาหนาที่อ่ืนๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการกําหนดตําแหนง และความตองการของหนวยงานเจาสังกัด 
 5.5  บุคลากรหองสมุดควรไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสเพิ่มพูนความรูทางวิชาชีพ โดย
ใหเขารวม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฝกอบรม  ดูงาน ศึกษาตอ และแลกเปลี่ยนความรู                     
กับบุคลากรหรือหองสมุดอื่น  

ตอนที่  6  การดําเนินงานดานเทคนิค 
 หองสมุดประชาชน ควรใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถดําเนินงานดานเทคนิค            
ของหองสมุดใหถูกตองตามหลักวิชา และสอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนี้  
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 6.1  กําหนดนโยบายในการจัดหา และคัดเลือกวัสดุสารนิเทศ โดยคํานึงถึงความสนใจ 
ความตองการของประชานและสังคม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ  
 6.2 จัดหาวัสดุสารนิเทศที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและความจาํเปน  
 6.3  จัดหมวดหมูวัสดุสารนิ เทศและทําบัตรรายการตามระบบสากล  มีการทํา
บรรณานุกรมและดรรชนี เพื่อความสะดวกในการใหบริการ  
 6.4  จัดหาอุปกรณสําหรับดําเนินงานดานเทคนิคอยางเหมาะสมและเพียงพอ  
 6.5  จัดเก็บวัสดุสารนิเทศไวในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย ดูแล สํารวจ และ
บํารุงรักษา วัสดุสารนิเทศใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา  

ตอนที่  7  อาคารหองสมดุและครุภัณฑ 
 หองสมุดประชาชน ควรมีอาคารสถานที่ตั้ง และครุภณัฑหองสมุด ดังนี ้ 
 7.1  อาคารสถานที่  
  7.1.1 สถานที่ตั้ง ตองอยูใกลแหลงชุมชน และการคมนาคมสะดวก  
  7.1.2  อาคารหองสมุดและที่ตั้ง หัวหนาหองสมุดควรประสานงานกับสถาปนิก            
ในการออกแบบอยาง เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย บริการและกิจกรรมของ หองสมุด 
และใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตของหองสมุดไดภายในระยะเวลา  20 ป  
  7.1.3  หองสมุด ควรมีแสงสวางอยางเพียงพอ มีการระบายอากาศ มีระบบควบคุม
ความชื้น และระบบปองกันสาธารณภัยอยางเหมาะสมและไดมาตรฐาน  
 7.2  ครุภัณฑหองสมุดควรเปนครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน คงทน สะดวกตอการเคลื่อนยาย   
และรักษาความสะอาด มีขนาดและสัดสวนเหมาะสมกับผูใชและบุคลากรของหองสมุด  

ตอนที่  8 งบประมาณ  
 หองสมุดประชาชนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอ โดยมีแหลงที่มา ดังนี้  
 8.1 เงินงบประมาณ  
 8.2 เงินบริจาค  
 8.3 เงินบํารุงหองสมุดจากสมาชิก  
 8.4 เงินรายไดอ่ืน ๆ  
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หมวด ข. มาตรฐานเชิงปริมาณ  
ตอนที่  9  จํานวนวัสดุสารนิเทศ  
 หองสมุดประชาชนควรมีวัสดุสารนิเทศเปนสัดสวนกับจํานวนประชากร ดังนี้  
 9.1 วัสดุตีพิมพ  
  9.1.1 หนังสือ  
   1) หองสมุดประชาชนขนาดใหญ สําหรับชุมชนที่มีประชากร 20,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีหนังสือจํานวน 4 เลมตอคน และใหเพิ่มขึ้น 800 เลมตอป  
   2) หองสมุดประชาชนขนาดกลาง สําหรับชุมชนที่มีประชากร 10,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีหนังสือจํานวน 6 เลมตอคน และใหเพิ่มขึ้น 500 เลมตอป  
   3) หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก สําหรับชุมชนที่มีประชากร 5,000 คน ขึ้นไป 
ใหมีหนังสือจํานวน 8 เลมตอคน และใหเพิ่มขึ้น 300 เลมตอป ทั้งนี้ใหเปนหนังสือวิชาการและ
สารคดีรอยละ 50 หนังสือสําหรับเด็กรอยละ 30 หนังสืออางอิงรอยละ 10 และหนังสือบันเทิงคดีรอย
ละ 10  
  9.1.2 วารสาร  
   1) หองสมุดประชาชนขนาดใหญ ใหมีวารสาร 100 ช่ือ โดยเปนวารสารภาษา        
ตางประเทศ 10 ช่ือ  
