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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ที่มา  

รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้  โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 312/2558  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ผู้บริหารหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานการบูรณาการแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและคุณค่าเพ่ิมข้ึน  

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ  
จึงด าเนินโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับแหล่ง
เรียนรู้ในประเทศ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็น  
เช่น การให้บริการ รายละเอียดต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการบูรณาการการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ในเชิง
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ได้ก าหนดไว้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์  

ส าหรับวัตถุประสงค์ของงานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหล่ง
เรียนรู้ ประกอบด้วย 

1) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในการบูรณาการแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2) เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับแหล่งเรียนรู้ในประเทศ 

3) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนน าไปใช้ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

ส าหรับขอบเขตการด าเนินงานของโครงการประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ โดยการด าเนินงานในแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1.3.1 การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

1) รวบรวม จัดหมวดหมู่แหล่งเรียนรู้ และจัดท าเป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศ 
แบ่งตามมิติต่าง ๆ เช่น ประเภท พื้นที่ การบริหารจัดการ สาระ เครือข่าย และความร่วมมือ 

2) ศึกษาและก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบและระบบการบริหารจัดการของแหล่ง
เรียนรู้ในประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพ ตลอดจนความเหมาะสมในการบูรณาการ 
การด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ในเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ตามกรอบและกระบวนการศึกษาวิจัยที่ถูกต้องตาม
หลักงานวิจัย 

4) ท าการเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพมาจัดท าเป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมกับการ  
บูรณาการกิจกรรมร่วมกัน 

1.3.2 การพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ 

1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือก าหนดองค์ประกอบและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยกร่างการก าหนดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทย 

2) จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่มีบทบาทใน
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือร่วมกันพิจารณาและทบทวนการยกร่าง การก าหนด
มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทย  

3) จัดประชุมน าเสนอร่างผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือนักวิชาการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้



งานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรยีนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหลง่เรียนรู้ 
รายงานฉบับสมบูรณ ์   

3 

 

ข้อเสนอแนะการก าหนดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทยให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด าเนินงานและพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย  

4) จัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบ
งานแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพ่ือส่งเสริมให้มีการน า
มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.4 ประโยชน์  

1) มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศ ตลอดจนมาตรฐานแหล่งเรียนรู้และแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมบูรณาการการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศ ตลอดจนเพ่ือจัดท าดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ใน
ระยะต่อไป 

2) แหล่งเรียนรู้ในประเทศสามารถพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีและคุ้มค่า น าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3) รัฐบาลสามารถน าฐานข้อมูลและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่ ง เรียนรู้   
รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยที่จัดท าโดยนักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถจ าแนกกรอบในการศึกษาออกเป็น  
8 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 “รูปแบบและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย” เป็นการศึกษาแนวทางการ
จ าแนกรูปแบบแหล่งรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้  

ประเด็นที่ 2 “องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้” เป็นการศึกษา
องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

ประเด็นที่ 3 “กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ เป็นการทบทวน
กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่าง ๆ รวมไปถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นที่ 4 “กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ” เป็นการศึกษาแนวทาง
ส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ โดยศึกษากรณีตัวอย่างจากประเทศที่ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ อาทิ สหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยผลจากการศึกษาที่ได้
น ามาปรับใช้กับการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้อันเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ส าคัญของการศึกษาครั้งนี้  

ประเด็นที่ 5 “กระบวนการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ” เป็นการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นกรอบ
แนวคิดหลักในการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย ที่ในปัจจุบันกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) ดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย แหล่งเรียนรู้สาธารณะใน
ต่างประเทศหลายแห่งได้น าเอากรอบแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการรวมถึง
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  

ประเด็นที่ 6 “มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ” ในส่วนของประเทศไทย เป็น
การทบทวนมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนาและจัดท า
โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือมาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่มีการพัฒนา
และจัดท าโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส าหรับมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ เป็นการ
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ทบทวนและศึกษาแนวทางการด าเนินงานและพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้จากประเทศที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นประเทศต้นแบบด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

ประเด็นที่ 7 “มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ขององค์กรทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ” เป็นการทบทวน
มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาและจัดท าขึ้นโดยองค์กรทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ อาทิ ICOM IFLA 
UNESCO และ ISO  

ประเด็นที่ 8 เป็นการศึกษา“ทิศทางและแนวโน้มของโลกและประเทศไทยในการด าเนินการและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้” ส าหรับแนวทางในการศึกษา ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ เน้นการศึกษา 3 ประเด็นส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การศึกษาพัฒนารูปแบบการให้บริการ (2) บทบาทของแหล่งเรียนรู้ในฐานะของแหล่งที่ท า
หน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย และ (3) การปรับตัวของแหล่งเรียนรู้
ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้อันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของ
การศึกษาในครั้งนี้  
 

2.1 รูปแบบและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย  

2.1.1 รูปแบบแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย 

ส าหรับรูปแบบและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เป็นการศึกษารูปแบบแหล่ง
เรียนรู้ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบูรณาการด้าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้ง 18 หน่วยงาน มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยในการจ าแนกรูปแบบแหล่งเรียนรู้  
ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานวิจัยที่จัดท าโดย
กรมการศึกษานอกโรงเรียน งานวิจัยที่ศึกษาและด าเนินการจัดท าโดยนักวิชาการ รวมไปถึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งในวรรณกรรมและงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น แหล่งเรียนรู้ปรากฏอยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2538) จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุดการวิจัยเรื่อง การจัดการการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า มีการจ าแนก
รูปแบบของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกเป็น 6 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 

1) ห้องสมุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัย ห้องสมุดของหน่วยงาน
เอกชน ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดวัด  



งานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรยีนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหลง่เรียนรู้ 
รายงานฉบับสมบูรณ ์   

6 

 

2) เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ในที่นี้ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สถานีอนามัยต าบล 
ส านักงานเกษตรต าบล ส านักวิชาต่าง ๆ ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน แหล่งความรู้ที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ หรือตามวิถีของชาวบ้าน 

3) สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วารสาร นิตยสาร จุลสาร 
โปสเตอร์ เป็นต้น 

4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาของผู้รู้ วัฒนธรรม และความอยากรู้ของชุมชน 
5) สื่อพ้ืนบ้าน ได้แก่ เพลง ลิเก หมอล า หนังตะลุง มโนราห์ ล าตัด 
6) ครอบครัว ได้แก่ การอบรมสั่งสอน การให้ความรู้การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพจาก  

พ่อแม ่   
สุมาลี สังข์ศรี (2546) ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 

ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 กล่าวถึงการจ าแนกรูปแบบแหล่งการเรียนรู้ โดยจ าแนก
ออกเป็น 7 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 

1) แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณชุมชน เช่น ภูเขา ป่าไม้ ฯลฯ 
2) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนที่เกิดขึ้นตามวิถีการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

ในชุมชน เช่น อาชีพของคนในชุมชนตลาด ฯลฯ 
3) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภทศาสนาประเพณี ได้แก่ ศาสนสถาน ประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
4) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีภูมิปัญญาหลาย

ด้าน เช่น ด้านการเกษตร ด้านช่างฝีมือ ด้านดนตรีไทย เป็นต้น 
5) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภทหน่วยงาน องค์กรของรัฐ และเอกชน เช่น หน่วยงานที่มี

เจ้ าหน้าที่ ไปปฏิบัติ งานในชุมชน เกษตรต าบล  ครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียน  
เจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถเป็นแหล่งความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานถนัดให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ 

6) แหล่งการเรียนรู้ประเภทสื่อต่าง ๆ ที่ประชาชนในชุมชนได้รับชมรับฟัง เช่น หนังสือ วิทยุ 
โทรทัศน์ 

7) แหล่งการเรียนรู้ที่รัฐและชุมชนสร้างขึ้นเพ่ือการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้โดยตรง ได้แก่ โรงเรียน
หรือสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้ 
ชุมชน ฯลฯ แหล่งการเรียนรู้ประเภทนี้มุ่งให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยตรง  จึงค่อนข้างมี 
การเตรียมการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้บัญญัติแนวทางการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบแหล่งเรียนรู้ ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 25  
ไว้ว่า “รัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้ งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
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ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์   
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่าง
พอเพียง และมีประสิทธิภาพ” จะเห็นว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจ าแนกรูปแบบแหล่งการ
เรียนรู้ออกเป็น 8 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 

1) ห้องสมุดประชาชน  
2) พิพิธภัณฑ์  
3) หอศิลป์  
4) สวนสัตว์  
5) สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์  
6) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
7) ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  
8) แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น 

 

ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่กล่าวถึงรูปแบบแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย 

รายชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย สรุปสาระส าคัญ 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวง 
ศึกษาธิการ (2538) 

แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า ห้ อ ง ส มุ ด
ประชาชน : มิติ ใหม่  "ศูนย์การ
เรียน" 

แหล่งการเรียนรู้จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท 
ประกอบด้วย  
1) ห้องสมุดต่าง ๆ  
2) เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  
3) สื่อสารมวลชน  
4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
5) สื่อพ้ืนบ้าน  
6) ครอบครัว  

สุมาลี สังข์ศรี (2546) การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิต ตามแนว
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า  
พ.ศ. 2542 

จ าแนกรูปแบบแหล่ งการ เรี ยนรู้ ออกเป็น  
7 ประเภท ประกอบด้วย 
1) แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในบรเิวณชุมชน  
2) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนที่เกิดขึ้นตามวิถีการ

ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน  

3) แหล่งการเรียนรู้ ชุมชนประเภทศาสนา
ประเพณี  

4) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภทภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
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รายชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย สรุปสาระส าคัญ 

5) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภทหน่วยงาน 
องค์กรของรัฐ และเอกชน  

6) แหล่ งการ เรี ยนรู้ ประเภทสื่ อต่ า ง  ๆ ที่
ประชาชนในชุมชนได้รับชมรับฟัง  

7) แหล่งการเรียนรู้ที่รัฐและชุมชนสร้างขึ้นเพื่อ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ โดยตรง ได้แก่ 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาประเภทต่าง  ๆ 
ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน  

ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาแห่งชาติ (2542) 
หมวด 4 มาตรา 25 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 

แหล่งการเรียนรู้จ าแนกออกเป็น 8 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 
1) ห้องสมุดประชาชน  
2) พิพิธภัณฑ์  
3) หอศิลป์  
4) สวนสัตว์  
5) สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์  
6) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
7) ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  
8) แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (2560) 

ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้น ากรอบแนวคิดทั้ง 3 แบบในข้างต้น (ตารางที่ 1) มาพัฒนาเป็นกรอบ 
ในการก าหนดรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ โดยพิจารณาร่วมกับการจ าแนกรูปแบบแหล่งเรียนรู้ซึ่งก าหนดโดย
องค์กรระหว่างประเทศอย่าง UNESCO รวมไปถึงการศึกษาต้นแบบการจ าแนกรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้น ามาสู่การจ าแนกรูปแบบ
ของแหล่งเรียนรู้ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ออกเป็น 8 รูปแบบ  
ได้แก่ (1) พิพิธภัณฑ์ (2) โรงละคร/มหรสพ (3) อุทยานประวัติศาสตร์  (4) สวนพฤกษศาสตร์ (5) สวนสัตว์  
(6) อุทยานแห่งชาติ (7) ห้องสมุด และ (8) ศูนย์การเรียนรู้  ซึ่งนิยามของแหล่งเรียนรู้ทั้ง 8 รูปแบบ  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) พิพิธภัณฑ์  
การก าหนดนิยามและขอบเขตของพิพิธภัณฑ์ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ดัดแปลงจากนิยามและ

ขอบเขตของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งก าหนดไว้โดยสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ หรือ ICOM (International 
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Council of Museums) ซึ่งในมิติของ ICOM นั้น พิพิธภัณฑ์ หมายถึง สถาบันถาวรที่ไม่จัดหาผลประโยชน์ 
ให้บริการแก่สังคม และการพัฒนาของสังคม เป็นสถาบันที่เปิดทั่วไปส าหรับประชาชน ท าหน้าที่รวบรวม สงวน
รักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดง โดยมุ่งหมายเพ่ือการค้นคว้า ให้การศึกษาและความ
เพลิดเพลิน จากวัตถุที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานในเรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ส าหรับนิยามของ ICOM นั้น  
มีความสอดคล้องกับนิยามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 18461:2016 ซึ่งระบุเอาไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ประเภท
พิพิธภัณฑ์นั้น หมายถึง สถาบันหรือองค์กรถาวรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการแก่สังคมในด้านการสงวน รักษา วิจัย 
สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ (Tangible Cultural 
Heritage) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุต่าง ๆ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural 
Heritage) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบคุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม    

จากค านิยามในข้างต้น ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ จึงได้ก าหนดนิยามและขอบเขตของค าว่าพิพิธภัณฑ์
ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ว่า พิพิธภัณฑ์ หมายถึง สถาบันที่จัดตั้งขึ้นอย่างถาวรเพื่อท าหน้าที่รวบรวม สงวน
รักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดง โดยมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้า ให้การศึกษาและความ
เพลิดเพลิน เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
โดยขอบเขตของพิพิธภัณฑ์ในที่นี้ครอบคลุมถึง พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
ท้องฟ้าจ าลอง หอศิลป์ที่จัดแสดงงานโดยไม่แสวงหาผลก าไร และหอจดหมายเหตุ เป็นต้น  

2) โรงละคร/โรงมหรสพ  
โรงละคร/โรงมหรสพ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่ท าหน้าที่ในการค้นคว้า รวบรวม และจัดแสดง

ศิลปะประเภทนาฏกรรมและนาฏศิลป์ ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้มีการระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แต่ในระดับนานาชาติอย่าง ICOM และ UNESCO มีการก าหนดรูปแบบแหล่งเรียนรู้ประเภท 
โรงละคร/โรงมหรสพ ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทสากล ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ จึงได้มีการรวมไว้ในส่วนนี้
ด้วย  

3) อุทยานประวัติศาสตร์   
อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่ท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวม สงวนรักษา  

และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  โดยขอบเขต
ของอุทยานประวัติศาสตร์ในที่นี้ครอบคลุมถึง แหล่งและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพันธุ์
วรรณา แหล่งและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 



งานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรยีนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหลง่เรียนรู้ 
รายงานฉบับสมบูรณ ์   

10 

 

4) สวนพฤกษศาสตร์  
สวนพฤกษศาสตร์ หมายถึง สถานที่ที่ท าหน้าที่รวบรวม จัดแสดง รวมถึงท าหน้าที่ในการศึกษา

ค้นคว้า และวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ 
 

5) สวนสัตว ์ 
สวนสัตว์  หมายถึง เป็นสถานที่ที่จัดตั้ งขึ้น เ พ่ือรวบรวม ศึกษา อนุรักษ์และถ่ายทอด 

องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับสัตว์ที่มีชีวิต 
 

6) อุทยานแห่งชาติ  
อุทยานแห่งชาติ หมายถึง สถานทีคุ่้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า 

 

7) ห้องสมุด  
หากพิจารณานิยามตามมาตรฐาน ISO 18461:2016 แหล่ ง เ รี ยนรู้ ประเภทห้องสมุ ด  

หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในฐานของการเป็นแหล่งข้อมูล รวมถึงการให้ความรู้และ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน ส าหรับในมิติของห้องสมุด
ประชาชน มาตรฐาน ISO 2789:2013 ซึ่งกล่าวถึงมาตรฐานนานาชาติด้านห้องสมุด ได้ให้นิยามของห้องสมุด
ประชาชน ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริการแก่สาธารณชนรวมถึงประชาชนในทุกกลุ่มวัยในบริบทของ
ประเทศไทย ห้องสมุดประชาชน หมายถึง แหล่งสารนิเทศ ที่ให้บริการทรัพยาการสารนิเทศในรูปแบบ 
ต่าง ๆ อาทิ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทปและโทรทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี  
โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารงานต่าง ๆ ในห้องสมุด ห้องสมุดมีภารกิจหลักการส่งเสริมการ
อ่านให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างความตระหนักในความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม 
ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังต้องเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลแก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม
คนที่มีความสนใจ (IFLA, 1994) ปัจจุบันนอกจากทรัพยากรสารนิเทศในข้างต้น ห้องสมุดยังท าหน้าที่เก็บ
รวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่าง  ๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์   
และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  รวมถึงมีเครื่องมือในการค้นหาและด าเนินการให้บริการสื่อต่าง  ๆ  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด นอกจากค าว่า “ห้องสมุด” แล้ว ปัจจุบันห้องสมุดยังมีค าเรียกต่าง ๆ  
อาทิ อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์ข้อมูลหนังสือ ศูนย์วัสดุหนังสือ ศูนย์วัสดุการศึกษา สถาบันวิทยบริการ  
ศูนย์เอกสาร และศูนย์สารนิเทศ เป็นต้น 
 

8) ศูนย์การเรียนรู้  
ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ

เศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มอาชีพ เป็นต้น โดยแหล่งเรียนรู้เหล่านี้มีทั้งที่สังกัดภายใต้หน่วยงานของรัฐ 
 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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พบว่า แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็น ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ ที่จะน าไปสู่การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบริการด้าน 
ต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้ เกิด สังคมแห่งการเรียนรู้   
และมุ่ งการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ ของประชาชนที่ด า เนินการโดยประชาชน 
และเพ่ือประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
2.1.2 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้   
ที่ปรึ กษามูลนิ ธิ คีนันฯ  ได้ จ าแนกกรอบในการศึกษาและวิ เคราะห์ข้ อมูลออกเป็น  2 ประเด็น  
คือ 1) รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และ 2) องค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  

1) รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ จะเป็นการพิจารณาระบบงานภายในแหล่งเรียนรู้  
และการแบ่งส่วนงานของแหล่งเรียนรู้ ส าหรับระบบงานภายในแหล่งเรียนรู้และการแบ่งส่วนงานของแหล่ง
เรียนรู้นั้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (สุจารีย์ จรัสด้วง, 2552) พบว่า การแบ่งส่วนงานหรือการบริหารจัดการของแหล่ง
เรียนรู้ในประเทศไทยแต่ละแห่งไม่มีแบบแผนหรือลักษณะตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและหน้าที่ของแหล่ง
เรียนรู้แต่ละแห่ง รวมไปถึงนโยบายและกฎระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด ในแหล่งเรียนรู้บางแหล่ง อาจจะมี
การจัดตั้งคณะกรรมการ (Board of Trusty) เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายของแหล่งเรียนรู้รวมไปถึง
วางแนวทางในการบริหารจัดการ 

2) องค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

 หากเราจะพิจารณาถึงองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  จากการทบทวน
มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไว้ว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์ กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจากการศึกษางานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมพิพิธภัณฑ์” 
หากพิจารณาจากสิ่งที่ข้อกฎหมายได้ก าหนดไว้นั้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและต้องจัดให้มี
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แหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา องค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ สามารถจ าแนกองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ได้เป็น 2 แบบ คือ แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในการดูแล
ของหน่วยงานภาคเอกชน (สุจารีย์ จรัสด้วง, 2552) 

แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ในที่นี้รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย ส าหรับแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พิพิธภัณฑสถานจังหวัด พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานทางธรรมชาติ ห้องสมุดประชาชน และอุทยานการเรียนรู้ เป็นต้น  
ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานครถูกจัดให้อยู่ในประเภทนี้ด้วย จุดเด่นของแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใน
ก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐนั้น ส่วนใหญ่จะมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้หลักที่เป็นศูนย์กลาง และมีการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้สาขาในจังหวัดและพ้ืนที่ต่ าง  ๆ ในส่วนของงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการ  
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ในกรณีของห้องสมุด
ประชาชนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) หรืออย่างในกรณีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น  

แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานภาคเอกชน  หมายถึง องค์กรเอกชน สมาคม  
หรือมูลนิธิ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นโดยทุนของเอกชน สมาคม หรือมูลนิธิ เช่นในกรณีของพิพิธภัณฑ์บ้าน
ฮอลันดา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ หอฝิ่น จังหวัดเชียงราย  

เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย  
รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้” ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน
การบูรณาการแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพและคุณค่าเพ่ิมข้ึน (คณะกรรมการบรูณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้, ม.ป.ป.) 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี และมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง เป็นประธานกรรมการ ส าหรับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการน าองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดคุณค่าเพ่ิมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
จ านวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ 
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1) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
2) กระทรวงกลาโหม  
3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) กระทรวงมหาดไทย 
7) กระทรวงวัฒนธรรม 
8) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9) กระทรวงศึกษาธิการ 
10) กรุงเทพมหานคร 
11) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
12) กรมศิลปากร 
13) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
14) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
15) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
16) องค์การสวนสัตว์ 
17) ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
18) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส าหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ประสานงานการบูรณาการแนวทางการด าเนินการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  

ของประเทศด้วยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
2) จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน

และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
3) ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ ให้มีคุณภาพ 

และคุณค่าเพ่ิมขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบการให้บริการและสาระความรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบท
เศรษฐกิจ สังคม และสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

จากแนวคิดในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้นั้น ไม่มีลักษณะและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางและนโยบาย  
ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง อนึ่ง จากการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  
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ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้น ากรอบแนวคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการจัดท าฐานข้อมูล โดยน ามาเป็นกรอบในการก าหนดประเภทของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดของแหล่งเรียนรู้  

2.2 องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ 
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ Falk และ Dierking (2000) ที่อธิบายถึงรูปแบบการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
ทั้ งนี้  จากงานวิจัยของ  Falk และ Dierking (2000) กล่าวว่า การเรียนรู้ เกิดจากบริบทส าคัญ 3 ส่วน  
ได้แก่ บริบททางกายภาพ (Physical Context) บริบทของผู้ที่ เข้ามาใช้บริการ ซึ่งในงานวิจัยใช้ค าว่า  
“ผู้เข้าชม” (Personal Context) และบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Context)  

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของความเป็นแหล่งเรียนรู้  

 

ที่มา: Falk และ Dierking (2000) 

2.2.1 บริบทด้านกายภาพ  

Falk and Dierking (2000) กล่าวว่า เป็นกลไกในการจัดการการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน  
ที่ไม่มีลักษณะที่ตายตัว บริบททางด้านกายภาพเป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแหล่งเรียนรู้ 
บริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม และผู้ ใช้บริการแหล่งเรียนรู้  บริบทที่สนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้   
ในที่นี้  หมายความถึงสถานที่ตั้ง การออกแบบ ลักษณะและต าแหน่งของการจัดสื่อสารนิเทศต่าง  ๆ  

บริบทด้านผู้ใช้บริการ

(Personal Context)

บริบทด้านกายภาพ

(Physical 
Context)

บริบทด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

(Sociocultural 
Context)
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รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ ที่แหล่งเรียนรู้จัดไว้ส าหรับผู้ ใช้บริการแหล่งเรียนรู้   
ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า บริบททางด้านกายภาพนั้นจะช่วยก่อให้เกิด
อารมณ์ (Mood) และการรับรู้ (Receptiveness) ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงบริบทด้านกายภาพ 
ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยดังนี้ 

1) สถานที่ตั้ง  
Falk and Dierking (2000) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ควรตั้งอยู่ในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก จากการศึกษาพบว่า แหล่งเรียนรู้ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
ที่อยู่ใจกลางชุมชน ยกตัวอย่างเช่น แหล่งเรียนรู้ในประเทศสิงคโปร์ ที่มีความพยายามพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ให้อยู่ใกล้กับชุมชนมากที่สุด ด้วยการจัดตั้งห้องสมุดในจุดป้ายรถประจ าทาง และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ในชุมชน รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อยู่ในพ้ืนที่
ใจกลางชุมชนเช่นเดียวกัน 

2) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิงก่อสร้างขึ้นมาใหม่ หรือแหล่งเรียนรู้ที่ได้มี 

การปรับปรุงใหม่นั้น มักชูจุดเด่นด้านกายภาพเพ่ือดึงดูดใจผู้ใช้บริการ เช่น ห้องสมุดเมืองสตุทการ์ท  
(Stuttgart City Library) ที่สร้างขึ้นมาด้วยอาคารที่มีลักษณะคล้ายรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 9 ลูกเรียงต่อกัน
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือในกรณีอาคารของห้องสมุดเซ็นไดมีเดียเทค (Sendai Mediatheque: SMT)  
ที่มีความโดดเด่น คือ การเป็นโครงสร้างที่ไม่มีเสา แต่ใช้ท่อ (Tube) แทน ท าให้ดูนุ่มนวล ไม่แข็งกระด้าง  
พร้อมการจัดให้แสงผ่านสู่อาคารผ่านท่อดังกล่าว เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ พยายามใช้จุดเด่น
ด้านกายภาพเพ่ือดึงดูดใจกลุ่มผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ แม้ว่าจะสร้างมาก่อนหน้า  
แต่ก็มีแนวคิดที่ไม่ได้แตกต่างกันนัก ดังจะเห็นได้จากกรณี Rijksmuseum หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของ
เน เธอร์ แลนด์  ที่ ได้ มี การปรับปรุ ง พิ พิธภัณฑ์ครั้ ง ใหญ่ ในปี  ค .ศ .  2003 เ พ่ือให้ เข้ ากับยุ คสมั ย  
ทั้งนี้ ในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการออกแบบรายละเอียดต่างๆ ที่ใส่ใจผู้เข้าชม เช่น การเปลี่ยนสี
ก าแพงเป็นสีเทาเข้ม เนื่องจากมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าสีเทาเพิ่มความสุนทรีย์ในการชมงานศิลปะมากกว่าก าแพงสี
ขาว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งควรที่จะจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มี
ความเหมาะสมแก่การเรียนรู้ และมีความโดดเด่นทางด้านกายภาพที่แตกต่างกันไป ตามแต่แนวคิดหลักของ
หน่วยงานที่สร้างซึ่งจะสอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ  

3) การแบ่งพื้นที่ใช้สอยสอดคล้องกับพฤติกรรมความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย พบว่า มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งที่มีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  อาทิ  หอสมุดแห่งชาติประเทศอังกฤษ                 
(The British Library) ที่มีการจัดพ้ืนที่รองรับความต้องการในการท ากิจกรรมที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย 
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ไม่ว่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือ ห้องจัดแสดงภาพและเสียง ห้องจัดแสดงดวงตราไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดตั้งศูนย์เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจแก่ประชาชนที่สนใจ หรือในประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้มีการจัดพ้ืนที่รองรับ
กลุ่ มผู้ ใช้บริ การที่ เป็นชาวต่ างชาติ ในหอสมุดแห่ งชาติ เกาหลี  (The National Library of Korea)  
เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้าไปพ านักอาศัยมากขึ้นในปัจจุบัน จึงส่งผลต่อความต้องการในการใช้บริการแหล่ง
เ รี ย น รู้ ที่ เ พ่ิ ม ต าม  ซึ่ ง น อกจ ากจะ เป็ นป ร ะ โ ยชน์ แ ก่ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แล้ ว  สิ่ ง ที่ เ ป็ น ผ ลพลอย ไ ด้   
คือ การได้ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมให้แก่ชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศด้วย 

4) ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ   
 ปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ เช่น ห้องน้ า ทีน่ั่งพักทีเ่พียงพอ 
รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ืออ านวยต่อคนที่เข้ามาใช้บริการในทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ  

2.2.2 บริบทด้านผู้ใช้บริการ  

ในส่วนนี้เป็นบริบทที่มีความส าคัญมากที่สุดเนื่องจากผู้ใช้บริการแต่ละคนมีประสบการณ์  
และมีความรู้ ตลอดจนทัศนคติที่แตกต่างกัน ดังนั้นแหล่งเรียนรู้จ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่
จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ  
 

2.2.3 บริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม  

ในส่วนนี้ Falk and Dierking (2000) หมายถึง กลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้บริการและกลุ่มเจ้าหน้าที่ ส าหรับกลุ่มแรก หมายถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่เดินทางมากับกลุ่มผู้ใช้บริการ  
ซึ่งพบว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้พบว่า ขนาดของผู้เข้าชมหรือใช้บริการมีผลต่อ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ พบว่ามีอิทธิพลโดยตรงต่อการเรียนรู้และประสบการณ์
ของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนจะท าให้ผู้ใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่แหล่งเรียนรู้ต้องการน าเสนอ  