   2)  หองสมุดประชาชนขนาดกลาง ใหมีวารสาร 80 ช่ือ โดยเปนวารสารภาษา         
ตางประเทศ 5 ช่ือ  
   3)  หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก ใหมีวารสาร 50 ช่ือ โดยเปนวารสารภาษา           
ตางประเทศ 3 ช่ือ 
  9.1.3  หนังสือพิมพ  
   1)  หองสมุดประชาชนขนาดใหญ ใหมีหนังสือพิมพ 10 ช่ือ โดยเปน
หนังสือพิมพภาษา ตางประเทศ 2 ช่ือ  
   2)  หองสมุดประชาชนขนาดกลาง ใหมีหนังสือพิมพ 8 ช่ือ โดยเปน 
หนังสือพิมพภาษา ตางประเทศ 1 ช่ือ  
   3)  หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก ใหมีหนังสือพิมพ 5 ช่ือ โดยเปน
หนังสือพิมพภาษา ตางประเทศ 1 ช่ือ  
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   ท้ังนี้ ควรจัดหาหนังสือพิมพทองถิ่นไวใหบริการดวย  
ตอนที่ 10 จํานวนบุคลากร  
 หองสมุดประชาชน ควรมีจํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน 1 คนตอประชากร 2,000 คน โดย
ใหมีตําแหนงดังตอไปนี้  
 หัวหนาบรรณารักษ  
 บรรณารักษ  
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
 เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา  
 เจาหนาทีห่องสมุด  
 ชางศิลป  
 เจาหนาที่ธุรการ  
 เจาหนาทีพ่ิมพดีด  
 นักการภารโรง  
 จํานวนเจาหนาที่ขึ้นอยูกับขนาดของหองสมุด  

ตอนที่ 11 อาคารหองสมุดและครุภัณฑ  
 หองสมุดประชาชน ควรมีอาคารสถานที่และครุภัณฑสําหรับเก็บวัสดุสารนิเทศ จัดกิจกรรม 
และบริการที่นั่งสําหรับผูอาน ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนหองที่เก็บของ หองน้ํา และอื่นๆ อยางเพียงพอ  
 11.1 ขนาดของหองสมุด  
  11.1.1 หองสมุดประชาชนขนาดใหญสําหรับชุมชนที่มีประชากรตั้งแต 20,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคาร 900 ตารางเมตร และมีที่นั่งอาน 250 ที่นั่ง  
  11.1.2 หองสมุดประชาชนขนาดกลางสําหรับชุมชนที่มีประชากรตั้งแต 10,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคาร 700 ตารางเมตร และมีที่นั่งอาน 200 ที่นั่ง  
  11.1.3 หองสมุดประชาชนขนาดเล็กสําหรับชุมชนที่มีประชากรตั้งแต 5,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคาร 500 ตารางเมตร และมีที่นั่งอาน 150 ที่นั่ง  
 11.2 ครุภัณฑหองสมุด หองสมุดประชาชน ควรมีครุภัณฑหองสมุดอยางเพียงพอ                
โดยคํานึงถึงเนื้อที่ของหองสมุดที่จะรองรับ ครุภัณฑดังกลาวดวย  
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  11.2.1 ช้ัน  
   1) ช้ันวางวารสารและนิตยสาร  
   2) ที่วางหนังสือพิมพวางไดประมาณ 10-12 ฉบับพรอมที่หนีบ  
   3)  ช้ันวางวารสารฉบับเย็บเลม  
   4)  ช้ันวางหนังสือสําหรับเด็ก  
   5)  ช้ันวางหนังสือ 2 หนา  
   6)  ช้ันวางหนังสือขนาดเตี้ย  
   7)  ช้ันเก็บโสตทศันวัสดุ  
   8) แทนวางพจนานุกรม  
  11.2.2 ตู  
   1) ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน  
   2)  ตูเก็บเอกสารชนิด 4 ล้ินชัก  
   3)  ตูจุลสารและกฤตภาค  
   4)  ตูบัตรรายการชนิด 60 ล้ินชัก  
   5)  ตูเก็บแผนที่ แผนภูมิ และรูปภาพ  
   6)  ตูเก็บเครื่องโสตทัศนูปกรณ  
   7)  ตูนิทรรศการ  
  11.2.3 โตะ เกาอี้  
   1) โตะอานหนังสือพรอมเกาอี้  
   2)  โตะอานเฉพาะบุคคลพรอมเกาอี้  
   3)  โตะอานหนังสือสําหรับเด็กพรอมเกาอี ้
   4)  เคานเตอรโตะยืม-คืนหนังสอื  
   5) ที่รับฝากสิ่งของ  
   6)  ชุดรับแขก  
   7)  โตะซอมหนังสือ  
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  11.2.4 โสตทัศนูปกรณ  
   1)  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  
   2)  เครื่องฉายสไลด  
   3) จอสําหรับฉาย  
   4) เครื่องรับโทรทัศน  
   5)  เครื่องเลนวีดทิัศน  
   6)  เครื่องรับวิทยแุละบันทึกเสียง  
    7)  หูฟงชนิดครอบศีรษะ  
   8)  เครื่องขยายเสยีงพรอมลําโพง.  
  11.2.5 ครุภัณฑสํานกังาน  
   1) เครื่องพิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมโตะเกาอี้  
   2)  เครื่องอัดสําเนา  
   3)  เครื่องถายเอกสาร  
   4)  เครื่องปรับอากาศสําหรับหองโสตทัศนศึกษา  
   5)  พัดลม  
   6) เครื่องทําน้ําเยน็  
  11.2.6 อุปกรณซอมและเย็บเลม    
   1) เครื่องอัดหนังสือ  
   2)  เครื่องตัดกระดาษ  
   3) สวานไฟฟา  
  11.2.7 ครุภัณฑอ่ืนๆ  
   1)  ปายนิเทศ  
   2)  รถเข็นหนังสือ  
   3)  ที่ปนหยิบหนงัสือ  
   4)  ช้ันวางสิ่งของกอนเขาหองสมุด  
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ตอนที่ 12 งบประมาณ  
 หองสมุดประชาชนควรไดรับงบประมาณประจําปอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานหนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 12.1 หองสมุดประชาชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดรวมกันแลว ควรไดรับ
งบประมาณดําเนินการ ประจําปรอยละ 25 ของงบประมาณดําเนินการทั้งหมดของหนวยงาน         
เจาสังกัดระดับกรม 
 12.2 หองสมุดประชาชนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรไดรับงบประมาณ
ดําเนินการ ประจําปรอยละ 10 ของงบประมาณดําเนินการของหนวยงานเจาสังกัดระดับกอง  
  12.3 หองสมุดประชาชนของเอกชน ควรไดรับงบประมาณดําเนินการประจําปอยาง
เพียงพอ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของงบประมาณที่หองสมุดเคยไดรับแตละป  
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ภาคผนวก  จ 
หองสมุดแนวใหมและหองสมุดในอนาคต 

 
  หองสมุดประชาชนแนวใหม 

 ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (อางจากบุญเริง แกวสะอาด: ม.ป.ป.) สรุปประเด็นสําคัญ 
ที่เกี่ยวกับหองสมุดแนวใหม ดังตอไปนี้ 
 1. หองสมุดประชาชนแนวใหมเปนอยางไร                
  1.1 เปนหองสมุดของประชาชน 
   เปนการจัดและรวมดําเนินการโดยประชาชน โดยมีการกิจกรรมหลากหลายเพื่อ
ประชาชนในชุมชนนั้นๆเปนสําคัญ 
   ดังนั้นเพื่อใหหองสมุดเปนหองสมุดประชาชนในแนวใหม จึงควรจัดกิจกรรม
ตางๆ ตอไปนี้ 
   - ประชาชนในชุมชนสวนใหญเปนสมาชิกของหองสมุด สมาชิกมีสิทธิ      
ใชบริการหองสมุดมากกวาการยืมหนังสือ เชน การจัดงานสังคม การเสวนา การชวยเหลือดูแล   
ความปลอดภัย เปนตน 
   -  จัดใหหองสมุดมีส่ิงแวดลอมที่รมร่ืน นาพักผอน สวยงามตามสภาพของ
ชุมชน ชาวบานภูมิใจและพรอมที่จะยกมาเปนตัวอยางอวดแขกตางถิ่น 
   -  เจาหนาที่หองสมุดสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนอยู เสมอ มีการสง   
ขอมูลขาวสารถึงสมาชิกในชุมชนเปนระยะๆ และรับคําแนะนําจากสมาชิกมาสรางสรรค ปรับปรุง
กิจกรรมภายในหองสมุดเปนระยะๆ 
   -  ใหชุมชนเปนกรรมการบริหารและดําเนินการจัดกิจกรรมของหองสมุด
และกิจกรรมสนับสนุนหองสมุด 
   -  กิจกรรมมีความหลากหลาย  ทั้งวิธีการ เนื้อหาสาระ  และการสนอง           
ตอกลุมเปาหมาย มีการมุงเนนเพื่อประโยชนของชุมชนและใชแหลงเรียนรูของชุมชน 
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   -  มีมุมขอมูลสินคา มุมแคตตาล็อกสินคาและผลิตภัณฑมาตรฐานขอมูลการ
คุมครองผูบริโภค ฯลฯ 

1.2 เปนศูนยการเรียนรูชุมชน 
   หองสมุดประชาชนใหบริการแกผูใชหองสมุดประชาชนดวยการใหโอกาสแก 
ทุกคนในการคนควาหาความรูดวยตนเอง การคนควาสวนใหญเปนการอาน ดูภาพในหนังสือ หรือ
ดูภาพจากวิดีทัศน หองสมุดจึงเปนแหลงสงเสริมการอานดวยตนเองอยางพอใจ และเพลิดเพลิน
ตามลําพัง 
  หองสมุดประชาชนจึงมีความจําเปนตองพัฒนาวิธีบริการการเรียนรูในหองสมุดให
มีความหลากหลายทุกๆ ดาน กลาวคือ หลากหลายในดานสื่อ ดานกระบวนการดานเนื้อหาสาระ 
และความจูงใจอื่นๆ ที่ทําใหเกิดประโยชนแกคนในชุมชนนั้นๆมากยิ่งขึ้น เปนเสมือนดังศูนย             