นอกจากบริบท 3 ด้านที่กล่าวข้างต้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของนักวิชาการใน
ประเทศไทย พบว่า ยังมีปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) ด้านสาระ 
และกิจกรรม 2) ด้านการบริการ 3) ด้านบุคลากร และ 4) ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1) ด้านสาระและกิจกรรม  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้ด้านสาระและกิจกรรม ประกอบด้วย หนังสือและสื่อ 

การเรียนรู้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และกิจกรรมที่หลากหลายและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
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หนังสือและสื่ อการเรียนรู้ มี ความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ บริ การ  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แหล่งเรียนรู้ในหลายประเทศมีความพยายามที่จะ
รวบรวมสื่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือสื่อการเรียนรู้อ่ืนที่สอดคล้องกับบริบทของแหล่งเรียนรู้ ให้มี
ความครบถ้วนหลากหลายตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการ ส าหรับแหล่งเรียนรู้ที่ถือว่ามีความโดดเด่น
ในด้ านนี้ คือ  ห้องสมุดแห่ งชาติ อั งกฤษ  (The British Library)  ที่ มีจ านวนสื่ อการ เรียนรู้ มากที่ สุ ด  
จ านวนมากกว่า 150 ล้านรายการ ใน 400 ภาษา โดยมีสื่อการเรียนรู้ที่ให้บริการในห้องสมุดครอบคลุมทุกชนิด
ตั้งแต่ หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อบันทึกเสียง แผนที่ แสตมป์ ภาพวาด ต้นฉบับลายมือ 
ห้องสมุดแห่งชาติอังกฤษสามารถตอบสนองภารกิจหลักของห้องสมุดที่ต้องการมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดที่สามารถ
สนับสนุนการค้นคว้า วิจัย สนับสนุน ทั้งดา้นการศึกษา วิชาการ และภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี ส่วนแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ต่างก็มุ่งสรรหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้ในท านองเดียวกันเพียงแต่มปีริมาณที่น้อยกว่า  

กิจกรรมที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ แหล่งเรียนรู้ต่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ มีความคล้ายคลึงกัน  
คือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซ่ึงมีความเด่นชัดในเกือบทุกแห่งและถือเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของห้องสมุดหรือ
แหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ ห้องสมุดก็มักจะมีกิจกรรมที่ตอบสนองวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น อาทิ การมีศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้านธุ รกิจ  การ เริ่ มต้นด า เนินธุ รกิจ ในห้องสมุดแห่ งชาติ อังกฤษ  (The British Library)  
การให้ค าปรึกษาเรื่องการเงิน การวางแผนภาษี  ในห้องสมุดซีแอทเทิล  (Seattle Public Library)  
ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 

2) ด้านการบริการ  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการ ประกอบด้วย การบริการเชิงรุก 

และค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง และการน าระบบสารสนเทศมาช่วยอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
การบริการเชิงรุกและค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดแห่งชาติอังกฤษ 

(The British Library)  มีการจัดท าแอปพลิ เคชัน  (Application)  ห้องสมุดออนไลน์  (Online Library)  
บนโทรศัพท์มือถือและไอแพด (iPad) ขึ้นเป็นแห่งแรก ห้องสมุดแห่งชาติส าหรับเด็กและเยาวชนของเกาหลีใต้ 
(National Library for Children and Young Adults Seoul, Republic of Korea)  จั ด กิ จ ก ร รม อบ ร ม
บรรณารักษ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยบรรณารักษ์ในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่างไกลไม่จ าเป็นต้องเดินทางเข้ามาอบรมใน  
กรุงโซล ซึ่งจากการติดตามผล พบว่า ได้รับผลตอบรับที่ดี ห้องสมุดที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ
คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์  (National Library Board : NLB) ได้จัดพ้ืนที่ส าหรับให้บริการ 
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการยืม – คืนหนังสือ รวมไปถึงการจัดพ้ืนที่ส าหรับอ่านหนังสือในสถานที่สาธารณะ
ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน หรือกรณีของห้องสมุดซีแอทเทิล (Seattle Public Library)  
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ที่แผนการด าเนินงานจะต้องผ่านการพิจารณาโดยภาคประชาชน ซึ่งช่วยให้การด าเนินงานของห้องสมุด
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง เป็นต้น 

การน าระบบสารสนเทศมาช่วยอ านวยความสะดวกในการให้บริการ จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศนั้น ต่างก็ได้น าระบบสารสนเทศมาช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้าหรือผู้รับบริการของตน ทั้งระบบสารสนเทศพ้ืนฐานที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการยืมคืน ระบบห้องสมุดออนไลน์ หรือการบริการข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการ
ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีระบบการเรียนการสอนหรืออบรมผ่านระบบ
ออนไลน์  
 

3) ด้านบุคลากร  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้ด้านบุคลากร คือ การมีบุคลากรทีม่ีสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพตามภารกิจงาน แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับสมรรถนะและประสิทธิภาพการท างาน 
ของบุคลากรของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ การที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ  
(The British Library) ใช้ค่าเฉลี่ยของการลาป่วยของพนักงานในช่วงเวลาท างานของแต่ละคนเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้นจะสะท้อนให้ เห็นว่าหอสมุดแห่งชาติ อังกฤษ (The British Library)  
ให้ความส าคัญกับการมาปฏิบัติงานของพนักงาน โดยที่คาดหวังว่าหากพนักงานมาท างานจะท างานเต็ม
ประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน 
นอกจากการวัดประสิทธิภาพจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้นแล้ว เนื่องจากประชาชนชาวอังกฤษจะสามารถ
ตรวจสอบระดับรายได้ของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานตั้งแต่ระดับอาวุโสขึ้นไปได้ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยประการ
หนึ่งที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักได้ว่าจะต้องท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด 
 

4) ด้านการบริหารจัดการ  
ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความส า เร็จของแหล่ง เรียนรู้ ด้ านการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย  

แผนงานพัฒนาที่มองไปในอนาคต ประสิทธิภาพการบริหาร การมีเครือข่ายและการสื่อสารกับชุมชน 
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ โครงสร้างและบทบาท กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบกิจกรรม  
และนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการออกกฎหมาย ดังนี้ 

การบริหารจัดการด้านแผนงานพัฒนาที่มองไปในอนาคต หน่วยงานที่มีแผนงานพัฒนาที่มองไปใน
อนาคตและมีความโดดเด่น คือ หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (The British Library) ที่นอกจากจะมีแผนปฏิบัติ
การในแต่ละปีที่ชัดเจนแล้ว หอสมุดยังมีแผนงานในระยะกลาง คือ แผนงานและยุทธศาสตร์ 4 ปี  
(พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนงานในระยะยาวส าหรับปี  พ.ศ. 2563 ที่ เรียกว่า “2020 Vision”  
อีกด้วย ซึ่งสาระส าคัญนั้น หอสมุดแห่งนี้ได้มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
ทั้ ง ระดับประเทศและนานาชาติ  ห้องสมุดภายใต้ คณะกรรมการหอสมุดแห่ งชาติสิ งคโปร์   
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(National Library Board : NLB) มีการก าหนดทิศทางด าเนินงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2563 หรือ 
2020 Vision ในท านองเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการด้วยการเตรียมความพร้อม 
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึง การค้นหาง่าย เนื้อหาพร้อมสรรพ บริการดีเยี่ยม  
เป็นต้น  

ประสิทธิภาพการบริหาร  ห้องสมุดภายใต้ คณะกรรมการหอสมุดแห่ งชาติสิ งคโปร์   
(National Library Board : NLB) ถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว
ควบคุมดูแลหน่วยงานทั้งห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ ห้องสมุดสาธารณะ และห้องสมุดในภูมิภาค ท าให้
ห้องสมุดที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศสามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพในการด าเนินงาน 

การมีเครือข่ายและการสื่อสารกับชุมชน แหล่งเรียนรู้หลาย ๆ แห่งได้พยายามสร้างเครือข่ายและ
การสื่อสารกับชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเป็นอาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนงานของห้องสมุดอย่าง
กรณีของหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (The British Library) ห้องสมุดซีแอทเทิล (Seattle Public Library) 
หรือแม้แต่ห้องสมุดภายใต้คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (National Library Board : NLB)  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนและห้องสมุดต่าง  ๆ อย่างกรณีหอสมุด
แห่งชาติส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศเกาหลีใต้ (National Library for Children and Young 
Adults Seoul, Republic of Korea) เป็นต้น 

ประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณ  แหล่ ง เรี ยนรู้ ในต่ างประเทศมีแนวทางการบริหาร 
และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (The British Library) ที่แต่ละปีจะ
มีการตั้งเป้าหมายในการที่จะประหยัดงบประมาณในแต่ละปี ภายใต้การปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มีกฎหมายรองรับผลการปฏิบัติงาน) โดยหากมีเงินเหลือจ่าย  หน่วยงานไม่ต้องส่งคืน  
ถือเป็นการประหยัดงบประมาณและเก็บไว้ใช้ในภารกิจของห้องสมุดในโอกาสต่อไปได้  หรือกรณีของ
ห้องสมุดภายใต้คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (National Library Board : NLB) จะมีการหา
รายได้เข้าหน่วยงานนอกเหนือจากการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 
24.27 ของเงินงบประมาณของรัฐ โดยรายได้ของคณะกรรมการบริหารห้องสมุดของสิงคโปร์ มาจากการ
ให้ค าปรึกษาในการบริหารห้องสมุด ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในห้องสมุด ค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าปรับหนัง สือ 
ค่าสมาชิก การบริจาค  รวมถึงดอกผลจากการน าเงินรายได้ส่วนหนึ่ งไปลงทุนต่อได้  เป็นต้น  
หอสมุดแห่งชาติส าหรับเด็กและเยาวชนของเกาหลีใต้ (National Library for Children and Young 
Adults Seoul, Republic of Korea) ที่ได้ค านึงถึงความคุ้มค่าของเงิน งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลที่มี
ความจ ากัด ดังนั้น ในแต่ละปีหอสมุดได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น ในปี  พ.ศ.  2553 หอสมุดได้รับการบริจาคหนังสือและสื่ อ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ส าหรับ เด็กและเยาวชนจาก Scholastic and Hyundai มูลค่าประมาณ 40,000 เหรียญสหรัฐ  
นอกจากนี้ หอสมุดยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรายย่อยอ่ืน ๆ ด้วย การพยายามปรับตัว 
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ของห้องสมุดซีแอทเทิล (Seattle Public Library)  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งห้องสมุดได้รับงบประมาณ
น้อยลง ดังนั้น ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี ห้องสมุดจะปิดให้บริการ  
1 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณได้จ านวนหนึ่งโดยที่ยังคงบริการที่จ าเป็นไว้ในห้องสมุดสาขา 
และบริการออนไลน์แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด เป็นต้น 

โครงสร้างและบทบาท การจัดโครงสร้างองค์กรและบทบาทของแหล่งเรียนรู้เพ่ือตอบสนอง 
การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนในทุกระดับ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน 
และชุมชน ทั้ งนี้  เ พ่ือให้แหล่ ง เรียนรู้นั้ น เป็น พ้ืนที่ ส าหรับชุมชนและสาธารณะอย่างแท้จริ ง  
นอกจากนี้  ในการก าหนดบทบาท และโครงสร้างของแหล่งเรียนรู้นั้น ควรเน้นความยืดหยุ่น  
และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงสูง การปรับตัวในที่นี้ 
อาทิ การปรับตัวด้านโครงสร้างการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านของบทบาท ได้แก่ การปรับตัวจากแหล่งเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะที่เป็น Hybrid คือ มีการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึน้ เช่น หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (The British Library) เป็นต้น   

กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ควรที่จะด าเนินกิจกรรมตามความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน  
ผู้ที่จบการศึกษาในสถานการศึกษามาเข้าโปรแกรมศึกษาต่อเนื่อง แม้แต่ผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือหรือการศึกษา
ภาคบังคับ เยาวชน และผู้ใหญ่ในวัยแรงงาน ตลอดจนผู้สูงอายุ ฉะนั้น การบริการการศึกษาตลอดชีวิตแก่
กลุ่มเป้าหมายหลากหลายรูปแบบกิจกรรมจึงสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายประเภทต่าง ๆ  
เช่น อาชีพใหม่ อาชีพเสริม ความรู้ใหม่ ๆ เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต สุขภาพอนามัยทางร่างกาย
และทางจิตใจ กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ  
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในปัจจุบันและอนาคต  

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการออกกฎหมาย จากตัวอย่างของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประเทศดั งกล่ าวข้ า งต้น  จะพบว่ าปั จจั ยส าคัญในการขับ เคลื่ อนการด า เนิน งานให้ส า เ ร็ จ  
คือ การมีนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์  และพระราชบัญญัติซึ่ งจะท า ให้หน่วยงานต่าง  ๆ  
สามารถด าเนินงานได้คล่องตัว ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สามารถสนองความต้องการการ
เรียนรู้ของประชาชน 

 
จากปัจจัยความส าเร็จในข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัจจัยความส าเร็จของแ หล่งเรียนรู้นั้น  

มีความหลากหลายทั้งในบริบทด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  
รวมไปถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  ซึ่ งจากการศึกษาในข้างต้น  
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ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้น าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้กับการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ที่อยู่
ภายใต้สังกัดคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  

 

2.3 กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้  

2.3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

การให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในสังคมโลกอย่าง
กว้างขวางรวมไปถึงประเทศไทยที่ตระหนักและให้ความส าคัญโดยเริ่มในแง่ของการด าเนินนโยบาย  
คือ การออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ซึ่งเริ่มใช้แผนการศึกษาแห่งชาติมาตั้งแต่  
พ.ศ. 2441 มาจนถึงปัจจุบัน จ านวน 14 แผน และพระราชบัญญัติการศึกษาปัจจุบันได้เกิดขึ้นจากบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 นับว่าเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับดังกล่าว เป็นมิติใหม่ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย 
เป็นการเปิดทางส าหรับรูปแบบการศึกษาใหม่ ตั้งแต่โรงเรียนในบ้าน ศูนย์การเรียนในวัด ในโรงเรียน ในสถาน
ประกอบการ เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับแนวคิดความเท่าเทียมทั่วถึง และการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม 
รวมทั้งมีสาระส าคัญที่ต้องการจะพัฒนาให้เกิดความหลากหลายของการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาตลอดชีวิต  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบาทต่อการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในอนาคตในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ สามารถเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
สังคมจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของตนเอง พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาลงไปในระดับท้องถิ่น และมีระบบมาตรฐานและการรับประกัน
คุณภาพการศึกษาในทุกประเภท มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสังคมต่าง ๆ มีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผู้ที่ด้อย
โอกาสทางสังคม มีระบบการเทียบโอนระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการจัด
การศึกษาของเครือข่าย ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดการศึกษา รวมไปถึงมีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดแหล่งวิทยาการในชุมชนอย่างแพร่หลาย  

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ได้บัญญัติถึงการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนว่า เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีจัดการศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา  
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โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เป็นการศึกษาที่
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจาก
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ  

การศึกษาตามอัธยาศัยกับพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545  
ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ ดังนี้  

หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ  

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ  
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
รู้จักผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล  
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงพาตนเอง  
มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก การมีเอกภาพด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มี การกระจายอ านาจไปสู่ เ ขต พ้ืนที่ การศึ กษา  
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษา  
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรบริหารวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ  
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หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา  

มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ  

มาตราที่ 23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละดับการศึกษาในเรื่ อง
เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้ง
ความรู้ ค ว าม เข้ า ใจและประสบการณ์ เ รื่ อ งการจัดการ  การบ า รุ ง รั กษาและการ ใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้ เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้น
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาเพ่ือใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น เกิดความรักใคร่การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง  ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  
มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
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2.4 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ในต่างประเทศมีการจ าแนก
รูปแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของ The William Penn 
Foundation (WPF) ใ น ปี  2017 ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  
กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกาสามารถจ าแนกแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ประเภท 
Informal Learning Institutions และแหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน (Community Based 
Organization) โ ด ย แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง  Informal Learning Institutions ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ พ้ืนที่สร้างสรรค์ (Makerspace) องค์กรศิลปะ ศูนย์วัฒนธรรม เป็นต้น  
ส่วนแหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนนั้น ประกอบด้วย ศูนย์บริการชุมชน สถาบันทางศาสนา 
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 

ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ แหล่งเรียนรู้สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ทั้งในระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด  
ส าหรับแหล่งเรียนรู้ในประเทศเกาหลีใต้นั้น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจ าแนกประเภทแหล่ง
เ รี ย น รู้ ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ซึ่ ง ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น นั้ น เ รี ย ก ว่ า  Kominkan  
ส าหรับแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย กล้า สมตระกูล (2002) กล่าวว่า องค์กรหรือสถาบันที่มีส่วนสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และศูนย์หนังสือชุมชน นอกจากนี้ วัด หรือปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรกรรม 
ก็ถือเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้   

ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จึงสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เชิงกายภาพ ในที่นี้ประกอบด้วย ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ  
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง 
หรือแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากกระแสของโลกในยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันที่พบมากที่สุด  
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หรือห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น 

2.5 กระบวนการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การจัดท ามาตรฐานของแหล่งเรียนรู้ ในต่างประเทศ 
ล้วนมีจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของหน่วยงาน (Effectiveness) ซึ่งประสิทธิผลดังกล่าวเกิด
จากผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนกล
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ยุทธ์ ดังนั้น ประสิทธิผลของแหล่งเรียนรู้ จึงเกี่ยวข้องกับการวัดผลการด าเนินงาน (Performance)  
เนื่ องจากแหล่ ง เรียนรู้ มีความจ า เป็นที่ จะต้องศึกษาหาความแตกต่างระหว่าง เป้ าหมาย (Goal)  
และวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ก าหนดไว้ เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแหล่งเรียนรู้ 
(Lee and Choi, 2003)  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการวัดผลการด าเนินงาน  พบว่า การวัดผล 

การด าเนินงานในยุคแรกมีแนวทางในการวัดผลอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การวัดผลเชิงระบบ  

(The System Approach)  ก า ร วั ด ผ ลกา รแ ข่ ง ขั น -คุ ณ ค่ า  ( The Competing - Values Approach)  

การวัดผลโดยเน้นการบรรลุเป้าหมาย (The Goal - Attainment Approach) การวัดผลเชิงกลยุทธ์ - กลุ่มที่

เ กี่ ยวข้อง  (The Strategic-Constituencies Approach)  ซึ่ งการวั ดผลการด า เนินงาน ในระยะแรก  

นิยมใช้ตัวชี้วัดด้านการเงินเพียงอย่างเดียว ท าให้หลายหน่วยงานประสบปัญหาในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากตัวชี้วัด

ด้านการเงินไม่สามารถอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรได้ เช่น ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมของคู่แข่ง พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า และความสัมพันธ์ของ

องค์กรกับคู่ค้า รวมถึงไม่สามารถใช้วัดทรัพยากรของหน่วยงานที่ไม่สามารถจับต้องได้ ( Intangible)  

เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความรู้ และความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากตัวชี้วัดด้านการเงินมุ่งเน้นเฉพาะการ

วัดผลการด าเนินงานในระยะสั้นมากกว่าการเสริมสร้างความสามารถเชิงแข่งขันในระยะยาว และข้อมูลที่ใช้วัด

เป็นเพียงข้อมูลในอดีต จากข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้การวัดผลการด าเนินงานด้านการเงินเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานและประสิทธิผลของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น การวัดผลการด าเนินงานในระยะหลังจึงได้มีการน าตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดด้านการเงินเข้ามา

ใช้วัดมากขึ้น เช่น การวัดความพึงพอใจของพนักงาน การวัดคุณภาพของการบริการ และการวัดความพึงพอใจ

ของลูกค้า โดยพยายามค านึงถึงการวัดผลอย่างสมดุล ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ความสมดุลระหว่าง

ตัวชี้วัดด้านการเงินและตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ด้านการงิน ตลอดจนความสมดุลระหว่างปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัย

ภายนอกองค์ การ  ซึ่ ง แนวทางการวั ดผลการด า เนิ น งานที่ ค รอบคลุ ม ในทุ กประ เด็ นดั ง กล่ า ว  

ได้แก่ การวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) (Kaplan, 2010) 

2.5.1 การวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ในแหล่งเรียนรู้ 

การวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (BSC) ในแหล่งเรียนรู้ เกิดขึ้นในปี 2001 เมื่อ Kaplan  
ได้พัฒนาเครื่องมือวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (BSC) ส าหรับใช้วัดผลการด าเนินงานขององค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไร (Non-profit Organization) รวมถึงองค์กสาธารณะต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการวัดผลการด าเนินงาน
เพ่ือจัดสรรทรัพยากรและกระจายการบริการให้ถึงมือประชาชนได้อย่างทั่วถึง ด้วยความเสมอภาคและความ
เป็นธรรม ซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายในการวัดผลในองค์กรธุรกิจที่มุ่งแสวงหาผลก าไรเป็นหลัก ทั้งนี้ การพัฒนา
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เครื่องมือวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (BSC) ในครั้งนี้ ได้มีการเพ่ิมมิติในการวัดผลขึ้นมาอีก 1 มิติ คือ มิติ
ด้านผลประโยชน์สาธารณะ (Public Value and Benefit Perspective) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผล
การด าเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit Organization) และองค์กรสาธารณะต่างๆ ว่า
สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด  ดังแสดงในภาพที่ 2 

พิ พิธภัณฑ์  (Paulus, 2003)  ห้องสมุด  (Self, 2003; Krarup, 2004) และศูนย์การ เรียนรู้   
ถือเป็นหนึ่งในองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit Organization) ซึ่งในระยะหลังนิยมน าเครื่องมือการ
วัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (BSC) เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 
 

 

 

ที่มา: Kaplan (2001) 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด BALANCED SCORECARD  
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2.5.2 การวัดความส าเร็จ (Success) ของแหล่งเรียนรู้ 

1) การวัดความส าเร็จ (Success) กับมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ 
เนื่องจากแหล่งเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการวัดความส าเร็จ (Success) 

ที่ แ ตกต่ า ง กั น  ดั ง นั้ น  ใ นก า ร วั ด ค ว ามส า เ ร็ จ ขอ งแหล่ ง เ รี ย น รู้ จึ ง มี ป ร ะ เ ด็ นที่ ค ว ร ค า นึ ง ถึ ง  
คือ “การก าหนดว่าจะวัดความส าเร็จได้อย่างไรบ้าง” เนื่องจากแหล่งเรียนรู้หลายแห่งไม่มีหน่วยวัดความส าเร็จ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การวัดผลจึงมีรูปแบบและระดับในการวัดที่แตกต่างกัน การจะวัดความส าเร็จของ
แหล่งเรียนรู้ได้นั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดมาตรฐานในการวัดที่เป็นรูปแบบเดียวกัน  

มาตรฐานการวัดความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
โดยหน่วยงาน American Association of Museum เพ่ือใช้ประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานภายในของ
พิพิธภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Sibilio Parri และ Dainelli, 2009) หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1988  
ได้มีการน ามาตรฐานพิพิธภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาไปใช้อย่างแพร่หลายอีกในหลายประเทศ  
ได้แก่ ไอรแ์ลนด์ เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก (Maresca Compagna and Sani, 2008) รวมถึงประเทศอิตาลี 
ที่มีการประกาศใช้คู่มือมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ในปี 2001 โดยใช้ชื่อว่า “Guideline on the Technical-
Scientific Criteria and Standards for the Functioning and Development of Museums”  
(Sibilio Parri and Dainelli, 2009) ทั้งนี้มาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นเหล่านี้ ได้กลายมาเป็นต้นแบบในการ
ก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในปัจจุบัน (Jalla, 2001) 
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลงานแบบสมดุลในแหล่งเรียนรู้ 

นักวิจัย งานวิจัย กลุ่มตัวอย่าง มิติการวัดผลการด าเนินงาน 
Basso และคณะ (2015) How well is the museum performing? A joint use of 

data envelopment analysis (DEA) and balanced 
scorecard (BSC) to measure the performance of 
museums 

พิพิธภัณฑ์ จ านวน 11 แห่ง ในเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาล ี

Customer Perspective 
Internal Process Perspective 
Innovation and Learning Perspective 
Financial Perspective 

Zorloni (2012) Designing a strategic framework to assess museum 
activity 

พิพิธภัณฑ์ จ านวน 41 แห่ง ในรัฐวอชิงตัน 
นิวยอร์ก และลอนดอน 

Intellectual Perspective 
Public Perspective 
Learning and Growth Perspective 
Governance and Financial Perspective 

Krarup (2004) Balanced Scorecard at the Royal Library, Copenhagen Royal Library, National Library of Denmark 
ของประเทศเดนมาร์ก 

Internal Perspective 
User Perspective 
Developmental Perspective 
Economic Perspective 

Prokupek (n.d.) A Multidimensional Assessment Framework for Art 
Museums 

พิพิธภัณฑ์ศลิปะ 19 แห่ง  
ในสาธารณรัฐเช็ก 

Public Perspective 
Learning and Growth Perspective 
Internal Process Perspective 
Financial Perspective 

Self (2003) From values to metrics: implementation of the 
balanced scorecard at a university library 

The University of Virginia Library User Perspective 
Financial Perspective  
Internal Process Perspective 
Learning and Growth Perspective 
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2) คุณลักษณะของแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ 
การทราบถึงคุณลักษณะของแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จจะท าให้การวัดผลการด าเนินงาน

ท าได้ง่ายขึ้น โดย Weil (2005) ได้ระบุไว้ว่า คุณลักษณะของแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ มักมี
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

(1) มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
(2) สามารถรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้ 
(3) มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร โดยสามารถสร้างและน าเสนอโครงการหรือกิจกรรม

ของแหล่งเรียนรู้ได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Effectiveness) 
(4) แหล่งเรียนรู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยสามารถสร้างและน าเสนอโครงการหรือ

กิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

ภาพที่ 3 คุณลักษณะของแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ 

 
 

ที่มา: Weil (2005) 

3) กระบวนการวัดความส าเร็จ (Success) ของแหล่งเรียนรู้ 
   Zorloni (2012) ได้น าเสนอกระบวนการวัดความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้  หรือที่ เรียกว่า  

General Evaluation Model โดยดัดแปลงจาก Orr (1973) ซึ่งได้เสนอขั้นตอนในการวัดความส าเร็จของ
แหล่งเรียนรู้ว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

- การวัดทรัพยากรของแหล่งเรียนรู้ (Resource) เป็นการวัดผลด้านปัจจัยป้อนเข้า (Input) 
- การวัดความสามารถของแหล่งเรียนรู้ (Capabilities) เป็นการวัดผลด้านกระบวนการ

ด าเนินงาน (Process) ของแหล่งเรียนรู้  
- การวัดการบริการของแหล่งเรียนรู้  (Services) เป็นการวัดผลด้านผลผลิต (Output)  

ของแหล่งเรียนรู้ 
- การวัดประสิทธิผลของแหล่งเรียนรู้  (Effect) เป็นการวัดผลด้านผลลัพธ์  (Outcome)  

ของแหล่งเรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 4 
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นอกจากนี้ Zorloni (2012) ยังได้น าเสนอ โมเดลห่วงโซ่คุณค่าพิพิธภัณฑ์ (Museum Value 