การเรียนของชุมชนอยางกวางขวางจริงๆ  เชน 
   -  มีศูนยสาธิตของดีเดนของชุมชน 
   -  มีเวทีสําหรับคนเดนคนดังมาแสดงใหชุมชนทราบถึงความสามารถของตน 
   -  มีนิทรรศการของดีมีประโยชนและของมีโทษ สับเปลี่ยนหมุนเวียน  
   -  มีการอบรมในหัวขอตางๆ เชน เร่ืองภาษา หนังสือ การเลี้ยงลูก การเตรียมตัว
เปนแม และเรื่องเครื่องใชภายในบาน เปนตน 
   -  จัดมุมนิเทศ เร่ืองการศึกษาตอของลูก เร่ืองการศึกษาตอของตนเอง และ
เร่ืองการหาอาชีพ เปนตน 
   -  มีมุมพัฒนาการศึกษาของตนเอง  เชนมุมสายสามัญของการศึกษา               
นอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน  
   -  มีมุมทดสอบสุขภาพดวยตนเอง มุมทดสอบเครื่องมือ เครื่องใชในบาน    
มุมทดสอบผลผลิตนานาประเภท 
   -  มีมุมขอมูลสินคา มุมแคตตาล็อกสินคา และผลิตภัณฑ มาตรฐานขอมูล    
การคุมครองผูบริโภค เปนตน 
   -  มีมุมบริการสื่อสําหรับโรงเรียนที่ดอยโอกาส ทั้งระดับเด็กเล็ก ประถมและ
มัธยม โดยเฉพาะสื่อทดลองและสื่อสาธิต 
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   -   มีมุมบริการสื่อสําหรับกิจกรรมสายใยสัมพันธของเด็กและครอบครัว 
เพื่อใหใชในหองสมุดและยืมออกไปนอกหองสมุด 
   -  มีมุมสรางสรรคพัฒนาการของเด็กวัยตางๆ  
  1.3  เปนศูนยประชาคม 
   การสรางหองสมุดใหเปนหองสมุดประชาชนอีกวิธีหนึ่งคือ การทําใหหองสมุด
เปนศูนยประชาคมของชุมชน หรือทําใหหองสมุดมีพื้นที่บริการและมีกิจกรรมของชุมชนเกิดขึ้น
ในหองสมุดอยูเสมอ เชน  
   -  มีพื้นที่รอบๆหองสมุดซึ่งนาพักผอนหยอนใจ มีที่ออกกําลังกายในยามเชา
และยามเย็น 
   -  มีสนามเด็กเลน 
   -  มีหองสําหรับจัดกิจกรรมเด็กและครอบครัว 
   -  มีหองสําหรับจัดกิจกรรมสําหรับเยาวชน 
   -  มีหองสําหรับการประชุม เสวนา สัมมนาของชุมชน 
   -  มีกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงานตางๆ 
  1.4 เปนเครือขาย 
   หองสมุดประชาชนแตละแหงไมสามารถดํารงอยูอยางโดดเดี่ยว  อิสระ              
ไมพึ่งพาใคร  แตจะดํารงอยูเปนสมาชิกในเครือขายขององคกรในกลุมที่เหมาะสม เพื่อใหสมาชิก
ในกลุมไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน และเสริมกําลังกันใหเกิดความเจริญงอกงามอยางนามั่นใจ 
   กิจกรรมของการเปนเครือขายอาจแบงขอบเขตได 4 ประการ คือ 
   1.4.1 ดานการบริหาร จัดเปนกลุมบริหารภารกิจขององคกรในระดับตางๆที่
ไมใหญนัก ไมมีลักษณะศูนยกลางบริหาร แตเปนการบริหารที่มีเอกภาพและมีความเสมอภาค 
สามารถสนับสนุนและขอการสนับสนุนไดอิสระ (การบริหารรวมถึงการจัดสรรเงิน-วัสดุ-คน-
โครงการ) 
   1.4.2  ดานขอมูลและสื่อ 
    -  มีการสงและแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางเปนระบบ 
    - มีการจัดสื่อประเภทเคลื่อนที่สงถึงสมาชิก 
    -  มีการแลกเปลี่ยนสื่อซ่ึงกันและกันอยางเปนระบบ 
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    -  ประสานงานการจัดหา พัฒนาและผลิต 
   1.4.3  ดานบุคลากร 
    -  จัดใหเปนแหลงดูงานของสมาชิกในเครือขาย 
    -  จัดวิทยากรใหการอบรม 
    -  จัดเปนสถานที่ฝกงาน 
    -  แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด 
   1.4.4  ดานเทคนิค 
   ใหมีศูนยและระบบสนับสนุนเทคนิคเฉพาะ เชน การผลิตและพัฒนาสื่อโสตทัศน 
ขอมูลอิเลคทรอนิกส ส่ือสาธิต ส่ือทดลอง ที่ใชเทคนิคและเครื่องมือช้ันสูงหรือซับซอน หรือราคาแพง
มากหรือหายากมาก ตัวอยางเชนกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย
บริภัณฑเพื่อการศึกษา หนวยศึกษานิเทศกและกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน เปนศูนยสนับสนุน
เทคนิคเฉพาะของหองสมุดประชาชนที่สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน   
 2.  ลักษณะของหองสมุดประชาชนในแนวใหม 