Chain) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยโมเดลห่วงโซ่คุณค่าพิพิธภัณฑ์ 
ดั ง กล่ า ว  ถู ก ดั ด แปล งจ าก โ ม เ ดลห่ ว ง โ ซ่ คุณค่ า  ( Value Chain)  ของ  Michael E. Porter (2006)  
ที่เดิมทีเป็นโมเดลที่ช่วยในการท าความเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยกิจกรรมที่เชื่อมอยู่ภายในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร
บ้าง โดยจะมองธุรกิจเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าได้อย่างต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์กันเหมือนกับลูกโซ่ 
ซึ่งแตกต่างจากโมเดลห่วงโซ่คุณค่าพิพิธภัณฑ์ (Museum Value Chain) ที่ห่วงโซ่กิจกรรมบางส่วนไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน เช่น ห่วงโซ่กิจกรรมการใช้ทรัพยากรในพิพิธภัณฑ์ (Resources Expended) จะไม่มีความสัมพันธ์
กับห่วงโซ่กิจกรรมผลประโยชน์ทางสังคม (Social Benefits) นอกจากนี้ในห่วงโซ่คุณค่าพิพิธภัณฑ์การสร้าง
คุณค่าเพ่ิมก็สามารถสร้างได้ทั้งจากทางตรงและทางอ้อม ไม่จ าเป็นต้องสร้างโดยการเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่  
ทั้ งนี้ โมเดลห่วงโซ่คุณค่าพิพิธภัณฑ์ดั งกล่าว แบ่งกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ออกเป็น 2 กิจกรรม  
คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  

(1)  กิ จกรรมหลั ก  (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่ เ กี่ ยวข้ องกับการ เก็บรั กษา  
การจัดแสดง การให้บริการนักท่องเที่ยว และการตลาด ดังนี้ 

- การเก็บรักษา และการอนุรักษ์ (Collection and Preservation) เช่น การได้มา 
ซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ การรับรองโบราณสถาน โบราณวัตถุ และการขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

- ก า ร จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้  ( Exhibition and Programs)  
เช่น การพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

- การบริการนักท่องเที่ยว (Visitor Services) เช่น การมีร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยบริการ
นักท่องเที่ยว 

ภาพที่ 4 GENERAL EVALUATION MODEL  

 
 

ที่มา:  Zorloni (2012) 
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- การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ (Marketing and Sales) เช่น การโฆษณา  
การประชาสัมพันธ์ 

(2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมหลัก
สามารถด าเนินต่อไปได้ ประกอบด้วย 

- การจัดการพิพิธภัณฑ์  (Museum Management)  เช่น การวางแผน การจัดท า
งบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก  
และการบริหารงานแบบโปร่งใส 

- การจัดหาเงินทุน (Fundraising) เช่น การจัดท าข้อเสนอโครงการ (Proposal)  
การบริหารความสัมพันธ์กับแหล่งทุน การจัดงานนิทรรศการเพ่ือระดมทุน 

- ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ( Human Resource Management)  
เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก  
การประเมินผล การฝึกอบรมและพัฒนา ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์ 

- การวิจัย (Research) เช่น การหาทุนวิจัย การออกแบบนิทรรศการ การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

- การจัดหลักสูตรการศึกษา (Educational Programs) เช่น การศึกษานอกสถานที่  
การจัดกิจกรรมบรรยาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พิเศษ การจัดชั้นเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ 
ดังแสดงในภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 ห่วงโซ่คุณค่าพิพิธภัณฑ์ 

 
ที่มา:  Zorloni (2012) 
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นอกจากนี้ Koster และ Falk (2007) ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การวัดความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้
ควรวัดจาก “คุณค่า” ที่เกิดจากการให้บริการของแหล่งเรียนรู้ต่อชุมชนในระยะยาว โดยคุณค่าของแหล่ง
เรียนรู้ดังกล่าวสามารถวัดได้จาก  

- สินค้าท่ีแหล่งเรียนรู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
- ทรั พย์ สิ นของแหล่ ง เ รี ย นรู้  โ ด ย เ ฉพาะอย่ า งยิ่ ง  ทรั พย์ สิ นที่ จั บต้ อ ง ไ ด้ ต่ า ง  ๆ  

ทรัพย์สินทางปัญญา และชื่อเสียง 
- ผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการหวงแหนและรักษามรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติ 
- คุณภาพของสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานของแหล่งเรียนรู้ ซึ่งส่งเสริมให้พนักงาน  

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
- แหล่งเรียนรู้มีผลการด าเนินงานด้านการเงินที่มั่นคง เป็นต้น 

2.6 มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

2.6.1 มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตดังต่อไปนี้  

1) มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชน  

 การจัดห้องสมุดประชาชนเป็นการบริการทางการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกระดับการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยที่รักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า โดยห้องสมุดประชาชน
จะให้บริการข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวของประเทศและของโลก 
นอกจากนั้นมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและแนะน าให้ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติ และสามารถปฏิบัติตน เป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและให้ความจรรโลงใจแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ในอันที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการแบ่งประเภทของห้องสมุดใน 
ประเทศไทยตามลักษณะหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการให้บริการแบ่งเป็น 5 ประเภท  

     (1) หอสมุดแห่งชาติ (National Library) เป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์
ภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ ท าหน้าที่รวบรวมและรักษาวรรณกรรมของชาติ โดยเฉพาะ
สารสนเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งจัดท าบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศแห่งชาติ ก าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ( International Standard 
Number-ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร ( International Standard Serials Number-ISSN) 
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โดยจัดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนหอสมุดแห่งชาติของไทย ตั้งอยู่ที่ท่าวาสุกรี 
กรุงเทพมหานคร และมีหอสมุดสาขากระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครศรีธรรมราช 
ล าพูน ชลบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา จันทบุรี เพ่ือให้บริการอย่างท่ัวถึงในส่วนภูมิภาค 

 (2) ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาครอบคลุมหลัก
ศูนย์กลางศึกษา และการวิจัยพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาสถานภาพของ
ห้องสมุดให้เป็นสถาบันวิทยาการ ส านักวิทยาบริการ เพ่ือให้มีศักยภาพสูงในการด าเนินงาน สามารถจัดบริการ
สารสนเทศได้อย่างขว้างกว้างและลึกซึ้ง โดยการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสร้ างฐานข้อมูลต่าง ๆ  
สร้างระบบเครือข่าย ข่ายงาน การบริการสารสนเทศทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และมีหลายแห่งได้มีการพัฒนา
ไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิทัล และห้องสมุดเสมือนจริงในสถานศึกษาระดับวิทยาลัย มีการจัดตั้งศูนย์โดยรวมศูนย์
สื่อการศึกษา ศูนย์โสตทัศนศึกษา และศูนย์การเรียนเข้าร่วมกัน โดยมีชื่อเรียกว่า ศูนย์วิทยบริการหรือศูนย์การ
เรียนรู้ มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยให้บรรลุผลตามสถานศึกษา การจัดหาจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีตรงการความต้องการของผู้ใช้ และจัดระบบการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก ทั้งนี้เพ่ือสร้างฐาน
การเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน โดยรวมแล้วศูนย์ฯ ลักษณะนี้ท าหน้าที่คล้ายห้องสมุด แต่เพ่ิมเติมพิเศษ 
คือนอกจากจะเป็นที่รวบรวมหนังสือต่าง ๆ ยังมีสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ไว้ให้บริการ ได้แก่ ตลับเทป  
เทปภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์สื่อการศึกษา ช่วยครูผู้สอนในด้านการเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนต่าง  ๆ  
ที่พร้อมให้ครูยืมใช้ได้ทันที รวมทั้งมี อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ  
ซึ่งจะเห็นว่าศูนย์ฯ มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอย่างมาก ผู้บริหาร อาจารย์ และบรรณารักษ์ที่ให้บริการ 
จะต้องให้ความร่วมมือกันเพ่ือการมุ่งสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 (3) ห้องสมุดโรงเรียน เป็นที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครู
โรงเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งในระบบประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมทั้ง  
เป็นศูนย์รวมวัสดุศึกษาทุกชนิด ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่มีในสูตร ครู นักเรียนสามารถเลือกใช้ตามความต้องการ 
ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล ห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งมีลักษณะเป็นศูนย์กลางศึ กษา 
หรือศูนย์สื่อการเรียนการสอนเช่นเดียวกับห้องสมุดวิทยาลัย 

 (4) ห้องสมุดประชาชน เป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศโดยตรงแก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน  
มีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการความสนใจของผู้ใช้  โดยเปิดให้ประชาชนเข้าใช้และขอยืม
หนั งสื อออกนอกห้องสมุด ได้  ปั จจุบันห้องสมุดประชาชนมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา  
โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยท าหน้าที่ให้บริการสื่อการเรียนการ
สอน เป็นสถานที่ ค้นคว้ าส าหรับศึกษา ในระบบการศึกษานอกระบบ (กศน. )  และกลุ่ มผู้ สนใจ  
เ พ่ื อ ท า กิ จ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง แ น ะ แ น ว แ ล ะ ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล ไ ท ย ค ม  
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การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีสื่อประเภทต่าง ๆ คอยให้บริการ และจัดนิทรรศการ รวมทั้งบทบาทในการเป็นศูนย์
ข้อมูลชุมชนให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

 (5) ห้องสมุดเฉพาะ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่มี เนื้อหาเฉพาะ 
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ที่ท างานหรือศึกษาในสาขาวิชานั้น 
ๆ  โ ด ย มี ก า ร ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด  
ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ห้องสมุดส่วนราชการ บริษัท สมาคม โรงงาน  
เช่น ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ห้องสมุดสวนบริภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 

ในการแบ่งประเภทของห้องสมุดตามลักษณะหน้าที่ของการใช้งาน และห้องสมุดแต่ละประเภท  
มีวัตถุประสงค์หลักที่คล้ายกัน 5 ประการดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ือการศึกษา การใช้ห้องสมุดเป็นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้  สามารถให้ผู้คนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เ พ่ือให้ เกิดความรู้ เ พ่ิมเติมจากที่ร่ า เรียน  
ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว  
ประชาชนทั่วไป ก็สามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต 

(2) เพ่ือให้ความรู้และข่าวสาร ห้องสมุดเป็นสถานที่ส าหรับศึกษาวิทยาการต่าง ๆ และติดตามข่าว
ความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่วโลก ที่ให้คนรู้จักข่าวคราว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาประเทศต่อไป 

(3) เพ่ือใช้ในการค้นคว้า ในห้องสมุดมีสารนิเทศมากมายเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ เหมาะส าหรับเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ผู้ที่จะท าการวิจัยจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากเรื่องที่มีอยู่แล้ว 

(4) เพ่ือจรรโลงใจมนุษย์ การอ่านหนังสือนอกจากได้ความรู้แล้ว ยังท าให้ผู้อ่านมีความสุขได้ 
อีกด้วย เนื่องจากความซาบซึ้งในความคิดที่ดีงามให้ความจรรโลงใจในสิ่งที่ดีแก่ผู้อ่าน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 
ให้ท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น การอ่านหนังสือธรรมะท าให้ซาบซึ้ งถึงค าสั่ งสอนของพระพุทธเจ้า  
หนังสือวรรณกรรม วรรณคดี ท าให้เกิดจินตนาการ 

(5) เพ่ือนันทนาการ นอกจากการอ่านหนังสือวิชาการแล้ว ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ในการพักผ่อน
หย่อนใจ เพราะห้องสมุดยังมีหนังสือประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น 
นิตยสาร เป็นต้น ท าให้ผู้ใช้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และปลูกส านึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสืออย่างมี
วิจารณญาณ  
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จากความส าคัญของแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต จึงมีการก าหนดมาตรฐานห้องสมุด  
พ.ศ. 2549 ซ่ึงจัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้
และการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
เพ่ือการตอบสนองการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของบุคคลและสังคม  
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเกณฑ์และแนวทาง 
การบริหารจัดการห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงก าหนดมาตรฐานห้องสมุดไว้ดังนี้ 

ห้องสมุด หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดตั้งเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชื่อเรียกว่า หอสมุด ห้องสมุด ส านักหอสมุด สถาบันวิทยบริการ  
ศูนย์บรรณสาร ศูนย์สารสนเทศ ส านักวิทยบริการ หรือชื่ออ่ืนใดที่มีภารกิจในท านองเดียวกัน 

บุคลากร  หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีหน้าที่แตกต่างกันตามภาระงาน  
มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บ รวบรวม ด าเนินงานด้านเทคนิคและบริการสารสนเทศ  
บุคลากรที่จ าเป็นประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด ผู้ ปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพบรรณรักษ์ศาสตร์   
สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือชื่ออ่ืนใดด้านห้องสมุด และผู้อ่ืนใดที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ  
ด้านอื่นท่ีจ าเป็น ส าหรับการปฏิบัติงานในห้องสมุด 

ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่ห้องสมุดต้องให้บริการ 

มาตรฐานห้องสมุด มีดังนี้  

หมวด 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

   วิสัยทัศน์ ให้ห้องสมุดเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้  

พันธกิจ คือ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาบุคลากร
ห้องสมุดให้มีศักยภาพ และสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าและความต้องการของสังคม พัฒนาบริการสารสนเทศให้มีคุณภาพและส่งเสริมทักษะการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศของผู้รับบริการและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เป้าหมาย เพ่ือให้มีบริการห้องสมุดอย่างทั่วถึงและผู้รับบริการพึงพอใจ เพ่ือให้มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมตามอัตราส่วนที่สอดคล้องกับลักษณะและปริมาณ
งาน  เ พ่ือ ให้ มี ทรั พยากรสารสน เทศหลากหลายรู ปแบบ สอดคล้ องกับหลั กการจั ดการศึ กษา  
เพ่ือสร้างสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ เพ่ือให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการน าความรู้ไปใช้
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ประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคม เพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากรด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวย  
ความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมบริการและส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐ 
เสนอให้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการสร้างสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุด ก าหนดมาตรฐานห้องสมุด 
ทั้งมาตรฐานกลาง มาตรฐานห้องสมุดแต่ละประเภท มาตรฐานงานเทคนิค และทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่าง
ห้ อ งสมุ ด  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า รประกั นคุณภาพห้ อ งสมุ ดและสร้ า งและส่ ง เ ส ริ มกล ไกการตลาด  
การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 

หมวด 2 การบริหาร 

ห้องสมุดมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากร และบริการสารสนเทศตามนโยบาย 
เป้าหมายและโครงสร้างขององค์กร โดยมีคณะกรรมการก าหนดนโยบายในการพัฒนาและประเมินผลการ
ด าเนินงาน มีผู้บริหารห้องสมุดและบุคลากรห้องสมุดท าหน้าที่ตามภาระงานห้องสมุด คณะกรรมการบริหาร
ห้องสมุดประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการห้องสมุดหรือชุมชน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

หมวด 3 งบประมาณ 

ห้องสมุดควรได้รับงบประมาณจากองค์กรเจ้าสังกัดอย่างพอเพียง และจัดหารายได้อ่ืนให้สามารถ
ด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณของห้องสมุดควรแยกเป็นอิสระจากงบประมาณ
ส่วนรวมของพระองค์ รายได้ที่ ได้จากกิจกรรมและบริการของห้องสมุดควรสงวนไว้เป็นค่าใช้จ่าย  
เพ่ือการพัฒนาห้องสมุดนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากเจ้าสังกัด 

หมวด 4 บุคลากร 

ห้องสมุดควรมีบุคลากรที่มีวุฒิ คุณสมบัติ และอัตราก าลังตามความจ าเป็น สอดคล้องกับนโยบาย
เป้าหมายขององค์กร การพิจารณาจ านวนและคุณสมบัติของบุคลากร ต้องค านึงถึงจ านวนผู้รับบริการ 
ทรัพยากร เทคโนโลยี  และบริการสารสนเทศของห้องสมุด การก าหนดคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  หน้าที่  
ความรับผิดชอบและจ านวนบุคลากร ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานของห้องสมุดแต่ละประเภท  
ควรพิจารณาให้มีต าแหน่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของห้องสมุด และก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยี 
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หมวด 5 ทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุดควรก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดหา เพ่ือเพ่ิมจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
อย่างมีระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรภายใต้บริบทของชุมชนและสังคม 
ห้องสมุดต้องจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์  
และสื่อโสตอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี และมีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

หมวด 6 อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ 

อาคาร สถานที่ห้องสมุดควรตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางชุมชน มีการออกแบบอย่างเหมาะสม  
ตามมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บุคลากรห้องสมุดมีส่ วนร่ วมในการออกแบบ  
โดยค านึงถึงความต้องการของผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและการขยายพ้ืนที่ในอนาคต  
ควรมี พ้ืนที่ ปฏิบัติ การและพ้ืนที่บริการด้ านเทคโนโลยี  ห้อง เก็บวัสดุ อุปกรณ์  ห้องน ้ าและอ่ืน  ๆ  
ตามความเหมาะสม  

ครุภัณฑ์ห้องสมุดควรได้มาตรฐานและเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียง ระบบป้องกันสาธารณะภัย
อย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน เพ่ือป้องกันและบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศมิ ให้เกิดช ารุดเสียหายก่อน
เวลาอันสมควร 

หมวด 7 การบริการ 

ห้องสมุดควรมีบริการพ้ืนฐาน และบริการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในรูปแบบที่หลากหลาย  
มีระเบียบการให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการอย่างเสมอภาค สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการน ากลยุทธ์การตลาด
และการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุดเชิงรุก 

หมวด 8 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

ห้องสมุดควรสร้างพันธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเรียนรู้ อ่ืน  
เพ่ือสนับสนุนความรู้และการเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 
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หมวด 9 การประเมินคุณภาพห้องสมุด 

ห้องสมุดควรมีระบบประกันคุณภาพและตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพและพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการห้องสมุด 

จากรูปแบบและวัตถุประสงค์ของห้องสมุดประชาชนที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันไป
ของห้องสมุดแต่ละประเภทพบว่า มาตรฐานของห้องสมุดแต่ละประเภทจะมีความคล้ายคลึงเพราะมีประเด็น
ร่วมกันในการสร้างมาตรฐานของห้องสมุด ตัวอย่างของมาตรฐานของห้องสมุด คือ การให้ประชาชนทุกเพศทุก
วัยใช้บริการห้องสมุดประชาชนเพ่ือการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลด้วยตนเองตามอัธยาศัย การที่ประชาชนได้รับ
ข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดประชาชนเป็นผู้จัด จะก่อให้เกิดความรักการอ่าน
และตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดประชาชนกับหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและปลูกฝังความรักการอ่าน 1 

2) มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์  

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การบริหารและการจัดการของพิพิธภัณฑสถานนั้นจะต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถประสานกับสถานศึกษาระดับต่าง  ๆ ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 
พิพิธภัณฑสถานต้องท าหน้าที่เสริมความรู้ให้แก่คนทั่วไปพร้อมการอนุรักษ์ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ซึ่งเป็นสถาบันของชาติโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วย
พิพิธภัณฑสถานเป็นการเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร พ .ศ. 2463 บทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ .ศ. 2504 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ประเทศไทยพัฒนาได้เฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งท าหน้าที่ในการเก็บศิลปวัตถุ 
อันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพิพิธภัณฑสถานได้อย่างเต็มศักยภาพ  

    จากการศึกษาวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มีการกล่าวถึงสภาพการด าเนินงานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ มีการแบ่งลักษณะและประเภทของพิพิธภัณฑ์ไว้อย่างหลากหลายอาทิ
การแบ่งประเภทพิพิธภัณฑ์ตามประเภทจากกรมศิลปากร และพิจารณาจากการจัดตามสภาพที่เป็นจริงของ
พิ พิ ธภัณฑ์  โ ดยแบ่ ง พิ พิ ธภัณฑ์ ออก เป็ น  10 ประ เภท  ได้ แก่  (1)  ม านุ ษยวิ ทย าและชาติ พันธุ์   
(2) ศิลปะและโบราณคด ี(3) อนุสรณ์สถาน (4) เฉพาะเรื่อง (5) พ้ืนบ้านและภูมิปัญญา (6) ธรรมชาติวิทยาและ

                                                             

1 อาชัญญา รตันอุบล, รายงานการวิจัยการจดัการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ห้องสมุดประชาชน (กรุงเทพฯ: ศกศ.ศธ, 2548)  
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สิ่ งแวดล้อม (7)  ประวัติศาสตร์  (8)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (9)  ศิลปะและประวัติศาสตร์   
และ (10) เมืองโบราณ หรือการจัดแบ่งแบบกว้าง ๆ เพียง 2 ประเภท คือ 

   (1) พิพิธภัณฑ์ประเภทวัฒนธรรม (Cultural Museum) คือ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องทาง
วัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งหมด 

 (2) พิพิธภัณฑ์ประเภทวิทยาศาสตร์ (Science Museum) คือพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราว
เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมด หรือเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์  

 การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานราชการ ชุมชนท้องถิ่น 
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นให้พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้มีหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีการบริหารจัดการเป็นสากล การด าเนินงานเป็นไปในลักษณะของ 
การบูรณาการจัดองค์กรให้เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ และมุ่งให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โครงสร้างการบริหารงานส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการจัดการตามขนาดของพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นฝ่ายตาม
หลักวิชาการบริหารพิพิธภัณฑ์ และในส่วนของเอกชนเจ้าของหรือผู้จัดตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในทุกส่วน 
ยกเว้นเฉพาะในส่วนของเอกชนที่จัดแสดงในเชิงธุรกิจ มีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารงานออกเป็นหลายฝ่าย
มากยิ่งขึ้น เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด และในประเด็นของบุคลากร ผู้ปฏิบัติการในส่วนพิพิธภัณฑ์
ส่วนใหญ่มีจ านวนน้อย ท าให้ขาดก าลังส าคัญในการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานและแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน  

พิพิธภัณฑสถาน คือ สถาบันที่ตั้งขึ้นเพ่ือรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุ อันมีความส าคัญ
ทางวิทยาศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและความเพลิดเพลิน รวมถึงหอศิลป์  
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ า และสถานที่อ่ืน ๆ  
ที่ จั ด แ ส ด ง สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต  ก า ร จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ จ ะ ก ร ะ ท า ไ ด้ ต า ม ม า ต ร า  25  
แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
จะต้องมีพ้ืนที่ อาคารและทรัพยากรที่ ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการก าหนด โครงการได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรีตามแต่กรณี ได้รับอนุมัติให้ตั้งหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการ 2 

  

                                                             

2 สุมาลี สังข์ศรี, รายงานการวจิัยการจัดการเรียนรู ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2548) : พิพธิภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: ศกศ.ศธ, 2548)  
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3) มาตรฐานกลางส่วนอุทยานประวัติศาสตร์  

  อุทยานประวัติศาสตร์เป็นแหล่งโบราณสถาน โบราณคดีที่อยู่ในอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เป็น
แหล่งโบราณสถานที่ เป็นกลุ่มสามารถเชื่อมโยงให้สะดวกในการศึกษา การท่องเที่ยวได้ เป็ นกลุ่ม  
และมีการแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วนต่าง ๆ คือ  

     (1) เป็นโบราณสถานส าคัญสูงสุด หรือเป็น Nucleus Zone เป็นกลุ่มที่อนุรักษ์ เข้มข้น  
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในบริเวณนี้ต้องได้รับการพิจารณาระมัดระวังสูงสุด  

 (2) ส่วนโบราณสถานที่กระจัดกระจาย สามารถมีส่วนบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเข้ามาได้  
แต่ไม่มากนัก 

 (3) ส่วนที่เราเข้าไปศึกษา ส ารวจ ที่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมที่จะก าหนดขอบเขตชัดเจน ณ ปัจจุบัน  
แต่ในอนาคตถ้ามีการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่เหล่านี้ สามารถขยายให้เป็นส่วนส าคัญเพ่ิมขึ้นเพ่ืออนุรักษ์และเป็น
พ้ืนที่ในการศึกษา  

 (4) ส่วนบริการ คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 
ศูนย์บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว จะมีเอกสารแนะน า แผ่นพับ หนังสือแนะน าอุทยาน ข้อมูลเส้นทางการ
ท่องเที่ยวหรือโบราณสถานส่วนที่ส าคัญ นอกจากนั้นเป็นห้องสมุด ห้องน้ า ห้องของฝาก ห้องประชุม  
ส่วนรักษาความปลอดภัย ส่วนควบคุมการใช้พ้ืนที่  

 (5) เส้นทางเดินชมโบราณสถาน เส้นทางจักรยาน เส้นทางรถยนต์ ในส่วนอุทยานจะมีการป้องกัน
รถยนต์เข้ามาในพ้ืนที่ โบราณสถานที่ส าคัญ และมีที่จอดรถบริการส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นสัดส่วน  
มีป้ายบอกเส้นทางต่าง ๆ   

 (6) อาคารปฏิบัติการทางโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์บางส่วนจะมีการเปิดให้เข้าชมการ
ด าเนินการหรือการบูรณะเกือบเรียบร้อย หรือยังไม่เรียบร้อย จ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีอยู่สม่ าเสมอเพ่ือที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์  
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 (7) ลานกิจกรรมกลางแจ้ง การใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมแสง – เสียง ก็จ าเป็นจะต้องมีส่วนนี้ไว้เพ่ือ
ชุมชนที่ต้องการน าเสนอโบราณสถานมีชีวิตชีวาขึ้นมา ควรมีกิจกรรมส าหรับคนในหลาย ๆ ระดับ แต่ต้องมีการ
ควบคุมให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์3  

 มาตรฐานกลางดังท่ีกล่าวข้างต้นเป็นเสมือนกฎระเบียบ ข้อตกลงที่มีร่วมกันซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์สังกัดในกรมศิลปากร ซึ่งต่างไปจากการด าเนินการและการ
จัดการในมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์เอกชน และพิพิธภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป 

 4) มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ประเภทหอศิลป์  

   วิสัยทัศน์ หลักของการเรียนรู้ประเภท หอศิลป์ คือ “การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะของชาติ 
และเป็นผู้น าการพัฒนาหอศิลป์ในชาติไปสู่มาตรฐานสากล” โดยมี พันธกิจ ดังนี้  

(1) อนุรักษ์ศิลปวัตถุทางด้านทัศนศิลป์ที่ทรงคุณค่าและถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ โดยการรวบรวบศิลปวัตถุมาอนุรักษ์ไว้ตามกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพ่ือธ ารงคุณค่าและ
ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ศิลปวัตถุทางด้านทัศนศิลป์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์   
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ และน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

(3) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพระบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์   
ให้ได้มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล 

(4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของสังคมอย่าง
แท้จริง 

(5) สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้หอ
ศิลป์ในประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานของหอศิลป์คือ (1) การปกป้อง คุ้มครอง และอนุรักษ์ ศิลปวัตถุ
ด้ านทัศนศิลป์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เ พ่ือให้ธ ารงคว ามเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบต่ อ ไป  
(2) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในงานด้านทัศนศิลป์สู่สาธารณชน โดยพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิชาการ

                                                             

3 ส านักโบราณคดแีละพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ :การใช้ประโยชน์  

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตแิละอุทยานประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชวีิต (กรมศิลปากร: กรุงเทพฯ, 2544) 
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ให้ทันสมัยเหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายและ สภาวะสังคมปัจจุบัน (3) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง (4) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในทุก ๆ 
ด้านของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กับสื่อมวลชน ทุกรูปแบบเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบที่ดึงดูดและน่าสนใจเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมปัจจุบัน (5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการและการบริหารงานซึ่งจะน าไปสู่การร่วมกันพัฒนาหอศิลป์ใน
ประเทศให้ได้มาตรฐานสากล 

บทบาทและหน้าที่ หอศิลป์เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและการจัดแสดงผลงานทั้งศิลปะแบบไทย
ประเพณีและศิลปะร่วมสมัย ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม  
ภาพพิมพ์และสื่อผสม ฯลฯ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เรื่องราวทางด้านศิลปะสาขาทัศนศิลป์และสาขาอ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนา ด้านวิชาการ รวมไปถึงให้บริการทางการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ 
และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะแก่สาธารณชนเพ่ือให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
หอศิลป์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมตามนโยบายของรัฐได้อย่างแท้จริง  เป็นศูนย์กลางการประสานงาน 
ด้านศิลปกรรม ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งในและต่างประเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการ และให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะทั้งของภาครัฐและเอกชนและป้องกันการเสื่อมสภาพและซ่อมสงวนรักษาศิลปวัตถุ
ในพิพิธภัณฑ์ตามหลักการการอนุรักษ์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหอศิลป์มีการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงและเทียบเคียงกับประเทศอ่ืน  ๆ  
ทั่วโลกพบว่า มาตรฐานส าคัญท่ีหอศิลป์ควรมีไว้เป็นแนวทาง คือ  