  2.1  มีชีวิตชีวา 
  2.2  มีกิจกรรมหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  2.3 สนองความจําเปนของพื้นที่ 
  2.4 เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
 3.  ลักษณะเสริมของหองสมุดประชาชนในแนวใหม 
  3.1  ควรเปนสถานที่ที่มีความรมร่ืน  
  3.2  มีสนามเด็กเลน  
  3.3  มีความกลมกลืนกับทองถ่ิน  
  3.4  มีการใชวัสดุทองถ่ินอยางภาคภูมิใจ  
  3.5  ชุมชนสามารถใชส่ือไดตามความตองการ  
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  หองสมุดในอนาคต   
 1. หองสมุดเสมือน (Virtual Library: VL) 
  การคนหาแหลงความรูตาง ๆ ทั่วโลกผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหผูใชสามารถ  
คนหาขอมูลตางๆ ที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว และตรงกับความตองการมากที่สุด หองสมุดเปน
หนวยงานซึ่งมีหนาที่รวบรวม จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาคนควา แกอาจารย 
นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และ
นําเอามาประยุกตใชกับงานหองสมุด ทําใหมีรูปแบบของหองสมุดใหมๆ เกิดขึ้น และมีช่ือเรียกตางกัน 
เชน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Library) หองสมุดดิจิตอล (Digital Library) หองสมุดประสม 
(Hybrid Library) และหองสมุดเสมือน (Virtual Library)   
  1.1 แนวคิดของหองสมุดเสมือน  
   แนวคิดของหองสมุดเสมือนพัฒนามาจากแนวคิดเดิมที่ เรียกวา หองสมุด
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงลักษณะของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส มีองคประกอบ  4  ประการคือ (Dowlin,1984) 
   1.1.1  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร 
   1.1.2  ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส 
   1.1.3  บรรณารักษหรือบุคลากรของหองสมุดสามารถแทรกการติดตอ
ระหวางผูใชกับหองสมุดได เพื่อชวยเหลือผูใชไดโดยทางอิเล็กทรอนิกส 
   1.1.4  ความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมและนําสงสารสนเทศสูผูใชโดย
อิเล็กทรอนิกส 
  1.2  องคประกอบที่สําคัญในการเปนหองสมุดเสมือน  
   วาสนา อภิญญาวงศ (2538) ไดแบงองคประกอบของหองสมุดเสมือน ดังนี้ 
   1.2.1 ความเร็วและความถี่ในการทํางานของขายงานทางการสื่อสารทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศเปนสิ่งจําเปนในการสงแฟมขอมูลตาง ๆ ที่มีจํานวนมากและ
คอนขางสับสนที่สุดของเอกสารฉบับสมบูรณ (Full Text) และสามารถแปลงสารสนเทศกราฟฟก
และรูปภาพตาง ๆ ใหอยูในรูปลักษณะที่เปนตัวเลข เพื่อปอนใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน
ตอไปได 
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   1.2.2 มาตรฐานและรูปแบบของสารสนเทศที่ใชในการสื่อสารระหวาง         
เครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตาง ๆ ในระบบขายสื่อสาร (Protocol) สามารถเชื่อมโยงระหวาง
คอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรและฐานขอมูลกับฐานขอมูลดวยกันไดงายและสะดวกขึ้น 
   1.2.3 อุปกรณที่ใชแปลงสารสนเทศใหเปนรหัสตัวเลขเพื่อปอนเขากับ          
เครื่องคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัติ เชน เครื่องสแกน(Scanner), โทรสาร ตองสงเนื้อหาไดทันที 
   1.2.4 หองสมุดจะตองมีความพรอมในดานระบบออนไลน ผูชํานาญระบบ
และความหลากหลายของประเภทและขนาดของขายงานตาง ๆ 
   1.2.5 ลิขสิทธิ์  คาธรรมเนียม  และอื่นๆ  ที่ เกี่ยวของลวนเปนสิ่งจําเปน           
ในการทํางานและสนับสนุน Virtual Library 
   1.2.6 ควรยกเลิกคาธรรมเนียมในการเขาใชสารสนเทศในหองสมุด 
  1.3 ประเภทของหองสมุดเสมือน 
   หองสมุดเสมือน อาจแบงประเภทตามลักษณะการดําเนินงานได 3 ระดับ    