(1)  มีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 46 มาตรา 69 มาตรา 81 มาตรา 289 ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
และฉบับแก้ไขเ พ่ิมเติม พ.ศ.  2545 มาตรา 7 มาตรา 23 และโดยเฉพาะมาตรา 25 ที่ก าหนดว่า  
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 

(2) ก าหนดภาระหน้าที่และกิจกรรมของส่วนงานต่าง  ๆ ในหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
ออกเป็น งานนิทรรศการ งานค้นคว้าวิจัย งานให้การศึกษา งานบริหารจัดการ งานดูแลรักษาและภัณฑารักษ์ 
งานสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์  
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(3) ก าหนดพ้ืนที่รองรับภาระหน้าที่และกิจกรรม ประกอบไปด้วย ห้องส านักงาน ศูนย์บริการ
ข้อมูลอันรวมไปถึงสถานที่จ าหน่ายบัตรเข้าชม และห้องเก็บสิ่ งของเครื่องใช้ชั่วคราวของผู้ เข้าชม  
ส่วนส านักงานพ้ืนที่นิทรรศการภายนอก ห้องนิทรรศการพิเศษ ห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการ
หมุนเวียน ห้องอเนกประสงค์ ห้องอ่านหนังสือ และศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน 4 

 

5) มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์  

แหล่งเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ ถือเป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับคนในสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
การศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติเ พ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ องค์การสวนสัตว์มีพันธกิจที่ส าคัญ  
คือ การชะลอวิกฤติการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า โดยการจัดและสนับสนุนการด ารงพันธุ์สัตว์ป่าและการน าคืนสู่
ธรรมชาติ การยกระดับการบริหารจัดการการดูแลสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านสุข
ภาวะ กายภาพ และการบริหารจัดการ มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์เพ่ือการนันทนาการ และสร้างความตระหนัก 
การมีส่วนร่วมรณรงค์ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ชีวิตสัตว์ป่าเป็นตัวแทนของประเทศในด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกัน
การสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยและพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์
ให้มีมาตรฐาน   

 ในการบริหารจัดการแหล่ ง เรียนรู้ประเภทสวนสัตว์นั้ นมีนโยบายในการด า เนินงาน  
คือ การให้ความเพลิดเพลินในการพักผ่อนหย่อนใจ การให้การศึกษา การอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุ์สัตว์ป่า 
การนันทนาการ และการวิจัยพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช ในประเด็นของการให้บริการทางสังคมเพ่ือใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีดังนี้  

(1) มีการออกแบบสวนสัตว์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความโดดเด่นทั้งด้านสถานที่และทรัพยากร
สัตว์ป่าที่น่าสนใจ  

(2) สร้างความช านาญและประสบการณ์ในสาขาอาชีพหลายด้านท าให้เป็นสถานที่ในการศึกษา
และเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น สาขาพืช ด้านสัตวแพทย์ สัตวบาล ด้านวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา กีฏวิทยา เทคโนโลยี สารสนเทศ พฤติกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สาขางานช่างต่าง ๆ  

(3) มีการด าเนินการวิจัย ตลอดทั้งความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ  

(4) มีศูนย์วิชาการ การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย  

                                                             

4 อ านาจ เย็นสบาย, รายงานการวจิัยการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : หอศิลป ์(กรุงเทพฯ: ศกศ.ศธ, 2548) 
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(5) การจัดท าป้ายบอกชื่อสัตว์ 
(6) การจัดวิทยากรในการให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนที่มาเที่ยวชม  
(7) สวนสัตว์ของรัฐหลายแห่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิตนักศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  
(8) การผลิตสื่อของสวนสัตว์ที่มีสื่อหลากหลาย ท าให้เพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึง 

แหล่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
(9) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการศึกษาในระบบการศึกษาในระบบการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 

มาตรฐานแนวทางและเกณฑ์ในการออกแบบสวนสัตว์  

การสร้างสวนสัตว์สวยงามและสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมมีองค์ประกอบหลายด้าน
ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์สาขาต่าง ๆ มีการศึกษาวิจัยผลกระทบและวางแผนล่วงหน้าใช้เวลาหลายปีในการ
สร้างความกลมกลืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการจัดเตรียม 
วางแผนและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้านในการท าสวนสัตว์เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นฐานในการออกแบบและ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) การแบ่งการใช้พ้ืนที่ภายในสวนสัตว์  

ส่วนจัดแสดง เป็นส่วนที่ใหญ่และส าคัญที่สุดของสวนสัตว์คือบริเวณที่ผู้เข้าชมสวนสัตว์จะได้ชม
สัตว์ต่าง ๆ ที่จัดแสดงให้ชมภายในสวนสัตว์ สิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาคือ การจัดล าดับการแสดงสัตว์ก่อนหลัง
อย่างไร การแบ่งกลุ่มของสัตว์ประเภทต่าง ๆ ในการจัดแสดง เพ่ือสื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงการแยกหมวดหมู่ของ
สัตว์ในเชิงวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงสัตว์มีการจัดหมวดหมู่ ดังนี้  

แบบระบบ เป็นการจัดแสดงตามการแยกประเภทสัตว์ตามหลักการสังคมศาสตร์ที่เน้นความ
แตกต่างและความคล้ายกันของสัตว์ มีการแยกเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่แบ่งเป็นสัตว์กินเนื้อ สัตว์กี บ 
สัตว์ประเภทลิง กลุ่มสัตว์ปีก แยกย่อยออกเป็น นกน้ า นกอาศัยตามพ้ืนดิน นกกลางคืน นกประเภทอ่ืน ๆ 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ประเภทนี้ก่อสร้างเป็นอาคาร มีการสร้างบ่อหรือกรงเชื่อต่อกับอาคารให้สามารถจัดแสดง
ภายนอกได้ สัตว์กินเนื้อ เช่น ส่วนการแสดงเสือ และแมวป่าชนิดต่าง ๆ และสัตว์น้ า  

แบบภูมิศาสตร์สัตว์ เป็นการจัดแสดงสัตว์ตามถิ่นก าเนิด นิยมแบ่งตามทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกา
ใต้ ยุโรป หรือมีการแบ่งตามเขตต่าง ๆ ของโลกเช่น เขตร้อนชื้น เขตแห้งแล้ง อบอุ่นค่อนข้างร้อน อบอุ่น
ค่อนข้างเย็น สัตว์ ในเขตขั้วโลก หรืออาจแสดงสัตว์ เฉพาะในเขตเอเชีย โดยแบ่งเป็น เขตไซบี เรีย  
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เขตเมดิเตอเรเนียน เขตมรสุม การจัดแสดงสัตว์แบบนี้ใช้กับสวนสัตว์ขนาดเล็ก เน้นการจัดแสดงสภาพแวดล้อม
และสิ่งประกอบให้เหมือนท้องถิ่น  

แบบถิ่นนิ เวศ  เป็นการจัดกลุ่ มสัตว์ เ พ่ือแสดงสภาพแวดล้อมของถิ่ นที่ สั ตว์อาศัยอยู่   
อาทิ ในทุ่งหญ้า สัตว์ป่าทึบ และสัตว์ที่ชอบอาศัยตามชายป่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย 
สัตว์ที่ชอบอยู่บนภูเขา ตลอดจนสัตว์ที่อยู่หนองน้ า การจัดแสดงแบบนี้เป็นที่นิยมค่อนข้างมาก  

แบบพฤติกรรมสัตว์ เป็นการจัดกลุ่มตามลักษณะนิสัย เช่น สัตว์หากินกลางคืน สัตว์ที่บินได้ สัตว์
ที่ว่ายน้ าได้ สัตว์ที่ฝึกได้ ซึ่งการจัดแสดงส่วนสัตว์ที่ฝึกได้อาจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมขณะชม การจัดสวนสัตว์ใน
ลักษณะนี้จะเน้นการพักผ่อนหย่อนใจของผู้ดูเป็นหลัก  

แบบความนิยม เป็นการจัดสวนสัตว์ที่ไม่อิงกฎเกณฑ์อะไรในการจัด เน้นการรวบรวมสัตว์ที่คน
นิยมมาไว้ในบริเวณ มักเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก อาทิ เสือ กวาง ฮิปโปโปเตมัส ยีราฟ ลิง นกที่มีสีสวย  
นกดุร้ายอ่ืน ๆ โดยจัดเรียงตามล าดับก่อนหลังค านึงความรู้สึกของผู้เข้าชมเป็นหลัก  

แบบผสม เป็นการจัดแบบเนื้อเรื่องหรือท่วงท านองต่าง ๆ ที่กล่าวมามากกว่าหนึ่งประเภท  
มีการจัดตามประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วแยกย่อยออกมาการจัดแสดงในลักษณะนี้ให้ความยืดหยุ่นในการจัด
แสดงได้ดี  

แบบผสมอุทยาน เป็นการจัดสวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้ความร่มเงาและ
สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ  

(2) บรรยากาศภายในสวนสัตว์  

คือ สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นสวนสัตว์ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่สร้างขึ้น รูปแบบของ  
สวนสัตว์จะออกมาในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับแผนแม่บทของสวนสัตว์ที่เป็นแผนงานส าคัญในการก าหนดทิศทาง
ของสวนสัตว์ และแผนแม่บทนั้นจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนในรายละเอียดได ้ 
 

(3) การออกแบบที่ดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม  

คือ การปรับปรุงและพัฒนา จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกหรือหาข้อมูลใหม่ ๆ ให้ผู้ เข้าชม  
ในด้านงานบริการและให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ สิ่งส าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นคือ การใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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(4) การจัดแสดงสัตว์  

เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบสวนสัตว์ การจัดแสดงที่ดีท าให้ผู้ชมเกิด  
ความเพลิดเพลิน เกิดความใกล้ชิดธรรมชาติและท าให้มองเห็นสัตว์ในมุมที่เหมาะสม ท าให้บรรยากาศโดยรวม
ของสวนสัตว์มีลักษณะที่ดี ในขณะเดียวกันท าให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงธรรมชาติด้วย  

(5) ลักษณะกรงท่ีใช้  

ส าหรับกักสัตว์ในสวนสัตว์ปัจจุบันนิยมให้ออกแบบให้มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติ  การเลือกกรง 
ที่ใช้จึงมีความส าคัญต่อบรรยากาศของการเข้าชม กรงลักษณะต่าง ๆ ที่ใช้ในสวนสัตว์ เช่น  

กรงกักสัตว์ เป็นลักษณะพ้ืนที่ห้อมล้อมด้วยรั้วหรือลูกกรง มีพ้ืนกรงชนิดที่ท าความสะอาดง่าย 
ใช้ได้กับสัตว์เกือบทุกชนิด การท ากรงให้ดูไม่เด่นชัดท าได้โดยการทาสีทึบ และแต่งสภาพแวดล้อมในกรง 
ให้ดูเป็นธรรมชาติ  

คอกสั ต ว์  เ ป็ นที่ กั กขั ง สั ต ว์ ที่ ท า ลั กษณะ เป็ น ถ้ า  เ ป็ นคู ห า เป็ น เ กาะมี น้ า ล้ อ ม ร อบ  
หรือลักษณะเป็นคอกสัตว์ที่ก้ันระหว่างสัตว์กับผู้เข้าชมมักใช้น้ า เป็นวิธีการจัดให้มีสภาพตามธรรมชาติใกล้เคียง
กับสภาพความเป็นอยู่จริงของสัตว์  

กรงชนิดผู้ชมเดินเข้าได้ เป็นที่กักขังสัตว์ที่ไม่ท าอันตรายแก่ผู้เข้าชมและเชื่องพอที่ผู้ เข้าชมจะเข้า
ชมภายในคอกได้ มักท าประตูเป็น 2 ชั้นกันไม่ให้สัตว์ออกภายนอก  

บ่อน้ า: ส าหรับสัตว์น้ าหรือสัตว์ที่ว่ายน้ าได้จ าเป็นต้องท าบ่อน้ าไว้ให้อาจท ากระจกให้เห็นความ
เป็นไปภายใต้น้ า 

อาคารแสดงสัตว์ ส าหรับสัตว์ที่ต้องการมีการควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น การควบคุมอุณหภูมิ 
ควบคุมแสงสว่างท าอาคารปิดล้อมและใหผู้้เข้าชมเที่ยวชมในอาคาร  

กรงส าหรับผู้เข้าชม เป็นลักษณะการแสดงสัตว์ที่ปล่อยให้สัตว์เป็นอิสระในพ้ืนที่กว้างและใช้ที่กั้น
กันการเข้าถึงระหว่างคนกับสัตว์ภายในบริเวณนั้นหรืออาจใช้พาหนะปิดล้อมน าผู้เข้าชมสัตว์ในบริเวณนั้น  

กรงกัก เป็นกรงขนาดเล็กภายในคอกสัตว์ ใช้เพ่ือการแยกสัตว์ออกจากส่วนจัดแสดงชั่วคราว  
ในกรณีท่ีสัตว์ป่วยหรือผู้ดูแลจะเข้าไปท าความสะอาดภายในคอก  
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(6) ลักษณะการก้ันระหว่างคนกับสัตว์   

ในสวนสัตว์จ า เป็นต้องจ ากัดขอบเขตของคนหรือสัตว์ ได้ ให้อยู่ ในอาณาเขตที่ก าหนด  
การจ ากัดขอบเขตนี้จ าเป็นต้องใช้ที่กั้นในสวนสัตว์ ดังนี้ คูน้ าหรือคูแห้งแยกออกได้เป็นประเภท คือ คูแห้งด้าน
เดียว คูน้ าด้านเดียว คูแห้งเต็มรูป รั้วกั้นปศุสัตว์  

(7) เฟอร์นิเจอร์และบรรยากาศในส่วนการแสดงสัตว์   

สิ่ งส าคัญในการเลือกว่าจะใช้อะไรในการตกแต่งบรรยากาศในบริ เวณที่สัตว์อยู่อาศัย  
คือ ความจ าเป็นพื้นฐานของสัตว์กับการใช้ประโยชน์และความเหมาะสมในการตกแต่งในบริเวณที่อยู่อาศัยของ
สัตว์  

(8) มุมมองสัตว์  

เป็นจุดที่ผู้เข้าชมมองดูสัตว์ จุดชมสัตว์ที่ดีไม่จ าเป็นต้องมองเห็นสัตว์ได้ทุกแง่มุมตลอดเวลา  
เพราะธรรมชาติของสัตว์ต้องการที่ที่เป็นส่วนตัว เพ่ือการพักผ่อนหรือเพ่ือการด าเนินกิจกรรมทางพฤติกรรม  
อ่ืน ๆ จุดที่ดีควรจัดไว้ในมุมของผู้เข้าชมที่สามารถมองเห็นสัตว์ได้ง่าย  

(9) ป้ายแสดงสัตว์  

เป็นป้ายที่บอกถึงทุกเรื่องราวของสัตว์ที่ต้องการจะน าเสนอ และเป็นสื่อกลางเพ่ือสื่อสารระหว่าง 
ผู้เข้าชมและสิ่งของต่าง ๆ สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในเรื่องของป้ายแสดงสัตว์ คือ ที่ตั้งที่เหมาะสม อาจจะมีการ
กระจายไปตามจุดชมสัตว์ต าแหน่งต่าง ๆ  ขนาดป้าย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดออกไป 
ป้ายควรมีขนาดที่ เหมาะสมกับขนาดของส่วนแสดงสัตว์  รูปแบบการน าเสนอ ควรมีรูปแบบที่คล้ายกัน  
การเรียงล าดับการน าเสนอ สิ่งที่ควรค านึงในการเลือกป้ายคือ ราคาไม่สูง ความคงทน ความสวยงามสะดุดตา  
มีเนื้อหาในการน าเสนอที่น่าสนใจ ครอบคลุม กระชับและชัดเจน  

(10) ความปลอดภัยของผู้เข้าชม  

เป็นสิ่งส าคัญในการค านึงถึงในเรื่องของความแข็งแรงของคอกขังสัตว์ ต้องไม่มีทางเข้าออก  
หรือประตูใด ๆ ที่ท าให้สัตว์สามารถเดินเข้ามาหาผู้เข้าชมได้  

(11) ความปลอดภัยของสัตว์   

ระยะห่างของกรงที่ขังสัตว์กับผู้เข้าชม ควรมีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะป้องกันในเรื่องของการให้
อาหาร หรือคนท่ีชอบแกล้งสัตว์  
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(12) ป้ายแสดงความเข้าใจ  

เป็นป้ายที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เป็นปกติของสัตว์เพ่ือบอกข้อมูลแก่ผู้เข้าชม 

(13) เส้นทางการสัญจร  

สวนสัตว์จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ขนาดกว้างใหญ่เป็นส่วนแสดงสัตว์ รูปแบบการสัญจรจึงมีหลายระบบ
ตั้งแต่รถยนต์ รถบริการภายใน การเดินเท้าและพาหนะที่ เกี่ยวข้องที่ ใช้ในการดูแลสัตว์และบริเวณ  
ต้องมีการวางแผนแยกระบบต่าง  ๆ ให้ชัด เจน มีการตัดกันระหว่างรถกับทางเท้า ให้น้อยที่ สุ ด 
เพ่ือความปลอดภัย ต้องมีระยะการเดินที่ไม่ไกลมาก ในการเดินชมสัตว์และการหยุดพัก และมักจะจัดเป็นวง
บรรจบเพื่อความสะดวกในการชม  

(14) ส่วนพักผ่อน  

เป็นส่วนที่ผู้เข้าชมสวนสัตว์ใช้ส าหรับเปลี่ยนบรรยากาศจากการชมสัตว์ที่แสดงไว้ลักษณะของการ
พักผ่อนในสวนสัตว์ มีทั้ง บริเวณนั่งพักผ่อนทั่วไป สวนสัตว์ส าหรับเด็ก เวที แสดงสัตว์ สนามเด็กเล่น  
ที่แสดงนิทรรศการกลางแจ้ง และส่วนพักผ่อนอ่ืน ๆ  

(15) ส่วนดูแลสัตว์และสถานที่ เป็นส่วนส าคัญท่ีอยู่เบื้องหลังการแสดง  

เป็นส่วนที่ผู้ชมเข้าไปดูไม่ได้ แต่จะมีผลต่อสุขภาพของสัตว์ ความสวยงามของสถานที่และความ
ราบรื่นในการเข้าชม 

(16) ที่ท าการสวนสัตว์  

เป็นเสมือนกองอ านวยการที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเข้าชมสัตว์  

(17) ส่วนค้นคว้าและวิจัย  

ส่วนนี้ประกอบไปด้วยห้องท างานนักวิจัย ห้องทดลอง คอกกักขังสัตว์ และห้องสมุดในส่วนของ
งานวิจัยของสวนสัตว์เป็นงานหลักที่ก าหนดไว้ในสวนสัตว์ของภาครัฐเกือบทุกแห่ง ท าให้เกิดความรู้ใหม่และ
เป็นแหล่งวิชาการของสวนสัตว์และผู้สนใจ ในส่วนของการค้นคว้าวิจัยนั้นแบ่งออกเป็น  2 ส่วน  
คือ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบการวิจัยที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการท างาน เช่น การอนุบาลเมื่อสัตว์
คลอดลูก หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ตามฤดูกาล งานวิจัยที่เน้นเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์  
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เป็นงานวิจัยที่ ใช้ระยะเวลาตั้ งแต่  1 ปี  ขึ้นไป อาจจะเป็นไปในรูปแบบของงานวิจัยร่วมระหว่าง
สถาบันการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากภายนอกสวนสัตว์ 

(18) ส่วนที่ให้การศึกษา  

เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่ในการจัดท าแผนงานหลักในทุก ๆ ด้านของสวนสัตว์ ตั้งแต่ส่วนการแสดง
สัตว์ ต้นไม้ภายใน การจัดเฟอร์นิเจอร์ในคอกสัตว์ สีสันลวดลาย ซึ่งงานเหล่านี้เป็นศิลปะเฉพาะส่วนของงาน
แสดงในแต่ละท่ี บ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ  

(19) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์  

เป็นกิจกรรมใหม่ของสวนสัตว์ที่เป็นหนึ่งในโปรแกรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สร้างการกระตุ้น
พฤติกรรมของสัตว์ให้สามารถแสดงออก ด้วยการร่วมมือกันของนักชีววิทยาสวนสัตว์ ร่วมกับสถาปนิกและ
วิศวกรร่วมกันออกแบบตกแต่งกรงสัตว์ จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ 5 

6) มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ประเภทสวนพฤกษศาสตร์  

สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพืชที่มีชีวิต อันเป็นพืชประจ าถิ่นของประเทศเพ่ือ
การอนุรักษ์มีการน าพืชจากต่างถิ่นมาปลูกเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวกับพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีการปลูกพืชอย่างมีระบบ  และปลูกเพ่ิมจ านวนชนิดของพืชอยู่
ตลอดเวลา สวนพฤกษศาสตร์ยังเป็นแหล่งรวบรวมพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือการจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรแบบยั่งยืน และสวนพฤกษศาสตร์จัดได้ว่าเป็นประตูสู่วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการอนุรักษ์ 
ในอาณาจักรพืช สวนพฤกษศาสตร์เป็นตัวแทนของอาณาจักรพืชทั้งการจ าแนกและการใช้ประโยชน์เปิดกว้าง
ในการศึกษาหาความรู้ แก่สาธารณชน มีผู้ กล่ าว ไว้ ว่ า  สวนสาธารณะเป็นองค์กรที่ ผสมผสาน  
ระหว่างมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ทดลองและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนพฤกษศาสตร์และพรรณ
ไม้ในสวนถูกจัดสร้างให้เป็นที่แสดงถึงความสวยงามเพ่ือการดึงดูดใจอย่างมีคุณค่าและด ารงไว้ซึ่งความรู้รากฐาน
ทางวิทยาศาสตร์  

ความส าคัญของสวนพฤกษศาสตร์ คือ เป็นศูนย์วิชาการ แหล่งการเรียนรู้ในธรรมชาติ ค้นคว้า 
วิจัย และให้การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ รวมไปถึงพรรณไม้ต่างประเทศต่าง ๆ ที่น ามาจัดปลูก 
ให้สวยงาม ร่มรื่น มีการจ าแนกหมวดหมู่ตามหลักการจ าแนกพรรณไม้ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพืชของประเทศ 
การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชั ด เจน  

                                                             

5 อภิเดช สิงหเสนี, รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสัตว์ (กรุงเทพฯ: ศกศ.ศธ, 2548)  
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มีการก าหนดทิศทางปฏิบัติ หาแนวทางเพ่ือให้นโยบายสามารถด าเนินการได้ มีการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือรองรับ
กับนโยบายการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่ควรค านึงถึงคือ  

(1) แผนการจัดการ/แผนแม่บท ต้องมีแผนให้สอดคล้องกันระหว่างนโยบายการศึกษา 
และนโยบายการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
สภาพทรัพยากร มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ เรียน ความต้องการ รูปแบบของกิจกรรมที่จะเข้าไปสัมผัสได้  
ในสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือให้กลุ่มผู้ เรียนได้รับความรู้ที่แท้จริง เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่  
การปลูกจิตส านึก  

(2) การวางแผนจัดสวนพฤกษศาสตร์ ต้องมีการประเมินศักยภาพเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และก าหนดนโยบายที่เหมาะสมเพ่ือการจัดการและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  

(3) งบประมาณในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์  เ พ่ือ พัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐ านของ 
สวนพฤกษศาสตร์ให้สมบูรณ์ ตั้งแต่เรื่องระบบอาคาร หอพรรณไม้ ห้องสมุด ห้องจัดนิทรรศการ ฯลฯ  

(4) บุคลากร  ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทยยังขาดผู้ด าเนินงานด้านต่าง  ๆ  
โดยเฉพาะนักพฤกษศาสตร์ด้านอนุกรมวิธาน อาสาสมัคร ครูประจ าสวน วิทยากร หรือไกด์ทัวร์ ที่ต้องมาจาก 
ผู้ที่มีใจรักธรรมชาติ รักเด็ก มีอารมณ์สุนทรีย์ที่จะให้บริการความรู้ การเข้าเกณฑ์มาตรฐานจะต้องมีการฝึก
บุคลากรไว้ให้ความรู้แก่เด็ก และประชาชน ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์ของไทยจะมีการบรรยายหรือน าชม 
โดยหัวหน้าสวน หรือผู้ช่วยหัวหน้าสวนฯ 

(5) ผู้บริหารสวนพฤกษศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลหรือนักวิชาการด้านต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยดูแลในสวน ดังนั้น การด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์จ าเป็นต้องมีการร่วมมือจากหลายฝ่าย 

(6) การวางแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากพืชเป็นรากฐานส าคัญของทุกชีวิตบนโลกจึงควรเป็น 
ที่ประจักษ์ในการให้ความส าคัญของพรรณพืชบนโลก การอนุรักษ์และการให้ความรู้ เรื่องพรรณพืช  
แก่ประชาชนจึงควรจัดเป็นนโยบายอันดับแรก เพ่ือให้ผู้คนในชาติตระหนักถึงความจริงข้อนี้ 

องค์ประกอบหลักของสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน 

(1) สวนปลูกตัวอย่างพืชมีชีวิต (Living Collections) 

เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ไทยและต่างประเทศนานาชนิด ดังนั้น จึงต้องมี พ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
ปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการ และความสวยงาม โดยปลูกพืชเป็นหมวดหมู่
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เ ป็ น ว ง ศ์ ต่ า ง  ๆ  ต า ม ห ลั ก อ นุ ก ร ม วิ ธ า น พื ช  ป ลู ก ผ ส ม ผ ส า น เ ป็ น ส ว น พ ฤ ก ษ ช า ติ ต า ม 
ลักษณะทางภูมิสถาปัตย์ เช่น สวนหิน หรือปลูกเป็นกลุ่มตามลักษณะการเจริญเติบโต เช่น กลุ่มไม้เลื้อย 

(2) พิพิธภัณฑ์พืช/หอพรรณไม้ (Herbarium)  

เป็นพ้ืนที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Herbarium Specimen) เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมตัวอย่าง 
พรรณไม้แห้งส าหรับการศึกษาด้านอนุกรมวิธานโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการทั้งในและนอกประเทศ  
ได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์พืช พรรณพืชบางชนิดไม่สามารถน ามาจัดปลูกได้ในสวนพฤกษศาสตร์
ก็จะจัดเก็บไว้ในรูปพรรณไม้แห้ง โดยเก็บตัวอย่างแห้งที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนส าคัญต่าง ๆ  ของพืช  
ได้แก่ ใบ ดอก ผล อัดให้แห้ง อาบน้ ายา แล้วน ามาเย็บติดกับกระดาษแข็งใส่ในตู้เก็บพรรณไม้แห้งในหอพรรณ
ไม้อย่างเป็นระบบ โดยจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ตามล าดับชั้นของพืช เพ่ือที่จะให้ผู้ที่ท าการศึกษาสามารถศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์พืชยังต้องมีฐานข้อมูลพรรณพืช ห้องสมุด  
ห้องเก็บตัวอย่าง อันเป็นส่วนประกอบในการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืชพิพิธภัณฑ์พืช/หอพรรณไม้จึงเป็นส่วน
หนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืชได้อย่างครบวงจร 

(3) ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ (Botanical Library)  

สวนพฤกษศาสตร์นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์พรรณไม้แล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลและ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้แก่ประชาชนอีกด้วย ดังนั้น สวนพฤกษศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีห้องสมุด
รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช นอกจากนี้สวนพฤกษศาสตร์ยังมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่จะท าให้สวน
พฤกษศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ และผู้คนนิยมเข้าค้นคว้าหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจ ดังนี้ 

อาคารส านักงาน สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden Information Centre) เป็นสถานที่
ติดต่อของผู้เข้าชมสวนเพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสวน ตลอดจนการติดต่อนัดหมายในการเข้าชมสวนมีการ
จัดบอร์ดนิทรรศการหรือจัดนิทรรศการตามวาระโอกาสต่าง ๆ เป็นสถานที่ท่ีผู้เข้าชมสวนหรือผู้ศึกษาหาความรู้
ในสวนจะได้รับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก 

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Nature Trail) เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ส าคัญแหล่ง
หนึ่ ง  ท า ให้ มี นั กศึ กษาจ านวนมากมาทัศนศึ กษา ในสว นพฤกษศาสตร์ และ เข้ า รับ ฟั งบรรยาย  
อบรม จึงต้องมีการจัดท าทางเดินเพ่ือศึกษาธรรมชาติได้อย่างเพลิดเพลิน 

ป้ายสื่อความหมาย ป้าย แผ่นป้าย และนิทรรศการ เป็นวิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้คนคุ้นเคยกับพ้ืนที่
และได้เรียนรู้เรื่องราวส าคัญของพ้ืนที่นั้น ป้าย แผ่นป้าย และนิทรรศการมักไม่ให้สาระรายละเอียดลึกซึ้งลงไป
มากนัก แต่กระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชม อยากรู้อยากคุ้นเคยกับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ชุดภาพนิ่ง รายการสื่อคุณภาพ 
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ภาพยนตร์ และหนังสือประเภทต่าง ๆ สร้างความรู้สึกลงในรายละเอียดแก่ผู้มาเยี่ยมชมได้ดีกว่า ผู้บริหารพ้ืนที่
ควรเลือกสื่อประเภทที่สนองความต้องการของผู้มาเยี่ยมชมได้ดีที่ สุดของแต่ละพ้ืนที่ เป็นกรณี ไป 
 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนการพัฒนาสื่อคุณค่าของแต่ละพ้ืนที่เป็นการเฉพาะ 

สถานที่นันทนาการ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนโดยให้ความรู้ควบคู่ไปกับความ
เพลิดเพลิน โดยตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรพืชอันมีค่าของประเทศ จึงเน้นการถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกแก่ส่วนรวม ให้มีความรัก ภูมิใจ และช่วยกันรักษามรดกของชาติอันล้ าค่านี้ไว้แก่เยาวชน 
รุ่นหลัง โดยสวนพฤกษศาสตร์จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตั้งแต่ถนนทางเข้า ทางรถยนต์  
ระบบก าจัดขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ลานจอดรถ ฯลฯ 

ห้องปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล จะต้องมีห้องปฏิบัติการที่มี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพ่ือให้นักวิจัยได้ทดลองด้านพฤกษศาสตร์สาขาต่าง ๆ เป็นการเก็บตัวอย่างสดของ
พืชน ามาศึกษาค้นคว้าทางด้านโมเลกุล การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวน ฯลฯ6 

7) มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ประเภทอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ จัดกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้อง
ช่วยกันสร้างคุณภาพของการบริการเพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด การด าเนินงานต้องมีมาตรฐาน 
คณะผู้วิจัยของเสนอเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ ประเภทอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 

สถานที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ ต้องมีองค์ประกอบความร่มรื่น ความสงบ ความสะดวก และสิ่งแวดล้อมที่ดี พ้ืนที่ตั้งของอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
เนื้อท่ีดังกล่าวควรจัดสัดส่วนให้เหมาะสมด้วยสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้  

(1) อาคารส านักงาน เพ่ือการบริหารจัดการของฝ่ายหรือแผนกต่าง ๆ   

                                                             

6 ก่องกานดา ชยามฤต, รายงานการวิจยัการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนพฤกษศาสตร ์(กรุงเทพฯ : ศกศ.ศธ, 2548)  
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(2) อาคารฝึกอบรมบ่มเพาะนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือการจัดประชุม 
สัมมนา อบรม ค้นคว้า วิจัย ประดิษฐ์ นวัตกรรม 

(3) อาคารนิทรรศการ เพ่ือจัดการแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เทคโนโลยีขั้นสูง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(4) อาคารนิทรรศการสัตว์น้ า ท้องฟ้าจ าลอง หอดูดาว  
(5) อาคารกิจกรรม เพ่ือการจัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
(6) อาคารหอพัก เพ่ือการพักชั่วคราวของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาอบรมกิจกรรมค่าย 
(7) บริเวณพ้ืนที่นิทรรศการกลางแจ้ง เพ่ือการจัดนิทรรศการนอกอาคาร 
(8) สวนพักผ่อน เพ่ือการพักผ่อนออกก าลังกาย 
(9) ลานจอดรถ เพ่ือการจอดรถอย่างมีระเบียบ 

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ต้องสร้างกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายโดยค านึงถึง
ผู้เรียนที่มอีายุต่างกัน มาตรฐานของกิจกรรมสร้างการเรียนรู้พึงได้รับก าหนด ดังนี้ 

(1) กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ นิทรรศการ  จะต้องให้สาระการเรียนรู้ ในด้านต่าง  ๆ ดังนี้   
ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(2) กิจกรรมเสริมทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์   
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม 

(3) กิจกรรมฝึกอบรมบ่มเพาะนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ จะต้องจัดให้มีอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือผลสัมฤทธิ์ ในการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สู่สังคม กิจกรรมเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ  
12 กิจกรรม 

(4) อุปกรณ ์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องจัดให้มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ และมีการดูแล
อุปกรณ์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด มาตรฐานด้านอุปกรณ์พึงได้รับการก าหนด 
ดังนี้ 

- จ านวนอุปกรณ์การเรียนรู้จะต้องได้รับการจัดหาอย่างเพียงพอ อุปกรณ์มีความ
ทันสมัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ ความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- อุปกรณ์ในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานจะต้องได้รับการจัดหาให้ครบ  
ทุกสาขา และมีจ านวนเพียงพอต่อการบริการ  

- จ านวนอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดให้บริการ
จะต้องเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 3 ชุด  
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- สิ่งพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์จะต้องได้รับการจัดพิมพ์ และผลิตที่มีความเหมาะสมกับ
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  เ พ่ื อ น า เ ส น อ สู่ สั ง ค ม  
สิ่งพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์จะต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยปีละ 24 ชิ้น 

- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องจัดตั้งหน่วยงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

การบริการสังคม จะต้องจัดให้บริการแก่ประชาชนด้วยความยินดี สร้างภาวะความอยากรู้ 
อยากเห็นให้เกิดกับผู้ใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ มาตรฐานการบริการพึงได้รับการก าหนด 
ดังนี้ 

(1) เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทุกวัน (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.) 
(2) มีความเชื่อมโยงกับองค์กรต่าง  ๆ เช่น โรงเรียน ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้น าศาสนา  

อย่างน้อยปีละ 12 กลุ่ม เพ่ือจัดการโครงการหรือกิจกรรมอันแสดงถึงความเป็นผู้น า 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(3) มีผลงานและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการหรือด้านวิจัยอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
(4) มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม  

ทั้งในประเทศและตา่งประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 2 แห่ง 
(5) จัดให้มีนิทรรศการเคลื่อนที่อย่างน้อยปีละ 20 ครั้ง 
(6) จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากประชาชนในการให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(7) ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนให้จ านวนผู้รับบริการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 5% 
(8) จัดประชุมเชิงวิชาการด้านเทคนิค การน าเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ 

สื่อเผยแพร่ความรู้ การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
วิทยากรน าชมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(9) เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก เ รี ย น  นิ สิ ต  นั ก ศึ ก ษ า  อ า ส า ส มั ค ร  แ ล ะป ร ะช า ช น ทั่ ว ไ ป  
ได้ฝึกงานในหน่วยงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกปี 

   บุคลากร ที่ท างานในสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวจักรส าคัญที่ขับเคลื่อนให้
การด าเนินกิจกรรม มีการพฒันาและก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มาตรฐานด้านบุคลากรพึงได้รับการก าหนด ดังนี้ 

(1) จ านวนข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ส าเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์  มีไม่น้อยกว่า  
10 อัตรา 

(2) อัตราส่วนวุฒิการศึกษาของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์จะต้องไม่น้อยกว่า ปริญญาเอก : 
ปริญญาโท : ปริญญาตรี เท่ากับ 1 : 3 : 6  
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(3) ผู้บริหารจะต้องมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท  และมี พ้ืนฐานความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการบริหารแหล่งการเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(4) ผู้บริหารจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ และความรู้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(5) วิทยากรน าชมต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ 
(6) กลุ่ มวิทยากรน าชมต้อง ได้ รับการอบรมวิชาการ  เ พ่ือเ พ่ิมพูนทักษะและความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
(7) มีการแลกเปลี่ยนวิทยากรน าชมระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(8) บุคลากรทุกคนต้องมีการพัฒนางานในหน้าที่เพ่ิมขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
(9) บุคลากรทุกคนต้องจัดท ารายงาน และได้รับการประเมินปีละ 1 ครั้ง 

ด้านการเงิน รัฐต้องสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งละไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทต่อปี และเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 2% และรัฐต้องให้อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการการเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องหารายได้นอกเหนือจากงานงบประมาณแผ่นดินเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

นโยบายและแผนพัฒนา ต้องมีบทบาทความเป็นผู้น าในสังคมแห่งการเรียนรู้ มีส่วนกระตุ้นให้
ประชาชนได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับมาตรฐานด้านนโยบายและแผนพัฒนาต้อง
ประกอบด้วย 

(1) จัดให้มี วิสั ยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย โครงสร้ างองค์กร และแผนปฏิบัติการของ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ชัดเจน 

(2) มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ทันสมัยทุก 4 ปี 
(3) มีการทบทวนและปรับแผนด าเนินงานทุก 6 เดือน 
(4) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งพร้อมจะรับการประเมินภายในและจากภายนอก 

มาตรฐานการเรียนรู้ ต้องจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก
การเข้าชม ค้นคว้า และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน ครบตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการต้องจัดสื่อ นิทรรศการ  
หรือกิจกรรม ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง  
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การประเมินผลการเรียนรู้ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้พึงได้รับการก าหนด
ดังนี้ 

(1) มีการจัดท าแบบทดสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ทุกสื่อนิทรรศการ หรือกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ หรือสอดคล้องกับอายุของผู้ใช้บริการ 

(2) มีการจัดท าแบบทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละสื่อนิทรรศการ หรือกิจกรรม 
(3) ท าการวัดผลการเรียนรู้และวัดความพึงพอใจแบบสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ 

ด้านกฎหมาย รัฐต้องจัดให้มีพระราชบัญญัติใหม่ เทียบเคียงกับพระราชบัญญั ติ พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพ่ือให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรที่มีความเป็น
อิสระและความคล่องตัวสูง โดยไม่ผูกพันกับกฎระเบียบการปฏิบัติและข้อบังคับปกติของราชการและเป็น
องค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความช านาญในการปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ  ทั้งนี้ เ พ่ือให้การบริการมี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกื้อหนุนองค์กรต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
อย่างเป็นระบบ และรัฐต้องจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
โดยก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การจัดตั้ งหน่วยงานต่าง  ๆ ในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการเงิน การคัดเลือกผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ  7 

2.6.2 มาตรฐานของแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 

1) มาตรฐานห้องสมุดประชาชนในต่างประเทศ 

การด าเนินงานห้องสมุดประชาชนในต่างประเทศมักด าเนินงานไปด้วยดี ทั้งนี้ เพราะรัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ เห็นความส าคัญของห้องสมุดประชาชน มีการออกกฎหมายห้องสมุดประชาชนสนับสนุนการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะ และสิ่งหนึ่งท าให้การด าเนินงานห้องสมุดประชาชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการปฏิบัติงาน คือ การมีมาตรฐานห้องสมุดประชาชนใช้บังคับในการพัฒนากิจการของห้องสมุด 
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่า “มาตรฐาน”ว่า “สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักส าหรับ

                                                             

7 วิชัย ฤกษ์ภูริทิต . รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  กรุงเทพฯ : ศกศ.ศธ ,2548  
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เทียบก าหนด” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 830) ส่วนความหมาย ของค าว่า "Standard" มีผู้อธิบายค าแปลไว้
ว่า “สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ” (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2526 : 1147) ดังนั้น ค าว่า มาตรฐานห้องสมุด
ประชาชนจึงหมายความว่า สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักส าหรับการเปรียบเทียบในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 
ประเทศต่าง ๆ จึงต้องหันมาศึกษาสิ่งที่ถือเป็นหลักในการเปรียบเทียบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และอ่ืน ๆ ส าหรับเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานกิจการห้องสมุด
ประชาชน และส่วนมากแล้วแต่ละประเทศจะก าหนดมาตรฐานห้องสมุดประชาชนขึ้นมาเอง ประเทศต่าง ๆ  
จึงมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป 

มาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่นับว่าเด่นที่สุ ด ได้แก่ มาตรฐานห้องสมุดประชาชนของ
สหรัฐอเมริกา เพราะประชาชนได้รับสิทธิในการใช้บริการได้อย่างดีที่สุด และถือว่ามีมาตรฐานสูงเกินว่า
ประเทศอ่ืน ๆ จะน าไปปฏิบัติตามได้ สมาคมห้องสมุดนานาชาติที่ส าคัญสมาคมหนึ่ง ได้แก่ สหพันธ์สากลแห่ง
สมาคมห้องสมุดและสถาบัน (International Federation of Library Associations and Institution: IFLA) 
จึงได้ก าหนดมาตรฐานห้องสมุดประชาชนโดยเชิญประเทศสมาชิกต่าง ๆ ช่วยกันพิจารณาจนกระทั่งเป็นที่
ยอมรับและใช้ปฏิบัติอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในขณะนี้ 

ทั้งนี้สมาคมห้องสมุดอเมริกัน ได้ก าหนดมาตรฐานห้องสมุดประชาชนชั้นต่ าส าหรับประเทศ
สหรัฐอเมริกาไว้หลายเรื่องโดยในปี 1960 ได้ก าหนดแนวนโยบายการให้บริการแก่ผู้ใหญ่ (Public Library 
Association, 1960) ก าหนดมาตรฐานเรื่องคุณภาพของการให้บริการรถเคลื่อนที่ในปี 1963 (Public Library 
Association, 1963) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการแก่เด็กในห้องสมุดประชาชนในปี 1964 (Public Library 
Association, 1964) ก าหนดมาตรฐานส าหรับห้องสมุดประชาชนขนาดเล็กในปี 1962 (Public Library 
Association, 1962) และมาตรฐานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับระบบห้องสมุดประชาชนในปี 1966 (American Library 
Association, 1967) ซึ่งได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน รวมทั้งสิ้น 66 ข้อ 
แต่ละข้อจะก าหนดมาตรฐานส าคัญไว้ และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับ 
ผู้บริหารงานห้องสมุดประชาชน มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับระบบห้องสมุดประชาชนได้วางกฎเกณฑ์การ
ด าเนินงานห้องสมุดประชาชนเป็น 5 เรื่องใหญ่ คือ กฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างและรัฐบาลของการ
ให้บริการห้องสมุด กฎเกณฑ์ว่าด้วยการบริการห้องสมุด กฎเกณฑ์ว่าด้วยวัสดุ ห้องสมุด กฎเกณฑ์ว่าด้วยวัสดุ
ห้องสมุด กฎเกณฑ์ว่าด้วยบุคลากรในห้องสมุด และกฎเกณฑ์ว่าด้วยอาคารสถานที่ แต่ละกฎเกณฑ์ได้ก าหนด
มาตรฐานที่เก่ียวข้องในแต่ละกฎเกณฑร์วมทั้งสิ้น 66 ข้อ 
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2.7 มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ขององค์กรทางวิชาชีพระดับนานาชาติ  

สมรรถนะหรือตัวชี้วัดคุณภาพได้มีการพัฒนามานานแล้วและห้องสมุดเองก็ได้น ามาประยุกต์ใช้มา
นานนับหลายทศวรรษและมีการตีพิมพ์ทั้งหนังสือคู่มือและมาตรฐานระบบมาตรฐาน  The International 
Standard ISO 11620 เป็นมาตรฐานส าหรับวัดสมรรถนะของห้องสมุด ซึ่งฉบับปรับปรุงล่าสุดได้รวมถึงการวัด
สมรรถนะของห้องสมุดแบบดั้งเดิมและห้องสมุดที่บริการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย  และข้อแนะน าของ  
IFLA ส าหรับ “การวัดคุณภาพ” (Measuring Quality) ที่จะจัดพิมพ์ออกมาในปี 2007 นี้ ได้ระบุวิธีการวัด
สมรรถนะของห้องสมุดไว้ด้วย ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดสมรรถนะของห้องสมุด  

หัวข้อ ตัวช้ีวัดสมรรถนะ 

ทั่วไป (1) การได้ส่วนแบ่งทางการตลาด 
ห้องสมุดเป็นสถานที่ส าหรับการ
ท างาน 

(1) จ านวนเก้าอ้ีต่อผู้รับบริการ 
(2) จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ 
(3) การเข้ามาใช้บริการของสมาชิก 

การจัดหาสื่อสารสนเทศ (1) จ านวนรายชื่อสื่อสารสนเทศ 
(2) การเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) เนื้อหาที่มีการดาวน์โหลด 

การจัดส่งเอกสาร (1) ความรวดเร็วในการให้บริการ 
กระบวนการในการให้บริการ (1) ความรวดเร็วในการจัดหาสื่อสารสนเทศ 
ประสิทธิภาพต้นทุน (1) ต้นทุนต่อการใช้ประโยชน์ 

(2) ต้นทุนต่อจ านวนผู้ใช้ห้องสมุด 
 
 

2.8 ทิศทางและแนวโน้มของโลกและประเทศไทยในการด าเนินงานและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ 

ส าหรับทิศทางและแนวโน้มของโลกในการด า เนินงานด้านการพัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้   
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า แหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด  
หรือแหล่งเรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ มีการพัฒนาในลักษณะของการเป็น Hybrid กล่าวคือมีการผสมผสานมาก
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ยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงว่า จากแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการในมิติเดียว เช่น หากเป็นพิพิธภัณฑ์ ก็จะให้บริการตามหน้าที่
ของพิพิธภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันจะพบว่า ในพิพิธภัณฑ์จะประกอบด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  
มีการให้บริการ เช่น ห้องสมุด เป็นต้น จากการศึกษาประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะในกรณีของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสิงคโปร์ พบว่า มีการแบ่งส่วนของพ้ืนที่ในพิพิธภัณฑ์ ออกเป็น ทั้งโซนของการจัดแสดงงาน  
รวมไปถึงการจัดพื้นที่ส าหรับการเป็นพื้นท่ีนั่งท างาน อ่านหนังสือ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งชุมชนสามารถเข้ามาใช้
บริการได้ หรือแม้กระทั่งในประเทศญี่ปุ่น Kominkan หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ก็ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ การ
เป็นศูนย์ส าหรับการพัฒนาวิชาชีพเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้ามาท ากิจกรรมสันทนาการได้
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งเด็กและเยาวชน คนท างาน รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้เข้ามาศึกษาและ
เรียนรู้ในหลากหลายด้าน  

 และในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ และมีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าแหล่งเรียนรู้
มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการรวมไปถึงการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ในด้านของการ
ให้บริการ มีการพัฒนาระบบเสมือนจริง เพ่ือให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถเรียนรู้ได้จาก
ทางไกล มีการน าเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสืบค้น และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน มีการเปิดการอบรม
ออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสื่อสาระการ
เรียนรู้และวัตถุ เช่น ในกรณี Heilbrunn Timeline of Art History ของ Metropolitan Museum of Art 
รวมไปถึง ArtBabble ของ Indianapolis Museum of Art และ National Gallery of Art, Los Angeles 
County Museum of Art การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท าให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนง่ายและ
สะดวกขึ้น 

ส าหรับในประเทศไทย หากพูดถึงเรื่องของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า ประเทศไทยมีการ
ด าเนินนโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนับตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2520 โดยในขณะนั้น รัฐได้มีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ คือ “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520” 
ซึ่งในแผนดังกล่าวได้มีการกล่าวถึง “การศึกษาตลอดชีวิตเป็นครั้งแรก” ทั้งนี้ผลจากแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับดังกล่าว ท าให้รัฐมีนโยบายในการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนในลักษณะต่าง  ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน  

ต่อมาในปี พ.ศ. พ.ศ. 2542 รัฐได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งในมาตรา 4  
วรรค 3 ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า 
“รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการด าเนินงานการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง และพอเพียง ”  
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นอกจากนี้  ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้  ซึ่งระบุว่า “การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้   
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (3) การ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” ยังได้ถือเป็นกรอบของการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญยิ่ง ทั้งนี้หน่วยงานที่ควรท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ตลอดชีวิต คือ “หน่วยงานของรัฐ” 

ในปี พ.ศ. 2560 นโยบายเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตถูกยกมาเป็นประเด็นส าคัญ เห็นได้จากการ
บัญญัติเรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564 ) ได้กล่าวถึงเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ต้องเอ้ือต่อคนทุกกลุ่ม
ให้เข้าถึงได้ง่าย รัฐบาลมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะเวลา 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยให้เป็นพื้นที่ความรู้เติมเต็ม
ทักษะที่สอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ภาพที่ 6 แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  

 

ที่มา: คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (2560) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริหารจัดการกระบวนการ

บูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
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ส าหรับสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายให้พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการเชื่อมโยงการ
ท างานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง 
โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้  

(1) สนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยว ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในรูปแบบที่น่าสนใจทั้ง
ภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประสานความร่วมมือกับชุมชนในพ้ืนที่  
เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการเชื่อมโยงวิถีชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ร่วมกัน 

(4) สานพลังประชารัฐภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนสนันสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ทั้งในมิติเชิงกายภาพเชิงวิชาการ เชิงสันทนาการ และการให้บริการ ส าหรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

(1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งชาติที่บริหารจัดการองค์ความรู้และบริการความรู้รอบด้านเชื่อมโยงกับ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของประเทศ 

(2) พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่และขยายผลการด าเนินงานโดยความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

(3) พัฒนาองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ของคนทุกช่วงวัย 

(4) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทั้งการแลกเปลี่ยนนิทรรศการ  
วัตถุจัดแสดง และองค์ความรู้ทางวิชาการ 
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(5) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนารูปแบบการจัดแสดงและกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ให้มีการน าเสนอที่น่าสนใจ 

(6) พัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างเสริมประสบการณ์และค่านิยมที่ดี
แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

(7) ยกระดับศูนย์วิจัยเฉพาะด้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 
(8) ส่ ง เ ส ริ ม ให้ หน่ ว ย ง านส่ วนภู มิ ภ าค  ส่ วนท้ อ งถิ่ น  สถาบั นการศึ กษา  และชุ มชน  

ให้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและบริการของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
(9) ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของทั้งรัฐและเอกชน 
(10) จัดท ามาตรฐานคุณภาพพิพิธภัณฑ์และแหล่ ง เรียนรู้  เ พ่ือปรับปรุ งยกระดับให้ ได้

มาตรฐานสากล รวมทั้งประเมินผลความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าชม 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในระยะต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเห็นประโยชน์ของการ
เรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้และมีพฤติกรรมนิสัยใฝ่เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

(1) ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และเสริมแรงจูงใจด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของคนไทยทุกช่วงวัย 

(2) ปลูกฝังให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ผ่านกิจกรรมทางการตลาด มาตรการจูงใจ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

(3) เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยได้รับการ
สนับสนุนอย่างจริงจังทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์และการท่องเที่ยว โดยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

(1) สร้างกลไกในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
(2) ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
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(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกัน 
(4) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและสมรรถนะในการบริหารจัดการ 
ส าหรั บ ในประ เทศ ไทย  การ พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บบริ บท โ ลก  

ทั้งนี้ จากการศึกษางานวิจัยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พบว่า ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยมีความ
หลากหลายในเรื่องของกิจกรรมและการให้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
พบว่า ปัจจุบันมีการให้บริการในด้านการอบรมความรู้ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
หรือ พิพิธภัณฑ์ล้านนา มีการจัดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส าหรับการเป็นพ้ืนที่เพ่ือให้บริการด้านห้องสมุดเป็นต้น 
นอกจากนี้ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ พบว่า มีการพัฒนาระบบเสมือนจริง เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีวิจัย 

 

ส าหรับงานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู ้นี ้ 

จ าแนกการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาการ

ของแหล่งเรียนรู้และจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ส าหรับในระยะที่  2 เป็นการจัดท ามาตรฐานแหล่ง

เรียนรู้ 

3.1 ระยะที ่ 1 การศึกษาสถานการณ์และพัฒนาการของแหล่ง เรียนรู ้และจัดท า

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  

ส าหรับการด าเนินงานในระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาการของแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือน ามาจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  ส าหรับระเบียบวิธีวิจัยในระยะที่ 1 นี้ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ  
เน้นประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยเน้นที่การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
รวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในด้านของการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ด าเนินการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัย อาทิ ค านิยามของค าว่าแหล่งเรียนรู้ การจ าแนกและคัดกรองแหล่งเรียนรู้ การจ าแนก
ประเภทแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มของแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในประเทศ
ไทย ส าหรับที่มาของวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ IFLA ICOM UNESCO 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ศูนย์ข้อมูลมานุษยวิทยาสิรินธร หน่วยงานภาครัฐที่มี
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ในประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จ านวน 31 แห่ง โดยจ าแนกเป็นพิพิธภัณฑ์ จ านวน 13 แห่ง 
ศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 12 แห่ง และห้องสมุด จ านวน 6 แห่ง เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย  

หลังจากการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมเรียบร้อยแล้ว ทางที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ  
ได้ด าเนินการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการให้บริการ โดยก าหนดเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ และจัดท าเป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ส าหรับบูรณาการการด าเนินงานและกิจกรรม
ในเชิงนโยบายร่วมกัน 
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3.2 ระยะที่ 2 การพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้  

ในการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ท าการศึกษามาตรฐานแหล่งเรียนรู้
ทั้ งในประเทศและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ระดับนานาชาติที่มีอยู่ ในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาตัวอย่าง 
ของรูปแบบและระบบการบริหารจัดการของแหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยในต่างประเทศ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ท าการศึกษาต้นแบบความส าเร็จ  
เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์ ในกรณีของประเทศไทยนั้น ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ท าการศึกษา
ต้นแบบความส าเร็จของการจัดการแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ทั้ง ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้
ตามธรรมชาติ รวมถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่ไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยสนับสนุนและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบ
และระบบการบริหารจัดการของแหล่งเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  

ส าหรับกระบวนการเ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งมาตรฐานแหล่งเรียนรู้  ทางที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ  
มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและยกร่างมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ 
2) จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่มีบทบาทใน

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน เพ่ือร่วมกันพิจารณาและทบทวน
การยกร่างการก าหนดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทย โดยในจ านวนนี้ ประกอบด้วย ผู้แทน
จากส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงมหาดไทย นักวิชาการที่ท างานด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น  
โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ โดยที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ จะท าการยกร่างมาตรฐานแหล่งเรียนรู้  
และน าเข้าที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา และครั้งที่ 2 เป็นการพิจารณามาตรฐาน
แหล่งเรียนรู้ที่ได้มีการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 

3) จัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือนักวิชาการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือรวมกันพิจารณาและให้
ข้ อ เ สนอแนะการก าหนดมาตรฐ านแหล่ ง เ รี ยน รู้ ข อ ง ไทย ให้ มี ค ว ามสม บู ร ณ์   
ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในประเทศ  
โดยที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ จัดประชุมเพ่ือน าเสนอร่างผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็น
ใน พ้ืนที่ กรุ ง เทพมหานคร และเชิญผู้ เ กี่ ยวข้องจาก สมาคม หน่ วยงานภาครั ฐ 
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สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน โดยประเด็นในการ
หารือประกอบด้วย  

(1) การน าเสนอผลการศึกษาวิจัยและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ 
(2) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานแหล่งเรียนรู้  
(3) การรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์ของการจัดการแหล่งเรียนรู้และ    

ความท้าทายของแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย 

หลังจากสิ้นสุดโครงการ ทางที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบงานแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (2560) 

ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดในการคัดกรอง
แหล่งเรียนรู้ 

กรอบแนวคิดในออกแบบ
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา
มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ 

สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

รวบรวมจากแหล่งข้อมูลทั้ง
จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิ 

จัดท าฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ 

จัดท ามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ 

ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง
เรียนรู้ ท่ีอยู่ใต้สังกัด
คณะกรรมการบูรณา
การด้านพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานแหล่งเรียนรู ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์และพัฒนาการของ