(แววตา เตชาทวีวรรณ , 2541) คือ 
   ระดับที่ 1 ผูใชเขาถึงหองสมุดโดยทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงฐานขอมูลและบริการยืม-คืนหนังสือของหองสมุดไดแบบ
ออนไลน 
   ระดับที่ 2 ผูใชเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส และมีการ
นําสงเอกสารที่เปนสิ่งพิมพทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางอื่น ๆ 
   ระดับที่ 3 ผูใชเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดยทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  1.4 เทคโนโลยีของหองสมุดเสมือน 
   ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาใหเปนหองสมุดเสมือนจําเปนตองใชเทคโนโลยี   
สารสนเทศที่สําคัญ 3 ประการดังนี้ 
   1.4.1 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนในการรวบรวมจัดเก็บ
สารสนเทศ และสะดวกในการบริการสงสารสนเทศแกผูใช ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
เสมือน จําเปนตองอยูในรูปของอิเล็กทรอนิกสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและสืบคนขอมูล 
ตลอดจนการสงขอมูลระยะไกล เปนการเปลี่ยนรูปแบบสิ่งพิมพแบบเดิมใหอยูในรูปของ
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อิเล็กทรอนิกส ที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานได ทําไดโดยการจัดเก็บในรูปดิจิตอล ไดแก 
ซีดีรอม หรือจัดเก็บในฮารดดิสต 
   1.4.2 ระบบเครือขาย เพื่อเชื่อมโยงเครือขายของหองสมุดกับผูใชและแหลง 
สารสนเทศอื่นๆ ทําใหผูใชสามารถติดตอกับหองสมุดและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ ไดทั่วโลก 
   1.4.3 การสงเอกสารสารสนเทศแกผูใช เพื่อใหผูใชไดรับสารสนเทศ                     
ที่ตองการโดยไมตองมายังหองสมุด มี 4 วิธีการคือ ทางไปรษณีย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสาร
และทางอินเตอรเน็ต 
 การเตรียมตัวของหองสมุดในตางประเทศ ที่พรอมเขาสูการเปนแหลงสารสนเทศที่ไร
พรมแดนนั้นจะตองไดรับการพัฒนาในดานตอไปนี้ 
 - บุคลากร ไดสนับสนุนและสงเสริมใหมีการคนควาหาความรูเพิ่มเติมในดานวิชาชีพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดจัดใหมีการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ซ่ึงอาจจะเปนการเชิญผูมี
ความรูความชํานาญจากหนวยงานเดียวกันหรือจากหนวยงานภายนอกออกมาเปนวิทยากร
ฝกอบรม หรือสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอกสถานที่  
 - เอกสาร จัดหาคูมือ เชน บทสรุปคําสั่งการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เอกสาร
ประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือเอกสารแนวคําถาม-คําตอบ เปนตน และทางหนวยงานอาจ
จัดทําจดหมายขาวเพื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ 
  นอกจากนี้ Virtual Library จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและกระบวนการทางการสื่อสารตาง ๆ ซ่ึงอาจจะมีการแตงตั้งให
ผูเชี่ยวชาญดังกลาวเขารวมเปนกรรมการหรือเปนที่ปรึกษาระบบใหมนี้ (Tennant, 1995) Virtual 
Library ตองมีระบบการเขาถึงโดยมีทางเลือกที่เขาใจงายและหลากหลาย สมรรถนะในการคนหา
สารสนเทศตองมีประสิทธิภาพ การออกแบบในสวนตาง ๆ ของระบบตองทําใหผูใชใชงาย  
   นอกจากนี้ควรคํานึงถึงซอฟทแวรที่จะนําเขามาใช และการรวมมือกันบรรจุ
สารสนเทศ  ลงในขายงานตาง ๆ ดวย 
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 2.  หองสมุดอัตโนมัติ 
  2.1 แนวคิดการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
   2.1.1 โลกไรพรมแดน = ความสามารถทางเทคโนโลยีระบบทางดวนสารสนเทศ 
( Information Superhighway )  ที่กาวหนา 
   2.1.2  สารสนเทศ คือ อํานาจ( Information Is Power )  