แหล่งเรียนรู้และจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

ระยะที่ 2 การจัดท ามาตรฐานแหล่ง

เรียนรู้ 

คั ด ก ร อ ง แ ห ล่ ง

เ รี ยนรู้ ท่ี มีความ

พ ร้ อ ม ส า ห รั บ

การบูรณาการ 

ฐานข้อมูลแหล่ง

เรียนรู้ท่ีพร้อมกับ

การบูรณาการ 



งานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรยีนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหลง่เรียนรู้ 
รายงานฉบับสมบูรณ ์   

68 

 

 

บทที่ 4 
การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้สาธารณะ  

ส าหรับการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สาธารณะ มูลนิธิคีนันฯ ใช้การรวบรวมข้อมูล  
ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิ ทางที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ 
ด าเนินการทบทวนข้อมูลจากหน่วยงานที่มีการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ อาทิ ฐานข้อมูลของศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ฐานข้อมูลสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ฐานข้อมูลสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย และฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ  
จะน าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้จากการส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ภายใต้สังกัด
ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 กรอบแนวคิดและการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

“แหล่งเรียนรู้” ในที่นี้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้สาธารณะที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ
การศึกษานอกระบบ ในแง่ของบทบาทของแหล่งเรียนรู้สาธารณะ งานวิจัยของ T.M Sakya ในปี ค.ศ. 1999 
แสดงให้เห็นว่า บทบาทของแหล่งเรียนรู้สาธารณะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านแรก เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้
หนังสือ และด้านที่สอง เป็นเรื่องการส่ง เ สริมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่ อง (Continuing Education)  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เกิดข้ึนในแหล่งเรียนรู้สาธารณะจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน ในทุกกลุ่ม (ภาพที่ 8)  

ภาพที่ 8 สรุปบทบาทและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 

 

ที่มา:  ดัดแปลงจาก T.M Sakya (1999) 

จากนิยามและบทบาทหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ในข้างต้น แหล่งเรียนรู้ ในงานวิจัยชิ้นนี้ จึงหมายถึง 
แหล่งที่รวมสาระความรู้ เป็นสถานที่ท่ีท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
ประชาชน โดยแหล่งเรียนรู้สาธารณะนั้น เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทั้งในด้านสังคมและ
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เศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมไปถึงการเป็นกลไกในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนบนฐานของการ
พึ่งพาตนเอง และแม้ว่า ในปัจจุบัน “แหล่งเรียนรู้สาธารณะ” มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เชิงกายภาพ (จับต้องได้) ในที่นี้ ประกอบด้วย ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง 
ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากกระแสของโลกในยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันที่พบมากที่สุด  
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หรือห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น แต่ในงานวิจัยฉบับนี้ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ  
ได้ท าการรวบรวมข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงกายภาพ หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีลักษณะที่ตั้ง  
และโครงสร้างความเป็นองค์กรที่ชัดเจนเท่านั้น  

ส าหรับการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ประยุกต์ ใช้โปรแกรม  
Excel ในการรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ใช้หลักการวิเคราะห์ 
แบบ Multidimensional Analysis ซึ่งส่วนมุมมองของการดูข้อมูลเปรียบเสมือนการตัดภาพหรือเลือกมุมมอง
ข อ ง ลู ก บ า ศ ก์  ( Slice & Dice) ทั้ ง นี้  ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  ที่ ป รึ ก ษ า มู ล นิ ธิ คี นั น ฯ  
จ าแนกฐานข้อมูลออกเป็น 6 มิติ ซึ่งสามารถสรุปดังนี้  

มิติที่ 1 รูปแบบแหล่งเรียนรู้และประเภทแหล่งเรียนรู้ 
เป็นการน าเสนอรูปแบบแหล่งเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
พิพิธภัณฑ์ โรงละคร/โรงมหรสพ อุทยานประวัติศาสตร์  
อุทยานทางธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ 
ห้ อ งสมุ ด  และศูนย์ การ เ รี ยนรู้  ร วมถึ งน า เสนอ 
ประเภทแหล่งเรียนรู้ อันประกอบด้วย ธรรมชาติวิทยา 
ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยาและมานุษยวิทยา ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรกรรม เศรษฐกิจ   

สังคมและธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และประเภทอ่ืน ๆ  

มิติที่ 2 พ้ืนที่ น าเสนอข้อมูลที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย อ าเภอ จังหวัด และภาค 

มิติที่ 3 การบริหารจัดการ น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ อันประกอบด้วย  
ข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด และประเภทของหน่วยงานต้นสังกัด 

มิติที่  4 ประเภทสื่อการเรียนรู้  น า เสนอข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสื่อที่มีการน าเสนอในแหล่ง เรี ยนรู้   
ประกอบด้วย อาคารและงานสถาปัตยกรรม ศิลปวัตถุ งานหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  
งานประติมากรรม งานจิตรกรรม วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพพิมพ์ หนังสือ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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มิ ติ ที่  5 รู ปแบบกิ จกรรม  เป็ นการสรุ ปรู ปแบบของกิ จกรรมที่ มี ก ารน า เสนอ ในแหล่ ง เ รี ยนรู้   
ประกอบด้วย นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้  
เป็นต้น 

มิติที่ 6 เครือข่าย เป็นการระบุประเภทของเครือข่ายและจ านวนเครือข่ายที่มีความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้  
ประกอบด้วยเครือข่ายในประเทศ และเครือข่ายในต่างประเทศ เป็นต้น 

4.2 ผลสรุปจากการน า เสนอร่างผลการศึกษาวิจ ัยและรับฟังความคิด เห็นจาก

ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น จ านวน 2 ครั้งและน าเสนอร่าง 

ผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่มีบทบาทในการบริหาร

จัดการแหล่งเรียนรู้ จ านวน 1 ครั้ง และจากกิจกรรมในการเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปเกณฑ์ 

ในการออกแบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ได้ดังนี้ 

4.2.1 ประเด็นด้านการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

1) นิยามแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อนิยามแหล่งเรียนรู้

สาธารณะ โดยระบุว่านิยามควรแสดงให้เห็นถึง “ขอบเขตและความครอบคลุมของแหล่งเรียนรู้สาธารณะ” 

และผู้แทนจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า นิยามแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

ควรหมายรวมถึง “แหล่งเรียนรู้ที่ เป็นอาคารและสถานที่ ” ในขณะที่ผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์   

มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับการใช้ค าว่า “แหล่งเรียนรู้สาธารณะ” ว่า ในปี พ.ศ. 2557 องค์การสวนสัตว์ได้ท าวิจัย

ร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  โดยใช้ค าว่า “แหล่งการเรียนรู้  (Learning Station)”  

ซึ่ ง ได้ตี พิมพ์เผยแพร่ผลการศึกษาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว หากที่ปรึกษาจะใช้ค าว่า “แหล่งเรียนรู้ ”  

เกรงว่าจะท าให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนในภายหลัง และขอให้ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ก าหนดนิยาม 

แหล่งเรียนรู้สาธารณะให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
 

2) การคัดกรองแหล่งเรียนรู้ 

ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน กรมการข้าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร 

ได้ตั้งข้อสังเกตว่า แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน นอกจากแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบดั้งเดิม  

คือ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ปัจจุบันยังรวมถึงแหล่งเรียนรู้ประเภทเว็บไซต์ ปราชญ์ชาวบ้าน Mobile Museum 
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ศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเข้าเกณฑ์การคัดกรองแหล่งเรียนรู้หรือไม่   

โดยที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ให้ความเห็นว่า แม้ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้จะอยู่ ในรูปแบบที่หลากหลาย  

แต่ในการด าเนินงานโครงการนี้เป็นการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้สาธารณะภายใต้คณะท างานบูรณาการ

ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จึงยึดหลักเกณฑ์ 3 ประการในการคัดกรองแหล่งเรียนรู้ ได้แก่  

(1) แหล่งเรียนรู้ต้องมีความเป็นสถาบัน กล่าวคือ แหล่งเรียนรู้ต้องได้รับการรับรองตาม

กฎหมาย มีแหล่งที่ตั้ง มีข้อมูลส าหรับการติดต่อ และมีโครงสร้างการบริหารจัดการ 

ที่ชัดเจน  

(2) แหล่งเรียนรู้ต้องมีลักษณะเป็นสาธารณะ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้นั้นได้ 

(3) แหล่งเรียนรู้ต้องมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวคือ แหล่งเรียนรู้ต้องมีสื่อ 
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ และมีกระบวนการถ่ายทองค์ความรู้จากสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้
ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ทั้งนี้  แหล่งเรียนรู้ประเภทเว็บไซต์ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ Mobile Museum ดังกล่าว  

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไมต่รงตามเกณฑ์การคัดกรองทั้ง 3 ข้อข้างต้น จึงไม่น ามารวมไว้ในการศึกษาครั้งนี ้ 

3) มิติที่ 1 หมวดที่ 1 รูปแบบแหล่งเรียนรู้  

ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นต่อรูปแบบแหล่งเรียนรู้ 
ว่า ต้องก าหนดนิยามรูปแบบแหล่งเรียนรู้ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมทั้ง 8 รูปแบบ รวมถึงต้องแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละรูปแบบ มีขอบเขตการแบ่งรูปแบบที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบพิพิธภัณฑ์
และศูนย์การเรียนรู้ ต้องนิยามให้ชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเรียนรู้มีบทบาท
หน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ต้องค านึงถีงแหล่งเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็น Hybrid Public Learning Center 
เช่น ในกรณีขององค์การสวนสัตว์ ที่มีทั้งในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้
เดียวกัน การก าหนดรูปแบบแหล่งเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นดังกล่าวด้วย 

นอกจากนี้ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมอีกว่า 
ขอให้ปรับชื่อรูปแบบอุทยานแห่งชาติ เป็น “อุทยานทางธรรมชาติ” รวมถึงผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกรมประมงได้ให้ความเห็นว่า 
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ตามนิยามเดิมกล่าวถึงเฉพาะเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรม ขอให้ปรับแก้ไขนิยามใหม่ให้มี
ความครอบคลุมในด้านวิทยาศาสตร์ สัตว์ป่า ธรรมชาติวิทยา และธรณีวิทยา รวมถึงปรับแก้ไขค าว่า “สถาบัน”
ให้เป็น “สถานที่” หรือ “ศูนย์” หรือ “แหล่งเรียนรู้” เนื่องจากค าว่าสถาบันจะใช้ได้ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติ
รองรับเท่านั้น  
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โดยในท้ายที่สุด ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้สรุปวิธีการจ าแนกรูปแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 
โดยพิจารณาจากภารกิจของแหล่ ง เรียนรู้ เป็นหลัก ว่ าแหล่ ง เรียนรู้นั้ นมีภารกิจหลักในเรื่ องใด  
เช่น หากภารกิจหลักเน้นไปที่การเป็นพิพิธภัณฑ์ จะจัดแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  
 

4) มิติที่ 1 หมวดที่ 2 ประเภทแหล่งเรียนรู้ 

ผู้แทนจากหลายหน่วยงานได้ให้ความเห็นว่า ควรมีการก าหนดนิยามประเภทแหล่งเรียนรู้ 
ให้มีความชัดเจน โดยผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้ความเห็นว่า  
ควรเ พ่ิมค าว่ า  “สาระ” ต่อจากประเภทแหล่ ง เรียนรู้  เป็น “ประเภทแหล่ ง เรียนรู้ ตามสาระ”  
ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความเห็นว่า ขอให้ปรับนิยามประเภทธรรมชาติวิทยาให้ครอบคลุม 
ด้านธรณีวิทยา และเปลี่ยนค าว่า “พืชศาสตร์” เป็นค าว่า “พฤกษศาสตร์” ในส่วนของประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ขอให้ปรับแก้ใหม่เป็น “ประเภทศิลปะ” ในส่วนของ “วัฒนธรรม” นั้นให้น าไปรวมไว้ในหมวดเดียวกัน 
กับ “ชาติพันธุ์และมนุษยวิทยา” ทั้งนี้นักวิชาการอิสระได้ให้ความว่า “ประเภทชาติพันธุ์และมนุษยวิทยา” 
ขอให้ปรับแก้ไขนิยามใหมใ่ห้มีครอบคลุมถึงเรื่องของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย 

ทั้งนี้  ในท้ายที่สุด ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนัน ได้สรุปวิธีการก าหนดประเภทแหล่งเรียนรู้ 
ในกรณีที่แหล่งเรียนรู้นั้นสามารถก าหนดประเภทได้มากกว่า 1 ประเภท โดยมีแนวทางการก าหนด 
ประเภทแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 

(1) ก าหนดประเภทหลักของแหล่งเรียนรู้  
(2) ก าหนดประเภทรองของแหล่งเรียนรู้  
(3) ก าหนดประเภทพหุของแหล่งเรียนรู้  

ทั้งนี้ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ที่น าเสนอต่อสาธารณชนขอให้ยึดถือตามประเภทที่ 1 เป็นหลัก 
 

5) มิติที่ 2 พื้นที่  

ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นต่อมิติที่ 2 พ้ืนที่ 
ไว้ว่า ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและระบุให้ชัดเจนว่า “การจ าแนกภาค” ใช้เกณฑ์การจ าแนก 
จาก “ราชบัณฑิตยสภา” โดยจ าแนกพ้ืนที่ออกเป็นอ าเภอ จังหวัด และภาค จ านวน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันตก 
 

6) มิติที่ 3 การบริหารจัดการ 

ผู้แทนจากมูลนิธิบ้านฮอลันดา ได้ให้ข้อสังเกตุว่า แหล่งเรียนรู้สาธารณะหลายแห่งในปัจจุบัน
ประสบปัญหาด้านการแบ่งประเภทการบริหารจัดการ เนื่องจากมีความซับซ้อนของการบริหารจัดการภายใน 
เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านฮอลันดา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์  
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แต่ปัจจุบันย้ายมาอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรและกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะที่แหล่งที่มาของ
รายได้กลับได้รับจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ และเปลี่ยนมาพ่ึงพิงรายได้จากผู้ เข้าชมในภายหลัง  
การแบ่งประเภทการบริหารจัดการจึงท าได้ยากยิ่ง ทั้งนี้ ผู้แทนจากส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน) สรุปประเด็นเรื่องการบริหารจัดการไว้ว่า การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ค่อนข้างมีความ
ซับซ้อน จึงอยากให้ทั้ง 23 หน่วยงาน เน้นคัดกรองแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่มีความชัดเจนในด้านของการ
บริหารจัดการก่อนเป็นล าดับแรก โดยอยู่ภายใต้สังกัดภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนแหล่งเรียนรู้ อ่ืน  ๆ  
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ค่อยน ามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในภายหลัง  

 
7) มิติที่ 4 ประเภทสื่อการเรียนรู้ 

ผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์ ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า ขอให้เพ่ิมเติมประเภทสัตว์ที่มีชีวิต สัตว์ไม่มีชีวิต 
และเพ่ิมประเภทวัตถุของพิพิธภัณฑ์ไว้ในหมวดประเภทสื่อการเรียนรู้ 

 
8) มิติที่ 5 รูปแบบกิจกรรม 

ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การจัดท าฐานข้อมูลในมิติที่ 5 รูปแบบ

กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู้ ซ่ึงที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 

 

9) มิติที่ 6 เครือข่าย 

ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การจัดท าฐานข้อมูลในมิติที่ 6 เครือข่าย

ประกอบด้วย เครือข่ายในประเทศ และเครือข่ายในต่างประเทศ ซึ่งที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ในประเด็นดังกล่าว 
 

10) ประเด็นอ่ืน ๆ  

ผู้ แทนได้ ให้ ความเห็นเ พ่ิม เติมว่ า  ฐานข้อมูลแหล่ ง เรี ยนรู้ที่ น า เสนอแก่สาธารณชน  
ควรมีการแบ่งชั้นความลับของข้อมูลในการเข้าถึง ซึ่งข้อมูลด้านรายได้ และด้านงบประมาณ ถือเป็นข้อมูลลับ
ของแหล่งเรียนรู้  และเมื่อจัดท าฐานข้อมูล ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ควรระมัดระวังเรื่องการนับซ้ า 
ของแหล่งเรียนรู้ หากแหล่งเรียนรู้นั้นเข้าเกณฑ์การคัดกรองมากกว่า 1 ข้อ 
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4.3 ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่ส าคัญ แบ่งตามประเภท พื้นที่  การบริหาร

จัดการ สาระและเครือข่ายความร่วมมือ  

4.3.1 การก าหนดรูปแบบแหล่งเรียนรู้ 

ในการก าหนดรูปแบบแหล่งเรียนรู้ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจากในและต่างประเทศ หลังจากการทบทวนวรรณกรรมและกิจกรรมน าเสนอ
รูปแบบแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ จ าแนกรูปแบบแหล่งเรียนรู้  เป็น 8 ประเภท 
ประกอบด้วย 

1) พิพิธภัณฑ์  

ส าหรั บการก าหนดนิ ย ามและขอบ เขตของ พิ พิ ธภัณฑ์ นั้ น  ที่ ป รึ กษามู ลนิ ธิ คี นั นฯ  
ได้ดัดแปลงจากนิยามและขอบเขตของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งก าหนดไว้โดยสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ  
หรื อ  ICOM (International Council of Museums) ซึ่ ง  ในมิ ติ ของ  ICOM นั้ น  พิ พิ ธภัณฑ์  หมายถึ ง  
สถาบันถาวรที่ไม่จัดหาผลประโยชน์ ให้บริการแก่สังคม และการพัฒนาของสังคม เป็นสถาบันที่เปิดทั่วไป
ส าหรับประชาชน ท าหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้  และจัดแสดง  
โดยมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้า ให้การศึกษาและความเพลิดเพลิน จากวัตถุที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ในเรื่อง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ส าหรับนิยามของ ICOM นั้น มีความสอดคล้องกับนิยามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 
18461:2016 ซึ่งระบุเอาไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์นั้น หมายถึง สถาบันหรือองค์กรถาวรที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้บริการแก่สังคมในด้านการสงวน รักษา วิจัย สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้ งที่ จั บต้ อง ได้  (Tangible Cultural Heritage)  เช่น  โบราณสถาน โบราณวัตถุต่ า ง  ๆ  
และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible Cultural Heritage) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบคุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม    

และจากค านิ ยามในข้ างต้น  ในงานวิ จั ยนี้  นิ ยามและขอบเขต ของค าว่ า พิ พิธภัณฑ์   
จึงหมายถึง สถาบันที่จัดตั้งขึ้นอย่างถาวรเพ่ือท าหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้  
และจัดแสดง โดยมุ่งหมายเพ่ือการค้นคว้า ให้การศึกษาและความเพลิดเพลิน เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงสภาพแวดล้อม ที่มี อิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  โดยขอบเขต ของพิพิธภัณฑ์ในที่ นี้   
ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจ าลอง หอศิลป์ที่จัดแสดง
งานโดยไม่แสวงหาผลก าไร หอจดหมายเหตุ เป็นต้น  
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2) โรงละคร/โรงมหรสพ  

โรงละคร/โรงมหรสพ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าหน้าที่ในการค้นคว้า รวบรวม และจัดแสดงศิลปะ
ประเภทนาฏกรรมและนาฏศิลป์  

3) อุทยานประวัติศาสตร์   

อุทยานประวัติศาสตร์  ประกอบด้วย แหล่งและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี  
และชาติพันธุ์วรรณา แหล่งและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งท าหน้าที่เก็บรวบรวม สงวนรักษา และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันเป็นหลักฐานที่เก่ียวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
 

4) สวนพฤกษศาสตร์  

สวนพฤกษศาสตร์ หมายถึง สถานที่ที่ท าหน้าที่รวบรวม จัดแสดง รวมถึงท าหน้าที่ในการศึกษา
ค้นคว้า และวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ 
 

5) สวนสัตว ์ 

สวนสัตว์ หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรวบรวม ศึกษา อนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ที่เก่ียวข้องกับสัตว์ที่มีชีวิต 

 
6) อุทยานทางธรรมชาติ  

อุทยานทางธรรมชาติ หมายถึง สถานที่ที่ท าหน้าที่คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยเฉพาะ ป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

7) ห้องสมุด  

หากพิจารณานิยามตามมาตรฐาน ISO 18461:2016 แหล่ ง เ รี ยนรู้ ประเภทห้องสมุ ด  
หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในฐานของการเป็นแหล่งข้อมูล รวมถึงการให้ความรู้และ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน ส าหรับในมิติของห้องสมุด
ประชาชน มาตรฐาน ISO 2789:2013 ซึ่งกล่าวถึง มาตรฐานนานาชาติด้านห้องสมุด ได้ให้นิยามของห้องสมุด
ประชาชน ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริการแก่สาธารณชนรวมถึงประชาชนในทุกกลุ่มวัย ในบริบทของ
ประเทศไทย ห้องสมุดประชาชน หมายถึง แหล่งสารนิเทศ ที่ให้บริการทรัพยาการสารนิเทศในรูปแบบต่าง 
ๆ อาทิ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุ เทป และโทรทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี   
โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงาน และบริหารงานต่าง ๆ ในห้องสมุด ห้องสมุด มีภารกิจหลักการส่งเสริมการ
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อ่านให้แก่ เด็ก และเยาวชน ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างความตระหนักในความส าคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังต้องเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลแก่วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มคนที่มีความสนใจ (IFLA, 1994) ปัจจุบันนอกจากทรัพยากรสารนิเทศในข้างต้น ห้องสมุดยัง
ท าหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่าง ๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  รวมถึงมีเครื่องมือในการค้นหาและด าเนินการให้บริการสื่อต่าง  ๆ  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด นอกจากค าว่า “ห้องสมุด” แล้ว ปัจจุบันห้องสมุดยังมีค าเรียกต่าง ๆ  
อาทิ อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์ข้อมูลหนังสือ ศูนย์วัสดุหนังสือ  ศูนย์วัสดุการศึกษา สถาบันวิทยบริการ  
ศูนย์เอกสาร และศูนย์สารนิเทศ เป็นต้น 
 

8) ศูนย์การเรียนรู้  

ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพ เป็นต้น โดยแหล่งเรียนรู้ เหล่านี้  มีทั้งที่สังกัดภายใต้หน่วยงานของรัฐ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
พบว่า แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็น ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ ที่จะน าไปสู่การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชน  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบริการด้าน  
ต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้   
และมุ่งการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน ที่ด าเนินการโดยประชาชน  
และเพ่ือประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

4.3.2 การจ าแนกประเภทแหล่งเรียนรู้ 

เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีการก าหนดประเภทแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน ดังนั้น ในงานวิจัยนี้  
ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ จึงประยุกต์ใช้กรอบในการจ าแนกประเภทพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานด้านการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ อาทิ ICOM และ ISO รวมไปถึงหน่วยงานอย่าง UNESCO ซึ่งผลการศึกษา 
มีรายละเอียด ดังนี้  

สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums)  
ได้กล่าวถึง การจ าแนกลักษณะของแหล่งเรียนรู้สาธารณะประเภทพิพิธภัณฑ์ ออกเป็น 9 ประเภท 
ประกอบด้วย 
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1) แหล่งและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพันธุ์วรรณา แหล่งและอนุสรณ์
สถานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันเป็น
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 

2) สถาบันที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ 
สวนสัตว์ สถานที่แสดงสัตว์น้ า และศูนย์ศึกษาพันธุ์พืชและสัตว์ 

3) ศูนย์วิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจ าลอง 
4) หอศิลป์ที่จัดแสดงงานโดยไม่แสวงหาผลก าไร 
5) สถานที่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่สงวน 
6) องค์กรพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น กระทรวง 

หรือกรม หรือหน่วยงานเอกชนใดก็ตามทั้งที่มีส่วนในการรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ หรือมี
คุณสมบัติตามข้อก าหนดนี้ 

7) สถาบัน หรือองค์กร ซึ่งไม่แสวงหาผลก าไร ที่ท างานด้านการอนุรักษ์ การค้นคว้าวิจัย 
การศึกษา การฝึกอบรม การจัดท าเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน  ๆ อันเกี่ยวข้อง 
กับงานพิพิธภัณฑ์ และวิชาพิพิธภัณฑ์วิทยา 

8) ศูนย์วัฒนธรรม และนิติบุคคล อ่ืน  ๆ ที่ ด า เนินการด้านการอนุรักษ์  การสืบสาน  
และการบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นมรดกที่จับต้องได้ และมรดกที่จับต้องไม่ได้  
(มรดกที่มีชีวิต และกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยเทคโนโลยีดิจิทัล) 

9) สถาบันใด ๆ อย่างเช่น สภาบริหาร ซึ่งหลังจากการร้องขอค าวินิจฉัยจากคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษาแล้ว ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์  
หรือมีส่วนในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ และบุคลากรที่ท างานด้านพิพิธภัณฑ์เป็นอาชีพ 
ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัย การศึกษา หรือการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ 

นอกจากการจ าแนกประเภทของ ICOM แล้ว ในมาตรฐาน ISO 18461:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
พิพิธภัณฑ์นานาชาติ ได้กล่าวถึง การจ าแนกแหล่งเรียนรู้ประเภทของพิพิธภัณฑ์ โดยจ าแนกออกเป็น  
17 ประเภท ดังนี้ 

แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า  หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้ งขึ้นเ พ่ือรวบรวม 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับสัตว์น้ ามีชีวิตรวมถึงพืชน้ า 

สวนรุกขชาติ หมายถึง สถานที่ส าหรับแสดงพันธุ์ไม้ 

แหล่งโบราณคดี หมายถึง เป็นสถานที่ท่ีมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ 
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แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์   
ซึ่งในท่ีนี้ รวมถึงงานประตมิากรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และงานสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ไม่รวมหอศิลป์
เชิงพาณิชย์  

สวนพฤกษศาสตร์ หมายถึง สถานที่จัดแสดงพันธุ์ไม้ซึ่งเกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งหมายความรวมถึงสวนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืชด้วย 

นิ เวศพิพิธภัณฑ์  ( พิพิธภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับระบบนิ เวศ) เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่ งบริหารจัดการ 
โดยชุมชนท้องถิ่นและมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแสดงรักษามรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

พิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยาและมานุษยวิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
โครงสร้างทางสังคม ความเชื่อ ประเพณี และวิถีการด ารงชีวิต  

พิพิธภัณฑ์พืช เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชอัดแห้งเพ่ือจัดแสดงให้สาธารณะ  
เพ่ือการศึกษาและการอนุรักษ์  

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องที่ซึ่งจ าแนก
ตามหลักภูมิศาสตร์  หรือกลุ่ มวัฒนธรรม ส าหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นี้  หมายความรวมถึง  
พิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมวัตถุทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์ทหาร และพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลที่เป็นบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์  

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มีชีวิต เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือแสดงให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม
และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านประสาทสัมผัสทางกายภาพ  

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นองค์ความรู้
เกี่ยวกับชีววิทยา ภูมิศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ บรรพชีวินวิทยา ธรณีวิทยาและนิเวศวิทยา  

พิพิ ธภัณ ฑ์กลางแจ้ ง  เป็ น พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ งส าหรั บการแสดงอาคารหรื อวั ตถุ   
โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถาน เขตอุตสาหกรรมหรือเหมืองแร่ที่เป็นประวัติศาสตร์  

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น าเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ด้านดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 

พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการรวบรวมความรู้  
และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะเรื่อง  
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พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีสถานที่หรือสิ่งของ
ที่สามารถสัมผัสได้ทางกายภาพ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ส่วนใหญ่ปรากฏในรูปแบบออนไลน์ Hyper Museum 
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล พิพิธภัณฑ์ไซเบอร์ หรือเว็บไซต ์ 

สวนสัตว์ เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรวบรวม ศึกษา อนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์ที่มีชีวิต  

พิพิธภัณฑ์ทั่วไป เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ทั้ง 16 ประเภทข้างต้น 

ในส่วนของ UNESCO มีการจ าแนกประเภทของพิพิธภัณฑ์ออกเป็น 13 ประเภท ประกอบด้วย 

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมงานศิลปะ  
ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม รูปปั้น ภาพวาด งานแกะสลัก เป็นต้น  

พิพิ ธภัณฑ์นิ เทศศิลป์  (Decorative Arts)  เป็น พิ พิธภัณฑ์ที่ ร วบรวมงานนิ เทศศิลป์   
อาทิ ภาพวาดฝาผนัง การตกแต่งภายใน เป็นต้น  

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะในศตวรรษ 
ที่ 20 และ 21 ซึ่งในท่ีนี้รวมถึงภาพยนตร์และภาพถ่ายด้วย  

บ้านพิพิธภัณฑ์ (Museum-House) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าถึงประวัติของบุคคลส าคัญ  
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานที่เกิดของบุคคลนั้น ๆ  

แหล่งโบราณคดี หมายถึง สถานที่ที่รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีค่าจากการค้นพบ 
ในแหล่งโบราณคดี  

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง สถานที่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแหล่งโบราณคดี 
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์  

ประวัติศาสตร์ หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม และจัดแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติวิทยา หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม จัดแสดง และศึกษาวิจัย  
รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ฟิสิกส์ นิเวศวิทยา เป็นต้น 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล จัดแสดง  
และศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้ รวมถึง ศูนย์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
เป็นต้น 

ชาติพันธุ์วิทยาและมานุษยวิทยา หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม จัดแสดง  
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม สังคม ซึ่งเป็นเรื่องราวตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน  

พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม จัดแสดง และถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่เก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม  

พิพิธภัณฑ์ทั่วไป หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในเรื่องที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 

อ่ืน ๆ หมายถึง ประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้รวมอยู่ใน 12 ประเภท ข้างต้น 

ตารางที่ 4 สรุปประเภทแหล่งเรียนรู้ 

ประเภทแหล่งเรียนรู ้ ICOM ISO UNESCO 

1) แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า X X  

2) สวนรุกขชาติ  X  

3) แหล่งโบราณคดี  X X 

4) แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ศิลปะ X X X 

5) สวนพฤกษศาสตร์ X X  

6) นิเวศพิพิธภัณฑ์  X  

7) พิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุว์ิทยาและมานุษยวิทยา X X X 

8) พิพิธภัณฑ์พืช  X  

9) แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ X X X 

10) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มีชีวิต  X  

11) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา X X X 

12) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  X  

13) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี X X X 

14) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง  X X 

15) พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  X  

16) สวนสัตว์ X X  

17) พิพิธภัณฑ์ทั่วไป  X X 

18) พิพิธภัณฑ์อื่น ๆ  X  X 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (2560) 
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และจากกรอบในจ าแนกประเภทแหล่งเรียนรู้สาธารณะข้างต้น ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ  
ไดจ้ าแนกประเภทแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 9 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติวิทยา  

แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติวิทยา หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่ก่อตั้ งขึ้น เ พ่ือรวบรวม  
และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและซากดึกด าบรรพ์ ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ พืชศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ บรรพชีวินวิทยา และนิเวศวิทยา ส าหรับแหล่งเรียนรู้ที่จัดอยู่ในแหล่ง ประเภทธรรมชาติวิทยา 
อาทิเช่น  สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ อุทยาน และสวนสัตว์ เป็นต้น 
 

2) แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องที่ 
ซึ่งจ าแนกตามหลักภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มวัฒนธรรม ส าหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นี้ หมายความรวมถึง  
แหล่งโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมวัตถุทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทหาร และพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลที่ เป็นบุคคลส าคัญ  
ทางประวัติศาสตร์ 
 

3) แหล่งเรียนรู้ทางชาติพันธุ์วิทยาและมานุษยวิทยา  

แหล่งเรียนรู้ทางชาติพันธุ์วิทยาและมานุษยวิทยา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวข้อง 
กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม  โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง สั ง ค ม  ค ว า ม เ ชื่ อ  ป ร ะ เ พณี  ศ า ส น า  แ ล ะ วิ ถี ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต  
ในที่นี้ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน  
 

4) แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ  

แหล่ ง เรียนรู้ประเภทศิลปะ หมายถึ ง  แหล่ ง เรียนรู้ที่ มีความเกี่ ยว ข้องกับทัศนศิลป์   
ซึ่ ง ในที่นี้  รวมถึงงานประติมากรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพยนตร์  และงานสถาปัตยกรรม  
ทั้งนี้ไม่รวมหอศิลป์เชิงพาณิชย์ ในที่นี้ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงละคร/โรงมหรสพ และหอศิลป์  

 

5) แหล่งเรียนรู้ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แหล่งเรียนรู้ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น าเสนอและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ด้านดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ 
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คอมพิวเตอร์  วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ในที่นี้  ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้องฟ้าจ าลอง เป็นต้น 

6) แหล่งเรียนรู้ประเภทเกษตรกรรม  

แหล่งเรียนรู้ประเภทเกษตรกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นจุดถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร ส าหรับแหล่งเรียนรู้ประเภทเกษตรกรรม ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร  
และศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม  
 

7) แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ  

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าหน้าที่ในการเผยแพร่ผลงานกลุ่ม
อาชีพ การด าเนินงาน การรวมกลุ่ม การฝึกและพัฒนาอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่ม
อาชีพในชุมชน จะ ได้สัมผัสกับการท างานกลุ่มอาชีพอย่างแท้จริง ส าหรับแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
 

8) แหล่งเรียนรู้ประเภทสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

แหล่งเรียนรู้ประเภทสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส าหรับแหล่งเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในสังกัดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ศูนย์การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

9) แหล่งเรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ   

แหล่งเรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ  เป็นแหล่งเรียนรู้นอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
 

4.3.3 การจ าแนกประเภทของสื่อที่ให้บริการในแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐาน  ISO 18461:2016  
ซึ่งกล่าวถึงมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ หรือ งานวิจัยของ IFLA (2001) สามารถสรุปประเภทของสื่อที่ให้บริการ 
ในแหล่งเรียนรู้สาธารณะได้ ดังนี้  

1) สื่อดิจิทัล เป็นสื่อที่ปรากฏในรูปแบบของดิจิทัลทั้งหมด ในที่นี้ หมายความร่วมถึง พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง และห้องสมุดดิจิทัล 
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2) สิ่งพิมพ์ วารสาร เป็นสื่อที่บันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของเอกสาร 
ซึ่งสามารถจับต้องได้  

3) ภาพวาด  
4) ภาพยนตร์ 
5) อินเทอร์เน็ต 
6) สิ่งพิมพ์กราฟฟิก ซึ่งหมายความรวมถึง โปสเตอร์ ภาพถ่าย เป็นต้น 
7) ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript) คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดท าขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน 

ได้แก่ หนังสือที่จัดท าในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุ
ต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น 
ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (Papyrus) 
ต้นฉบับตัวเขียนมีความส าคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศ
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณี
วัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต 

8) วัสดุย่อ  (Microform) คือ วัสดุที่ จั ด เก็บบันทึกข้อมูล โดยถ่ายย่อส่ วนหนังสือพิมพ์  
หรือเอกสารต้นฉบับให้มีขนาดเล็กลงบนฟิล์ม เช่น ไมโครฟิช และไมโครฟิล์ม  

9) แผ่นเสียง (Phonographic record) คือ วัสดุที่ท าหน้าที่ในการเก็บเสียง โดยส่วนใหญ่บันทึก
ในแผ่นดิสก ์

10) วัตถุจ าลอง (Replica) วัตถุท่ีจ าลองสิ่งของหรือโบราณวัตถุ  
11) รูปปั้น เป็นงานศิลปะแบบสามมิติที่ท าข้ึนโดยการแกะสลัก ขึ้นรูป หรือ การหล่อโลหะ 
12) ตัวอย่างเนื้อเยื่อ จากอวัยวะ พืช หรือตัวอย่างแร่ เป็นต้น  

ส าหรับในงานวิจัยนี้ จ าแนกประเภทของสื่อที่มีการให้บริการในแหล่งเรียนรู้สาธารณะ  
ออกเป็น 12 ประเภท ดังนี้ 

1) อาคารและงานสถาปัตยกรรม 
2) ศิลปวัตถ ุ
3) งานหัตถกรรม 
4) เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5) งานประติมากรรม 
6) งานจิตรกรรม 
7) วารสาร 
8) นิตยสาร 
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9) หนังสือพิมพ์ 
10) ภาพพิมพ์ 
11) หนังสือ 
12) อินเทอร์เน็ต 
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ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการจัดท าฐานข้อมูล 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

  

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู ้

หมวดที่ 1 รูปแบบแหล่งเรียนรู้ 
1. พิพิธภัณฑ์ 
2. โรงละคร/โรงมหรสพ 
3. อุทยานประวัติศาสตร ์
4. อุทยานทางธรรมชาต ิ
5. สวนพฤกษศาสตร์ 
6. สวนสัตว ์
7. ห้องสมุด 
8. ศูนย์การเรียนรู ้

หมวดที่ 2 ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
1. ธรรมชาติวิทยา 
2. ประวัติศาสตร์ 
3. ชาติพันธุว์ิทยาและมานษุยวิทยา 
4. ศิลปะ 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. เกษตรกรรม 
7. เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ 
8. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
9. ประเภทอื่น ๆ  

มิติท่ี 1 รูปแบบแหล่งเรียนรู้และประเภทแหล่งเรียนรู้ 

หมวดที่ 3 อ าเภอ หมวดที่ 4 จังหวัด 

หมวดที่ 5 ภาค 
1. กลาง 
2. เหนือ 
3. ใต้ 
4. ตะวันออก 
5. ตะวันตก 
6. ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มิติท่ี 3 การบริหารจัดการ 

หมวดที ่6 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ใน

การบริหารจัดการ 

หมวดที ่7 กระทรวง 

หมวดที ่8 ประเภทของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

(รัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/

มูลนิธ)ิ 

หมวดที ่9 งบประมาณ 
(จ านวนงบประมาณที่ได้รบั) 

หมวดที ่10 รายได้อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากงบประมาณ 

10.1 แหล่งที่มาของรายได ้

10.2 จ านวนรายได ้

ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด 

หมวดที ่11 จ านวนบุคลากร 

หมวดที ่12 กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

หมวดที ่13 มาตรฐาน 

มิติท่ี 2 พ้ืนที่ 

มิติท่ี 4 ประเภทสื่อการเรียนรู้ 

 อาคารและงาน
สถาปัตยกรรม 

 ศิลปวัตถุ 

 งานหัตถกรรม 

 เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 งานประติมากรรม 

 งานจิตรกรรม 

 สิ่งทอ 

 วารสาร 

 นิตยสาร 

 หนังสือพิมพ ์

 ภาพพิมพ ์

 หนังสือ 

 อินเทอร์เน็ต 
 

มิติท่ี 5 รูปแบบกิจกรรม 

นิทรรศการถาวร 
นิทรรศการชั่วคราว 
การฝึกอบรม 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้

มิติท่ี 6 เครือข่าย 

เครือข่ายในประเทศ 
เครือข่ายในต่างประเทศ 
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สรุปการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการบูรณาการด้าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

จากการด าเนินงานเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการบูรณาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ท าการคัดกรองแหล่งเรียนรู้ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 
3 ข้อ คือ  

1) แหล่งเรียนรู้ต้องมีความเป็นสถาบัน 
2) แหล่งเรียนรู้ต้องมีลักษณะเป็นสาธารณะ 
3) แหล่งเรียนรู้ต้องมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้  

 

ภาพที่ 10 จ านวนแหล่งเรียนรู้แยกตามรูปแบบแหล่งเรียนรู้ 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

ซึ่ งจากข้อมูลแหล่ งเรียนรู้ที่ อยู่ภายใต้สั งกัดคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์ 
และแหล่งเรียนรู้ จ านวน 6,000 กว่าแห่งดังกล่าว ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ท าการคัดกรองข้อมูลจนเหลือ
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  จ านวนทั้งสิ้น 1,666 แห่ง พบว่า รูปแบบแหล่งเรียนรู้ที่มีจ านวนมากที่สุด  
คือ ห้องสมุด มีจ านวนทั้งสิ้น 1,025 แห่ง รองลงมา คือ พิพิธภัณฑ์ จ านวน 333 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ 
จ านวน 223 แห่ง เรียงตามล าดับ ในขณะทีส่วนสัตว์เป็นรูปแบบแหล่งเรียนรู้ที่มีจ านวนน้อยที่สุด เพียง 8 แห่ง  
ดังแสดงในภาพที่ 10  



งานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรยีนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหลง่เรียนรู้ 
รายงานฉบับสมบูรณ ์   

87 

 

 

ภาพที่ 11 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามประเภทแหล่งเรียนรู้ 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามประเภท พบว่า แหล่งเรียนรู้ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้
ประเภทอ่ืนๆ มีจ านวนทั้งสิ้น 1,028 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ไม่จัดอยู่ในแหล่งเรียนรู้ประเภทเกษตรกรรม  
ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
และธุรกิจ ศิลปะ หรือสิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาทิเช่น อุทยานการเรียนรู้ต่างๆ หอสมุดแห่งชาติ  
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้ที่มีจ านวนรองลงมา  
คือ แหล่งเรียนรู้ประเภทชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา มีจ านวนทั้งสิ้น 173 แห่ง และแหล่งเรียนรู้ประเภท
ธรรมชาติวิทยา จ านวน 168 แห่ ง  เรียงตามล าดับ  ในขณะที่ แหล่ ง เรียนรู้ประเภทเกษตรกรรม  
จากการส ารวจ พบว่า เป็นประเภทแหล่งเรียนรู้ที่มีจ านวนน้อยที่สุด เพียง 13 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 11 
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ภาพที่ 12 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามกระทรวงต้นสังกัด 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามกระทรวงต้นสังกัด พบว่า กระทรวงที่มีจ านวนแหล่งเรียนรู้มากท่ีสุด  
คือ กระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวนทั้งสิ้น 940 แห่ง รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย มีจ านวน 274 แห่ง  
แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  จ า น ว น  165 แ ห่ ง  เ รี ย ง ต า ม ล า ดั บ  
ในขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากการส ารวจ พบว่า เป็นกระทรวงที่มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ 
น้อยที่สุด เพียง 1 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 12 

 ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ในมิติที่  3  

การบริหารจัดการ (หมวดที่ 9 งบประมาณ, หมวดที่ 10 รายได้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากงบประมาณ, หมวดที่ 11 

จ านวนบุคลากร) มิติที่  4 ประเภทสื่อการเรียนรู้  มิติที่  5 รูปแบบกิจกรรม และมิติที่  6 เครือข่าย  

ในแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้ง 18 แห่ง  

ผลจากการส ารวจ พบว่า มีข้อจ ากัดในการจัดเก็บข้อมูลในมิติดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลในมิติเหล่านี้ล้วนเป็น

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และเป็นข้อมูลที่แสดงถึงความเป็นพลวัตของแต่ละหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บ

ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
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ภาพที่ 13 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามพื้นที่ภาค 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามพ้ืนที่ภาค พบว่า ภาคกลาง เป็นพื้นที่ท่ีมีจ านวนแหล่งเรียนรู้มากที่สุด  
จ านวน 486 แห่ง รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 462 แห่ง และภาคใต้ จ านวน 269 แห่ง 
เรียงตามล าดับ ในขณะที่ภาคตะวันตก จากการส ารวจ พบว่า เป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนแหล่งเรียนรู้น้อยที่สุด  
เพียง 110 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 13 
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ภาพที่ 14 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคกลาง 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามพ้ืนที่จังหวัดในภาคกลาง พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัด 

ที่มีแหล่งเรียนรู้มากที่สุด จ านวน 111 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 แห่ง  

และจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 26 แห่ง เรียงตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดสมุทรสงคราม จากการส ารวจ  

พบว่า เป็นพื้นที่ท่ีมีจ านวนแหล่งเรียนรู้น้อยทีสุ่ด เพียง 5 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 14 
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ภาพที่ 15 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือ 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามพ้ืนที่จังหวัดในภาคเหนือ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัด 

ที่มีแหล่งเรียนรู้มากที่สุด จ านวน 53 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย จ านวน 45 แห่ง และจังหวัดล าปาง 

จ านวน 24 แห่ง เรียงตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดล าพูน จากการส ารวจ พบว่า เป็นพื้นที่ท่ีมีจ านวนแหล่งเรียนรู้

น้อยที่สุด เพียง 9 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 15 
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ภาพที่ 16 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ ตามพ้ืนที่จังหวัดในภาคใต้  พบว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัด 

ที่มีแหล่งเรียนรู้มากที่สุด จ านวน 44 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 38 แห่ง  

และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 24  แห่ง เรียงตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดระนอง จากการส ารวจ  

พบว่า เป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนแหล่งเรียนรู้น้อยที่สุด เพียง 5 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 16 
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ภาพที่ 17 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามพ้ืนที่จังหวัดในภาคตะวันออก พบว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัด 

ที่ มี แหล่ ง เ รี ยนรู้ ม ากที่ สุ ด  จ านวน  31 แห่ ง  รองล งมา  คื อ  จั งหวั ด ระยอง  จ านวน  28  แห่ ง  

และจังหวัดสระแก้ว จ านวน 18 แห่ง เรียงตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดตราด และจังหวัดปราจีนบุรี   

จากการส ารวจ พบว่า เป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนแหล่งเรียนรู้น้อยที่สุด เพียงจังหวัดละ 11 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 17 
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ภาพที่ 18 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันตก 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามพ้ืนที่จังหวัดในภาคตะวันตก พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัด 

ที่มีแหล่งเรียนรู้มากที่สุด จ านวน 32 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัดราชบุรี จ านวน 22 แห่ง และจังหวัดเพชรบุรี 

จ านวน 21 แห่ง เรียงตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดตาก จากการส ารวจ พบว่า เป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนแหล่งเรียนรู้

น้อยที่สุด เพียง 16 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 18 
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ภาพที่ 19 จ านวนของแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

 

หากจ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามพ้ืนที่จังหวัดในภาคตะวันออกฉียงเหนือ พบว่า จังหวัดนครราชสีมา

เป็นจังหวัดที่มีแหล่งเรียนรู้มากที่สุด จ านวน 53 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 44 แห่ง  

และจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 36 แห่ง เรียงตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองบัวล าภู

จากการส ารวจ พบว่า เป็นพื้นที่ท่ีมีจ านวนแหล่งเรียนรู้น้อยที่สุด เพียงจังหวัดละ 8 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 19 

 ทั้งนี้ หลังจากจัดเก็บฐานข้อมูลในทุกหน่วยงานแล้ว ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ 

เพ่ือเชื่อมสู่ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และสร้างช่องทางเข้าสู่เว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้สาธารณะแต่ละแห่งโดยตรง 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการค้นหาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว 
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4.4 ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่มีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการ

และการบูรณาการการด าเนินงาน  

แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันมุ่งให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์  โดยการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้ที่ ให้ความส าคัญ 
กับการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมๆ กัน โดยมุ่งเน้น การน าเอาวิทยาการ  
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาส 
และการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต และมีทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21   

ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการ 
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จ านวน 1,666 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ดังกล่าวเป็นระบบการศึกษาทางเลือกที่ส าคัญที่เป็นแหล่งช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิด  
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
และทุ กคนส าม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  ร ว มถึ ง เ ป็ น สถ านที่ ส า คั ญ ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต  
แต่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวต้องเผชิญกับอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่หลายประการด้วยกัน  
แม้จะมีพระราชบัญญัติและกฎหมายควบคุมดูแล แต่ยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และบูรณาการการท างานระหว่ าง พิ พิธภัณฑ์แ ละแหล่ ง เรี ยนรู้ ของไทยให้มีความเป็นเอกภาพ  
ส่งผลให้มีความยากในการประสานงาน ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ และการให้บริการ  
แก่ประชาชน (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2559) 

จากสภาวการณ์ดังกล่าว จึงท าให้เกิดโครงการบูรณาการการด าเนินงานและจัดกิจกรรมร่ว มกัน
ระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ขึ้น โดยหนึ่งในโครงการที่ประสบความส าเร็จและได้รับความนิยม  
จากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้  (Muse Pass)  
หรือ “บัตรเดียวเที่ยวได้ 56 พิพิธภัณฑ์” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยอ านวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจ 
ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันท าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  
ในราคาแบบเหมาจ่าย พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น คูปองส่วนลด ร้านอาหาร 
ร้านค้าของที่ ระลึก การท าการตลาด ฯลฯ เพียงผู้ ใช้บริการเถือบัตร Muse Pass เ พียงบัตรเดียว 
ก็สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายได้มากถึง 56 แห่งทั่วประเทศ   
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ดั งนั้น  เ พ่ือเป็นการขยายผลจากโครงการดั งกล่ าว  และเ พ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศที่มุ่ งส่ง เสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการน า เอาวิทยาการ  
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน
การเรียนรู้ และบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้มุ่งสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงได้จัดท าฐานข้อมูล
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพ่ือน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในธีมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  กลุ่มครอบครัว 
นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป 

ทั้งนี้  การบูรณาการแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว ให้ความส าคัญกับการวางแผนการท างานในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นหลัก สามารถด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ และใช้ประโยชน์ 
จาก พิ พิ ธภัณฑ์ แ ล ะแหล่ ง เ รี ยน รู้ ที่ มี อ ยู่ ร่ ว มกั น ไ ด้ เ กิ ดปร ะสิ ทธิ ภ าพ  และประสิ ทธิ ผ ล สู ง สุ ด  
ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) และเกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค 
ตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น 

4.4.1 กระบวนการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้สาธารณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพที่ 20 กระบวนการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้สาธารณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้สาธารณะภายใต้คณะกรรมการ
บูรณาการฯ จ านวน 1,666 แห่ง

ประเภทแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจ านวน 36 แห่ง

ส ารวจเชิงลึกทั้ง 6 มิติ

แหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ศักยภาพ
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การคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบูรณาการแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรม 
ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือต่อยอดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ (Muse Pass) มีกระบวนการในการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป้าหมาย 
ดังนี้ 

1) พิจารณาคัดเลือก พิ พิธภัณฑ์และแหล่ ง เรียนรู้  ที่ อยู่ภายใต้สั งกัดคณะกรรมการ 
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จ านวน 1,666 แห่งทั่วประเทศ  

2) จากนั้นพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนทั้งสิ้น  
36  แห่ ง  พบว่ า  เ ป็ นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ใ น รู ปแบบศู นย์ ก า ร เ รี ยนรู้  จ า นวน  26 แห่ ง  
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ 9 แห่ง และ ห้องสมุด จ านวน 1 แห่ง  

3) ท าการส ารวจแหล่งเรียนรู้ในทั้ง 6 มิติ อาทิ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้  
พ้ืนที่ การบริหารจัดการ ประเภทสื่อการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม และเครือข่าย พบว่า แหล่ง
เรียนรู้ทั้ง 36 แห่งดังกล่าวมีความศักยภาพค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งเรียนรู้ 
ที่เหลือ นอกจากนี้สถานที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ยังตั้งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
ดั งนั้ น  ที่ ป รึ กษามู ลนิ ธิ คี นั นฯ  จึ ง ได้ คั ด เลื อกแหล่ ง เ รี ยนรู้ ทั้ ง  36  แห่ งดั งกล่ า ว  
เพ่ือบูรณาการแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมในเชิงนโยบายร่วมกัน 
(รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการคัดเลือก แสดงในภาคผนวก) 

4.4.2 ภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมด าเนินการ 

1) ภาคีเครือข่ายภายใน 

(1) ส านักนายกรัฐมนตรี 
(2) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
(3) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(4) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(5) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กระทรวงศึกษาธิการ  
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 2) ภาคีเครือข่ายภายนอก 
(1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(3) ธนาคาร 
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(4) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
(5) โรงแรม 
(6) ร้านขายสินค้าที่ระลึก 
(7) บริษัทน าเที่ยว 
(8) บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว 

4.4.3 พื้นที่ในการด าเนินงาน 

ตารางที่ 5 พื้นที่ในการด าเนินงาน 

ภาค จังหวัด 

กลาง 

1) กรุงเทพมหานคร 
2) ปทุมธานี 
3) พระนครศรีอยุธยา 
4) ประจวบคีรีขันธ์ 
5) สมุทรสาคร 
6) นนทบุรี 
7) ชัยนาท 

เหนือ 

1) นครสวรรค์ 
2) ล าปาง 
3) พิษณุโลก 
4) เพชรบูรณ์ 

ตะวันออก 
1) ชลบุร ี
2) ฉะเชิงเทรา 
3) สระแก้ว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) นครราชสีมา 
2) ขอนแก่น 
3) อุดรธานี 
4) สกลนคร 
5) นครพนม 
6) ร้อยเอ็ด 
7) อุบลราชธานี 
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ภาค จังหวัด 

ตะวันตก 1) กาญจนบุรี 

ใต้ 

1) นครศรีธรรมราช 
2) สงขลา 
3) ตรัง 
4) ยะลา 
5) นราธิวาส 

4.4.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้สามารถน าข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรม ไปต่อยอด
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานอย่างมีเอกลักษณ์ การพัฒนาธุรกิจ/
อุตสาหกรรม สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมและประเทศชาติ 

2) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะน ามาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

3) แหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลและสะสมวิทยาการอันทรงคุณค่า ก่อให้เกิดความทัดเทียม
ทางการศึกษา 

4) กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 
โดยได้ รับการบริการที่ เสมอภาคอย่ าง เท่ า เทียมกัน และสามารถน าความรู้  
และประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดและสร้างสรรค์ทั้งในการท างาน การเรียน และการ
ด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 

4.4.5 วิธีการติดตามประเมินผล 

1) วิธีการ: การประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลปฏิบัติงานประจ าเดือน 
2) เครื่องมือ: แบบประเมินความพึงพอใจ สมุดเยี่ยมชม และแบบรายงานการปฏิบัติงาน 
3) ตัวชี้วัด: ผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ อ่ืน/ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
หรือภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 

4) ระยะเวลา: ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี มีการประเมินความพึงพอใจ 1 ครั้ง
ต่อปี และรายงานผลปฏิบัติงานจ านวน 12 ครั้งต่อปี  
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บทที่ 5  
การพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

การทบทวนวรรณกรรมมาตรฐานแหล่งเรียนรู้  ที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ศึกษา รวบรวม  

และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการ และการวัดผล

การด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ และศูนย์การเรียนรู้  

จากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพ่ือใช้ประกอบการออกแบบ

กรอบแนวคิดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้  

5.1 กรอบแนวคิดการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธาณะ  

การจัดท าเกณฑ์ เ พ่ือพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ  
คือ เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน การให้บริการ และการบริหารจัดการของแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่อยู่
ภายใต้สังกัดคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ให้สามารถบูรณาการด าเนินงาน
ร่วมกันได้อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท า เกณฑ์ เ พ่ือพัฒนามาตรฐานแหล่ง เรียนรู้ ดั งกล่าว  
ทีมนักวิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) 
ส าหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (Kaplan, 2001) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ให้
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานย่อ ยต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง  
รวมถึงยังช่วยให้การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โดยรวมมีความสอดคล้องกัน  ทั้งนี้ การวัดผลการด าเนินงาน
แบบสมดุล  (BSC)  ดั งกล่ าว  ประกอบด้วยมิติที่ ใช้ วัดผลการด า เนินงานอยู่  4 มิติด้ วยกัน  ได้แก่   
(1) มิติ ด้ านผลประโยชน์ส าธารณะ ( Public Perspective) (2) มิติ ด้ านการ เ งิ นและธรรมาภิบาล  
(Financial and Governance Perspective)  (3) มิ ติ ด้ า นก ร ะบว นก า รภ าย ใน  ( Internal Process 
Perspective)  แ ล ะ  (4) มิ ติ ด้ า นก า ร เ รี ยน รู้ แ ล ะก าร เ ติ บ โ ต  ( Learning and Growth Perspective)  
ดังแสดงในภาพที ่21 
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ภาพที่ 21 กรอบแนวคิดการวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุลในแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (2560) 
 

 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว น าไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึก โดยทีมนักวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม  

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

และการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก (In-depth interview) รวมถึงการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดม 

ความคิดเห็น (Focus Group) เพ่ือให้ความเห็นต่อการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะของไทย  

ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถแสดงเกณฑม์าตรฐานของแหล่งเรียนรู้สาธารณะได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 22 เกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