   2.1.3 ระบบหองสมุดในยุคกอนๆที่จัดใหบริการดวยระบบมือ (Manual)            
ไมสามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศอยางรวดเร็วได 
   2.1.4 หองสมุดมีความจําเปนที่จะตองรวมมือและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น 
   2.1.5 จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชดังกลาว หองสมุดจึงตอง
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บคนหาสารสนเทศ ใหเปนระบบฐานขอมูลอัตโนมัติที่สามารถจัดเก็บ
ส่ือตางๆไดทุกรูปแบบ  สามารถเชื่อมโยงการทํางานในขั้นตอนตางๆ ของหองสมุดเขาดวยกัน 
และมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศในระดับตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และสามารถพัฒนาระบบหองสมุดใหกาวหนาตอไปในอนาคตได 
  2.2 ความหมายของระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
   ระบบหองสมุดอัตโนมัติเปนระบบสารสนเทศระบบหนึ่งที่ใชคอมพิวเตอร
บันทึกขอมูลงานดานตางๆ  ของหองสมุดอยางมีความตอเนื่องครบวงจร  แลวเชื่อมตอระบบกับ
ผูใชดวยเทคโนโลยีเครือขายและโทรคมนาคม  ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถสืบคน และเรียกขอมูล        
ที่ตองการนําไปใชประโยชนไดในระบบออนไลน 
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ภาคผนวก ฉ 
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาหองสมุดประชาชน  

ใหเปนแหลงการเรียนรูที่เช่ือมโยงการศึกษา 
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั 

 
 การที่จะทําใหการเรียนรูของบุคคลสามารถเชื่อมโยงบูรณาการการศึกษาในระบบ               
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาดวยกัน หองสมุดประชาชนควรมีบทบาทเปน      
ผูเชื่อมโยงการเรียนรูของการศึกษารูปแบบตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดประโยชนในการเรียนรู
มากที่สุด โดยมีบทบาทในการจัดการดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
  ขั้นตอนการเตรียมการ เปนขั้นตอนการทําความเขาใจแนวคิดและปรับปรุงการจัด       
หองสมุดเพื่อรองรับการพัฒนา โดยผูบริการสถานศึกษาและบรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด 
จะตองศึกษาแนวคิดการพัฒนาใหเขาใจอยางชัดเจนแลวดําเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการหองสมุด ที่ประกอบดวย โรงเรียน สถานศึกษา  
สถานประกอบการและหองสมุด เพื่อช้ีแจงแนวคิดและกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
  1.2 ประสานงานชุมชน โรงเรียนหรือสถานศึกษา ผูนําทองถ่ิน ฯลฯ เพื่อช้ีแจง
แนวคิดการสรางเครือขาย จัดตั้งกลุมอาสาสมัครใหบริการในหองสมุด 
  1.3 ประชุมปฏิบัติการอาสาสมัครเพิ่มพูนความรู ทักษะและทัศนคติในการ
ดําเนินงานอาสาตามกลุมกิจกรรมที่กําหนดของหองสมุด ตลอดจนจัดทําแผนการปฏิบัติการและ
ออกแบบการจัดหองสมุด 
  1.4 อาสาสมัครศึกษา สํารวจความตองการการใชบริการดานการศึกษาหาความรู
และกิจกรรมวันสําคัญ วันนักขัตฤกษหรือเหตุการณประวัติศาสตรที่ สําคัญในชุมชน เพื่อ           
การจัดทําการศึกษาหรืออนุรักษ 
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  1.5  บรรณารักษรวมกับอาสาสมัคร สํารวจเอกสาร ขอมูล ส่ือ อุปกรณ วัสดุ
ครุภัณฑภายในหองสมุด เพื่อจัดหาเพิ่มเติมเสริมใหเพียงพอตอการจัดบริการการศึกษาตามอัธยาศัย            
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาในระบบโรงเรียน 
  1.6  ปรับปรุงหองสมุด จัดมุมหรือหองการบริการใหเปนสัดสวนและสนองตอบ
การจัดบริการตามที่คณะกรรมการตกลงกัน 
  1.7  จัดตารางกิจกรรม จดหมายขาว เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงานกิจกรรมของ
หองสมุดสงไปยังกลุมเปาหมาย 
  1.8 จัดใหมีการลงทะเบียนสมาชิกหรือบันทึกการใชบริการของในทุกกิจกรรม 
  1.9 จัดใหมีวิธีการประเมินผลการเรียนรูจากการรวมกิจกรรมของหองสมุด 
  1.10  จัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานและแนวทางการปรับปรุงแกไข 
 2.  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  2.1  ปรับปรุงสถานที่หรือการจัดหองสมุด จัดสถานที่ในหองสมุดเพื่อใหรับกับ
บทบาทการเปนแหลงการเรียนรูที่เชื่อมโยงการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงควรจัดใหมีมุมตางๆ ดังตอไปนี้ 

- มุมบริการหนังสือ ส่ิงพิมพ วารสาร มุมธุรกิจหองสมุด 
- มุมนิทรรศการ 
- มุมพบปะแนะแนวการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
- มุมหรือหองสมุดศูนยขอมูลชุมชน หรือมุมทองถ่ิน 
- มุมหรือหองโสตทัศนูปกรณ เทป วีดีทัศน ชุดการเรียน 

   แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพขนาดและกิจกรรมของสมุดประชาชนที่สามารถ
ดําเนินการได 
  2.2  เนื่องจากบุคลากรของหองสมุดประชาชนที่มีคอนขางจํากัดนั้น หองสมุด
ประชาชนควรเชิญชวนบุคคลในชุมชนเขามาดําเนินงานหองสมุดดวย เชน 

- อาสาสมัครจากชาวบานหรือสมาชิกหองสมุด 
- นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
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- นักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือนิสิตนักศึกษา 
- คณะกรรมการหองสมุด 
- ขาราชการบํานาญหรือประชาชนทั่วไป 

  2.3 จัดหองหนังสือ ส่ือชุดการเรียนและส่ือประเภทตางๆ ในการจัดหาหนังสือ
และสื่อหองสมุด ควรดําเนินการดังนี้ 

- การซื้อหนังสือและสื่อ โดยการคัดเลือกหนังสือและสื่อที่จะซื้อเขาหองสมุด
ควรมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยใหยึดประเภทหนังสือ เพื่อใหไดเนื้อหาที่ตรงกับการจัด       
กิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- การรับบริจาค ปจจุบันหนวยงานตางๆ มีการผลิตหนังสือ เอกสาร และสื่อ
ประเภทอื่นจํานวนมาก บรรณารักษสามารถทําหนังสือขอรับบริจาคสื่อเหลานั้นเขามาในหองสมุด
ใหมากที่สุด เชน สํานักพิมพ สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชน หนวยงานราชการตางๆ เปนตน 
  2.4 ดําเนินการใหบริการ 
   การเปดใหบริการของหองสมุดประชาชน ควรคํานึงถึงความตองการของ
ชุมชน ตองกําหนดใหชัดเจนและประชาสัมพันธใหประชาชนและผูสนใจทราบ เพื่อความสะดวก
ในการใชบริการกิจกรรมสําคัญที่หองสมุดใหบริการ ไมวารูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาในระบบ จะตองมีการประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนและผูสนใจรับทราบตลอด  ทั้งนี้ เพื่อใหผู รับบริการทราบถึงความคืบหนาหรือ
ความกาวหนาที่เปนไปในหองสมุด แมการมีหนังสือหรือเอกสารใหมๆที่นาสนใจเพิ่มเขามา ควร
แจงใหทราบ 
   สําหรับกิจกรรมการศึกษาอื่นๆ เชน วิทยุโรงเรียน โทรทัศนเพื่อการศึกษา 
หรือการใชวิดีทัศน จะตองมีรายการกําหนดเวลาการออกอากาศ แจงใหกลุมเปาหมายทราบ และ
เชิญชวนมาใชบริการ 
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 3. ขั้นตอนการประเมินผล 
  การประเมินผลการดําเนินงานบริการกิจกรรมตางๆในหองสมุด เปนสิ่งที่จําเปน
และสําคัญยิ่ง จะตองมีการประเมินเปนระยะๆ ทั้งในดานจํานวนผูมาใชบริการ จํานวนกิจกรรม
นิทรรศการ หรือการใชส่ือโสตทัศนูปกรณตางๆ ตลอดจนความพึงพอใจ สภาพปญหาและ
อุปสรรค การประเมินอาจทําในรูปแบบการจัดทําสถิติการใชตูรับฟงขอเสนอแนะ การรองเรียน
หรือประเมินเชิงวิจัย ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดยกลุมอาสาสมัครหรือขอความรวมมือจาก
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ครูอาสาหรือครูประจํากลุมเปนตน 
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