 
 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (2560) 

 

สาระส าคัญในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ คือ การวัดผลการด าเนินงานในทั้ง 4 มิติ 
อันได้แก่ มิติด้านผลประโยชน์สาธารณะ มิติด้านการเงินและธรรมาภิบาล มิติด้านกระบวนการภายใน   
และมิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต จะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
ขึ้นในแต่ละด้าน ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ถูกพัฒนาขึ้นในแต่ละด้านดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้รวมอย่างกว้าง  ๆ  
เพ่ือสามารถน าไปใช้วัดผลการด าเนินงานในทุกประเภทแหล่งเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ ส าหรับวิธีการประเมินมาตรฐาน
แหล่ ง เ รี ยนรู้ ส าธารณะ จะใช้ วิ ธี ก ารนับจ านวนข้ อของตั วบ่ งชี้ ที่ แหล่ ง เ รี ยนรู้ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บั ติ 
เพ่ือให้คะแนนมาตรฐานในแต่ละด้าน  
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5.2 สรุปความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะ เพื ่อปรับปรุงร่างมาตรฐานแหล่ง เรียนรู้

สาธารณะ 

5.2.1 ผลสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ  ได้ท าการสัมภาษณ์เชิ งลึก ผู้บริหารแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 

จ านวน 31 แห่ง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ 13 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้  12 แห่ง และห้องสมุด 5 แห่ง  

ในระหว่าง เดือนเมษายน  - มิถุนายน 2560 ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้ท าการวิ เคราะห์ เนื้อหา  

(Content Analysis) สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ 4 ลักษณะ ตามกรอบ BSC ที่ท าการทบทวนวรรณกรรม

ไว้ รายละเอียดแสดงในตารางหน้าถัดไป 

ปัญหาที่ พบมากที่ สุ ด ในแหล่ ง เ รี ยนรู้ ส าธารณะทั้ ง  31 แห่ ง  เ รี ย งตามล าดั บมี ดั งนี้   

1) ด้านการเรียนรู้และเติบโต (จ านวนความถี่ 43) และปัญหาย่อยด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จะมีคะแนนสูงสุด (จ านวนความถี่ 8) 2) ด้านการเงินและงบประมาณ (จ านวนความถี่ 41) และปัญหาย่อย 

ด้านการระดมทุนจะมีคะแนนสูงสุด (จ านวนความถี่ 7) 3) ด้านผลประโยชน์สาธารณะ (จ านวนความถี่ 36) 

และปัญหาย่อยด้านสื่อหรือกิจกรรมจะมีคะแนนสูงสุด (จ านวนความถี่ 7) และ 4) ด้านกระบวนการภายใน 

(จ านวนความถี ่36) และ ปัญหาย่อยด้านระบบการจัดการสื่อความรู้ (จ านวนความถี่ 6) และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(จ านวนความถี่ 6) จะมีคะแนนสูงสุด 

จากการประมวลผลผลสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ สามารถออกแบบ  

(ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ และ สามารถพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ในการระดมความคิดเห็น

ผู้ บ ริ ห า ร  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ห รื อ นั ก วิ ช า ก า ร ที่ มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้   

เพ่ือร่วมกันพิจารณาและทบทวนการยกร่าง การก าหนดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะต่อไป  
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ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 31 หน่วยงาน 
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1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน P P P P P P ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจํานวนผู้ใชบ้ริการ ไม่มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ

2 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนิีนาถ P P P P P

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจํานวนผู้ใชบ้ริการ ไม่มีส่ิงอํานวยความ

สะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัล

3 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว P P ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัล

4 พิพิธภัณฑ์สถานเคร่ืองถ้วยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ P P P P P P P

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจํานวนผู้ใชบ้ริการ ไม่มีส่ิงอํานวย

ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ  ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัล ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพียง

แหล่งเดียว

5 องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ P P P ขาดการประชาสัมพันธ์

6 บ้านฮอลันดา P P P จํานวนผู้ใชบ้ริการเกินขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่

7 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา P P P P P ขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

8 หอฝ่ิน อุทยานสามเหล่ียมทองคํา P P P P P P P P ขาดการปรับปรุงข้อมูลส่ือการเรียนรู้ให้ทนัสมัย การเข้าถึงของโดยรถสารสาธารณะยังไม่สะดวก

9 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี P P P หน้าที่ของบุคลากรยังไม่มีความชดัเจน

10 พิพิธภัณฑ์พธํามะรงค์ P P P P P P P P

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัล ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้

ตรงกับสายงาน

สภาพปัญหา

ด้านอ่ืนๆ
ล าดับ

พิพิธ ภัณฑ์

ด้านผลประโยชน์สาธารณะ ด้านการเงินและธรรมาภิบาล ด้านกระบวนการภายใน

แหล่งเรี ยนรู้

ด้านการเรียนรู้และการเติบโต
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11 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา P P P P P P ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในจังหวัด ขาดส่ือการเรียนรู้ที่ทนัสมัย บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน

12 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน P P ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ขาดความร่วมมือกับชมุชนในพ้ืนท่ี

13 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย P P P P P บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทํางาน  ห้องนิทรรศการถาวรไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ

1 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง P P P

2 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี P P P P P P ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล

3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา P P P P P ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล

4 อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะท่ี 1 P P P จํานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ

5 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ P P P P P P P P P P ขาดบุคลากรที่มีทักษะความรู้เฉพาะด้าน จํานวนส่ือการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล

6 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา P P P ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล

1 อุทยานการเรียนรู้ระยอง P P P P P P ขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านชอ่งทางส่ือออนไลน์

2 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SPACE INSPIRIUM) P P P P P ขาดการจัดการด้านพ้ืนที่ (Zoning) การเข้าถึงของโดยรถสารสาธารณะยังไม่สะดวก

3
อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550
P P P P P P ขาดการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ขาดการประชาสัมพันธ์

4 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ P P P อัตราการลาออกของพนักงานสูง

5
ศูนย์เรียนรู้และขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลาย

คลองบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก
P P P P P P

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทลั  ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

จํานวนผู้ใชบ้ริการ

6 หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านคลอง 14 P P P P

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทลั ขาดการระดมทุนจาก

หน่วยงานอ่ืน

ห้องสมุด

ศู นย์การ เรี ยนรู้

ล าดับ แหล่งเรี ยนรู้

สภาพปัญหา

ด้านผลประโยชน์สาธารณะ ด้านการเงินและธรรมาภิบาล ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการเติบโต

ด้านอ่ืนๆ
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7
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย (Discovery 

Center)
P P P P P P P P P P P ขาดส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ จํานวนส่ือการเรียนรู้ไม่เพียงพอ  ไม่มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ

8
ศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 

Farmer) ภาคใต้ตอนล่าง
P P P P P

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล ขาดการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ

9 ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง จ.สงขลา P P P P P P

10 อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี P P P P P

ขาดการพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาการบริการสําหรับเด็กซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ใชบ้ริการ ขาดรถรางใน

การนําชมอุทยานฯ

11 อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat P P P P ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีมีไม่เพียงพอ ส่ือการเรียนรู้ ขาดความหลากหลาย

12 ศูนย์การเรียนรู้ชมุชนบ้านเตย อ.พิมาย    P P ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ขาดส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล

ล าดับ แหล่งเรี ยนรู้

สภาพปัญหา

ด้านผลประโยชน์สาธารณะ ด้านการเงินและธรรมาภิบาล ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการเติบโต

ด้านอ่ืนๆ
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5.2.2 ผลสรุปจากการน าเสนอร่างผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น จ านวน 2 ครั้ง และน าเสนอ 

ร่างผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่มีบทบาทในการ

บริหารจัดการแหล่ งเรียนรู้  จ านวน 1 ครั้ ง  และจากกิจกรรมในการเสนอร่ างผลการศึกษาวิ จัย  

สามารถสรุปเกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ได้ดังนี้ 

1) ประเด็นด้านการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ 

  (1) มิติด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

นักวิชาการอิสระ ได้ ให้ข้อคิด เห็นต่อประเด็นด้ านผลประโยชน์สาธารณะไว้ ว่ า  
อยากให้ระมัดระวังเรื่องการน าเสนอเรื่องการสร้างความภาคภูมิใจในชาติ เพราะจะสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความ
เป็นชาตินิยมมากจนเกินไป และขอให้เพ่ิมตัวชี้วัดที่แสดงถึง “อัตลักษณ์” ของพ้ืนที่ที่สามารถน าเสนอ 
ความภาคภูมิใจของแหล่งเรียนรู้ ได้  นอกจากนี้ผู้แทนจากมูลนิธิบ้านฮอลันดา ได้ให้ความเห็นว่า  
ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ควรปรับค าว่า “เป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในชาติ” โดยเปลี่ยนเป็น 
“ เ ป็ น แ ห ล่ ง ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ  ( Inspiration)  แ ล ะ  “ เ ป็ น แ ห ล่ ง ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ”  
รวมถึง “เป็นแหล่งน าเสนอทัศนคติที่แตกต่าง (Different Perspective)” เนื่องจากปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ 
ได้ผันตัวเองจากการเป็นแหล่งเรียนรู้  (Institute) มาสู่การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation)  
ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคมได้ (Social Inclusion) 
และควรใช้ค าว่า “และ/หรือ” ในตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1.1 โอกาสและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านโอกาสและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 

- ตัวบ่ งชื้ที่  1  แหล่ ง เรียนรู้ มีการให้บริการที่ ยืดหยุ่น  สอดรับกับพฤติกรรม 

ของผู้ ใช้บริการ  นิยามค าว่ายืดหยุ่นให้ชัดเจน เปลี่ยนค าว่าผู้ ใช้บริการเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

- ตัวบ่งชี้ที่  3 การให้บริการของแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  

ทั้งคนปกติและคนพิการ ให้ตัดค าว่าทุกกลุ่มออก  

- ตัวบ่งชื้ที่  4 ผู้ รับบริการได้รับการบริการที่ เสมอภาคครอบคลุมทุกรูปแบบ  

ให้เปลี่ยนค าว่าผู้รับบริการเป็นกลุ่มเป้าหมาย และนิยามค าว่าทุกรูปแบบให้ชัดเจน 
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- ควรเปลี่ยนเกณฑ์ด้านการมีแหล่งที่ตั้ งชัดเจน เป็น “การเข้าถึงได้สะดวก”  

และเพ่ิมตวัชี้วัดด้านความสุขของผู้รับบริการ ส าหรับเกณฑ์วัดความพึงพอใจของผู้เข้า

รับบริการนั้น ขอให้ระมัดระวังในการใช้ประเมิน เนื่องจากข้อมูลที่ได้อาจเป็นข้อมูล  

ที่มีการแต่งเติมเพ่ือให้ได้รับรางวัล 
 

มาตรฐานที่ 1.2 สื่อและกิจกรรมที่มีคุณภาพ 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านสื่อและกิจกรรมที่มีคุณภาพ ดังนี้ 

- ควรปรับเกณฑ์การประเมินด้านปริมาณเป็นเกณฑ์ที่เน้นประเมินด้านคุณภาพมากขึ้น 

โดยเน้นการวัดผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) เช่น เปลี่ยนจากเกณฑ์ด้านจ านวน

สื่อการเรียนรู้ที่มีการให้บริการแก่ประชาชน เป็นเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ว่าก่อให้เกิด

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรบ้าง หรือสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ในท้ายที่สุดแล้ว อยากให้มองเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นเรื่อง

ของเป้าหมายที่แหล่งเรียนรู้จะต้องไปถึง มากกว่าการมองเป็นแค่ตัวชี้วัด  

- ควรนิยามค าว่า “นิทรรศการชั่วคราว และ “นิทรรศการถาวร” ให้ชัดเจน  

ว่ามีระยะเวลาในการจัดแสดงแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง  

มีระยะเวลาในการจัดแสดงนิทรรศการแตกต่างกัน 

- เปลี่ยนค าว่า “เนื้อหาสาระที่น าเสนอมีความหลากหลาย” เป็น “สื่อและกิจกรรม 

ที่มีคุณภาพ” 

- เปลี่ยนค าว่า “เนื้อหาสาระ” ในทุกตัวบ่งชี้ เป็น “สื่อและกิจกรรม” 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพ่ิม ความสอดรับ

กับนโยบายของแหล่งเรียนรู้ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีกระบวนการในการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาสาระอยู่

เสมอ ปรับเป็น มีกระบวนการในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงสื่อ  

หรือกิจกรรม หรือเทคนิคการน าเสนอ 

- ตัวบ่งชี้ที่  4 จ านวนของเนื้อหาสาระที่ ให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ 

ของผู้รับบริการ นิยามค าว่าเพียงพอให้ชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 1.3 การมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพ่ือสร้างสังคมแห่ง  

การเรียนรู้ ดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม

ร่วมกัน ปรับเป็น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

- ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ปรับเป็น มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมทั้งในและนอกท้องถิ่น ปรับเป็น สร้างการมีส่วน

ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
 

มาตรฐานที่ 1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

- ขอให้นิยามตัวบ่งชี้ที่ 4 มีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ให้ชัดเจนมากข้ึน  

- ขอให้เพ่ิมเกณฑด้์านการวัดการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เข้ารับบริการ 

(2) มิติด้านการเงินและธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้ 

- แก้ไขมาตรฐานที่ 2.1 การบริหารจัดการงบการเงิน โดยปรับเป็น “การบริหารจัดการ

งบประมาณ” 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 แหล่งเรียนรู้มีการจัดท าแผนงบการเงิน ปรับเป็น “มีการจัดท าแผน 

การใช้งบประมาณประจ าปี” 

- ตั วบ่ งชี้ ที่  3  มี ระบบการติดตามและประ เมินการใช้ จ่ ายตามงบการ เ งิ น  

ปรับเป็น “มีระบบการติดตามและประเมินการใช้จ่ายตามงบประมาณ 
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มาตรฐานที่ 2.2 การระดมทุนและทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการระดมทุนและทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ดังนี้ 

- มาตรฐานในข้อนี้ อยากให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันอีกที ว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ 

ในการน ามาปรับใช้ เนื่องจากแหล่งเรียนรู้บางแห่งไม่ได้มีภารกิจเพ่ือแสวงหารายได้

หรือการระดมทุน เช่น กฟผ. 

- แต่อยากให้คงมาตรฐานข้อนี้ ไว้  เ พ่ือให้แหล่ ง เรียนรู้ สามารถเลี้ ยงตนเอง  

พ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 
 

มาตรฐานที่ 2.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ไว้ว่า ตัวบ่งชี้ที่  2 มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความคุ้มค่าและประโยชน์ 

ของส า ธ า รณ ะ  ยั ง ไ ม่ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ว่ า หม าย ถึ ง อ ะ ไ ร  เ ป็ น  Cost-Benefits Analysis หรื อ ไ ม่   

ควรนิยามความหมายค าว่า “ความคุ้มค่า” ให้ชัดเจนมากขึ้น 

 (3) มิติด้านการบริหารจัดการภายใน 

มาตรฐานที่ 3.1 การจัดการสื่อการเรียนรู้ 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ ดังนี้ 

- ปรับแก้ไข “การจัดการสื่อ/สารสนเทศและการเรียนรู้” เป็น “การบริหารจัดการ 

สื่อการเรียนรู้” 

- ปรับแก้ไขค าว่า สื่อ/สารสนเทศ ในทุกตัวบ่งชี้เป็น “สื่อการเรียนรู้” 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการจัดท าดัชนีสื่อ ปรับแก้ไขค าว่า “ดัชนีสื่อ” เป็น “ทะเบียนสื่อ” 

- ตัวบ่งชี้ที่ 3 การตรวจสอบ ติดตามประมาณสื่อ ปรับแก้ไขค าว่า “ประมาณสื่อ”  

เป็น “ปริมาณสื่อ” 

มาตรฐานที่ 3.2 การบริหารจัดการบุคลากร 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ที่  2 บุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ นิยามค าว่าเพียงพอให้ชัดเจน  

ว่าระดับไหนถึงจะเพียงพอ 

- เพ่ิมตัวชี้วัดด้านจ านวนบุคลากรผู้พิการ 
- ควรปรับเกณฑ์การวัดเรื่องจ านวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพา ะสาขา  

เป็นเกณฑ์การวัดเรื่องจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
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กับแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากการวัดความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีจ านวนคนจบน้อยมาก
ในประเทศไทย 

มาตรฐานที่ 3.3 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้  

- ขอให้นิยามค าว่า “เหมาะสม” ในทุกตัวบ่งชี้ ให้มีความชัดเจนว่าระดับไหน 

ถึงจะมีความเหมาะสม 

- เกณฑ์การวัดด้านอัตราการขยายตัวของผู้เข้ารับบริการ ควรวัดโดยการเปรียบเทียบ

กับขีดความสามารถของแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ 

(4) มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

มาตรฐานที่ 4.1 กระบวนการจัดการความรู้  

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้  

- มาตรฐานด้านการเรียนรู้และการเติบโตจะครอบคลุมเรื่องการพัฒนาบุคลากร  

และการพัฒนาการบริการ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ควรนิยามความหมาย

ของการจัดการความรู้ให้ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย 
 

มาตรฐานที่ 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้  

- ปรับแก้ไข “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เป็น “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรับแก้ไขค าว่า “ระบบ Information System” เป็น “ระบบดิจิทัล” 

- ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการให้บริการผ่านระบบเสมือนจริง มาตรฐานข้อนี้อาจปรับใช้ได้ยาก 

เนื่องจากแหล่งเรียนรู้หลายแห่งไม่ส ามารถให้บริการระบบเสมือนจริ ง ได้   

จึงควรรวมมาตรฐานข้อนี้ไว้ในตัวบ่งชี้ที่ 3 คือ มีการให้บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

(Digital Platform) อาทิ Website, Mobile Application, ระบบเสมือนจริง 

- ตัวบ่งชี้ที่  3 มีการใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 

ของแหล่งเรียนรู้ เพ่ิมการใช้ Social Media ในการประเมินผลด้วย 
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มาตรฐานที่ 4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ผู้แทนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไว้ว่า ตัวบ่งชี้ที่ 3 บุคลากร

ของแหล่งเรียนรู้สามารถเข้าไปศึกษาและพัฒนาตนเองได้จากระบบการจัดการความรู้ ให้เพ่ิมค าว่า  

“ทั้งภายในและภายนอกองค์กร” ต่อท้ายตัวบ่งชี้ 

(5) ประเด็นอ่ืน ๆ  
 ผู้แทนให้ความเห็นว่า ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่จัดท าขึ้นควรสอดคล้องกับเกณฑ์ของ กพร.  

และมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ที่ จัดท าขึ้นควรประเมินแหล่งเรียนรู้ ได้ทั้ งด้านกระบวนการ (Process)  

และด้านผลผลิต (Output) ของแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ อาจใช้ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน

แหล่งท่องเที่ยวจาก อพท. และกรมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นต้นแบบในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน  

และอาจใช้ Balanced Scorecard คู่กับ Business Model Canvas เพ่ือให้เห็นภาพการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ในแต่ละด้านในอนาคต ทั้งนี้เกณฑ์ในการประเมินควรประกอบด้วยทั้งเกณฑ์กลางที่ใช้ประเมินแหล่งเรียนรู้  

ทุกแห่ง และเกณฑ์เสริมที่ใช้ประเมินแตกต่างกันตามแต่ละแห่งของแหล่งเรียนรู้ 

 ทีมที่ปรึกษามูลนิธิคีนันฯ ได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อแนะน าของคณะกรรมการ

และผู้ทรงคุณวุฒิมาพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะของไทย ดังแสดงในหัวข้อถัดไป  
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5.3 (ร่าง) มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะของไทย  
 

ตารางที่ 7 (ร่าง) มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะของไทย 

เกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ตัวบ่งชี้ 

1. ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

1.1 โอกาสและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 1) ระยะเวลาการเปิดให้บริการเอื้อต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
 2) ช่องทางและรูปแบบการให้บริการครอบคลุมทั้งระบบออนไลน์ 

(Online) และออฟไลน์ (Offline)  
 3) การให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 4) กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการที่เสมอภาค  
1.2 สื่อและกิจกรรมที่มีคุณภาพ 1) สื่อและกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการกลุ่ม เป้าหมาย  

และนโยบายของแหล่งเรียนรู้  
 2) เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมเหมาะสมกับลักษณะและบริบท 

ของแหล่งเรียนรู้ 
 3) เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมมีความหลากหลาย 
 4) แหล่งเรียนรู้มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงสื่อ หรือกิจกรรม 

หรือเทคนิคการน าเสนอ 
1.3 การมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพ่ือ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 
1) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และประชาชน

เข้ามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัคร (Engagement) 
 2) ร้อยละ 75 ของกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้จัดท าขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น

ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (Participation) 
 3) เครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้อื่น 

 4) เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน  
หรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 

1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้
มีส่วนได้เสยี 

1) มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ 
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

 2) มีการประมวลผล สังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

 3) มีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ ใ ช้บริการและผู้มีส่วนได้ เสีย 
(Customer Relationship Management) 

 
4) มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ตัวบ่งชี้ 

2. ด้านการเงินและธรรมาภบิาล 

2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 1) มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 2) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ/หรือ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 3) มีระบบติดตาม และประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี 
 4) มีแผนการตลาดในการเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มรายได้ 
2.2 การระดมทุนและทุนสนับสนนุจาก

แหล่งอื่น 
1) มีการวางเป้าหมายส าหรับการระดมทุน และการขอสนับสนุน 

จากแหล่งทุนอ่ืน 

 2) มีกลไกในการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน  

 3) มีกลไกในการบริหารรายได้ที่มาจากการระดมทุน และการขอ
สนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

 4) มีกลไกในการติดตาม และประเมินผลการระดมทุน และการขอ
สนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

2.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี 

 2) มีระบบตรวจสอบการด าเนินงานท่ีโปร่งใส 
 3) มีช่องทางในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใส 

ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
 4) ไม่มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของแหล่งเรียนรู้ 

3. ด้านกระบวนการภายใน   

3.1 การบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ 1) มีการจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
 2) มีระบบเทคโนโลยีส าหรับใช้บริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ 
 3) มีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามปริมาณสื่อการเรียนรู้ 
 4) การจัดท าคู่ มื อแนะน าการใ ช้สื่ อการ เรี ยนรู้  และปรับปรุ ง 

คู่มือสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
3.2 การบริหารจัดการบุคลากร 1) มีการวางแผนก าลังคน  
 2) บุคลากรมีจ านวนเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน  
 3) บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
 4) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อวางแผนก าลังคน 
3.3 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ของแหล่งเรียนรู้ 

1) การออกแบบพื้ นที่ ให้บริ การสอดคล้องกับความต้ องการ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
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เกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ตัวบ่งชี้ 

 2) สัดส่วนของพื้นที่ให้บริการต่อจ านวนผู้ใช้บริการมีความเหมาะสม
โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) 

 3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

 
4) จัดให้มี เครื่ องมือในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

และผู้ใช้บริการ 

4. ด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 

4.1 กระบวนการจัดการความรู้  1) มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของแหล่งเรียนรู้ 
 2) มีกิจกรรมค้นหาความรู้  เพื่อก าหนดสิ่ งจ า เป็นที่ต้องเรียนรู้ 

ส าหรับพนักงาน และกลุ่มเป้าหมาย (Knowledge Identification) 
 3) มีกิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับพนักงาน 
 4) มีกิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม 1) มีคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล 
 2) มีระบบดิจิทัลส าหรับการให้บริการภายในแหล่งเรียนรู้ 
 3) มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข้อมูล และประเมินผลแหล่งเรียนรู้ 
 4) มี ก ารพัฒนาหรื อน า เทค โน โลยี หรื อนวั ตกรรม ใหม่ ม า ใ ช้ 

ในแหล่งเรียนรู้ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1) มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) 

 2) มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
3) มี ร ะบบการฝึ กอบรมและพัฒนาพนั ก งานจากทั้ งภ าย ใน 

และภายนอกแหล่งเรียนรู้ 

 
4) มีระบบประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนา 

ศักยภาพบุคลากร 
 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 
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5.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

ส าหรับมาตรฐานด้านผลประโยชน์สาธารณะ  เน้นการพิจารณาถึงบทบาทของแหล่งเรียนรู้
สาธารณะที่จะต้องมีหน้าที่ ในการเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้  และเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ  
รวมถึงเป็นแหล่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานด้านผลประโยชน์สาธารณะดังกล่าว ประกอบด้วย โอกาสและ 
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อและกิจกรรมที่มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

 

1) มาตรฐานที่ 1.1 โอกาสและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย : ภารกิจส าคัญของแหล่ ง เรียนรู้ สาธารณะ คือ การจัดบริการความรู้ 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ อาทิเช่น กลุ่มวัยเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มวัยผู้สู งอายุ 
กลุ่มนักเรียน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักวิจัย กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้อยู่ใน
ทุรกันดาร ฯลฯ ให้มี โอกาสเข้าถึงบริการต่าง  ๆ ของแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง ทั่วถึง และครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับการบริการที่เสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 

 
ตัวบ่งชี้ 

1) ระยะเวลาการเปิดให้บริการเอ้ือต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
2) ช่องทางและรูปแบบการให้บริการครอบคลุมทั้ งระบบออนไลน์  ( Online)  

และออฟไลน์ (Offline)  
3) การให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4) กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการที่เสมอภาค  

 
 

แนวทางในการประเมิน 
ตารางที่ 8 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 1.1 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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2) มาตรฐานที่ 1.2 สื่อและกิจกรรมที่มีคุณภาพ 

ค าอธิบาย: แหล่งเรียนรู้ควรมีการก าหนดสื่อและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมาย สอดรับกับนโยบายของแหล่งเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับลักษณะและบริบท  
ของพ้ืนที่และมีการพัฒนาสื่อและกิจกรรมให้เกิดการหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตัวบ่งช้ี 

1) สื่ อและกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการกลุ่ ม เป้ าหมาย และนโยบาย 
ของแหล่งเรียนรู้  

2) เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมเหมาะสมกับลักษณะและบริบทของแหล่งเรียนรู้ 
3) เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมมีความหลากหลาย 
4) แหล่ ง เ รี ยนรู้ มี ก า รทบทวน  ตรวจสอบ  และปรั บปรุ ง สื่ อ  ห รื อกิ จ ก ร รม  

หรือเทคนิคการน าเสนอ 
 

แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 9 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 1.2 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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3) มาตรฐานที่ 1.3 การมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย: แหล่งเรียนรู้ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในพ้ืนที่ 
และนอกพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในแง่ของการแสดงความคิดเห็นต่อ 
แหล่งเรียนรู้  การจัดกิจกรรม และการเป็นอาสาสมัคร ตลอดจนการสร้างความร่วมมือร่ วมกัน  
เพ่ือผลักดันให้แหล่งเรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งชุมชน และเป็นแหล่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวบ่งช้ี 

1) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และประชาชนเข้ามีส่วนร่วม 
ในการเป็นอาสาสมัคร (Engagement) 

2) ร้อยละ 75 ของกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้จัดท าขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (Participation) 

3) เครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้อ่ืน  
4) เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา 

หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
 
แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 10 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 1.3 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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4) มาตรฐานที่ 1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ค าอธิบาย : การวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ เสียถือเป็นส่วนหนึ่ ง 
ของการวัดระดับความส าเร็จด้านผลประโยชน์สาธารณะ โดยแหล่งเรียนรู้จ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีช่องทาง  
ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีเครื่องมือในการประเมินความพึงพ อใจ 
และมี กระบวนการน าผลการประ เมินมา พัฒนา  ปรั บปรุ งกระบวนการ ให้ บริ กา ร ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  
ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้ควรค านึงถึงการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ในระยะยาวด้วย 

ตัวบ่งช้ี 

1) มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงมีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

2) มีการประมวลผล สังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ และน าผลการประเมิน  
มาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

3) มี ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  
(Customer Relationship Management) 

4) มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 11 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 1.4 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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5.3.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านการเงินและธรรมาภิบาล 

ส าหรับมิติด้านการเงินและธรรมาภิบาล ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้แหล่งเรียนรู้สาธารณะเกิด
ความยั่ งยืน โดยมาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะในด้านการเงินและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  
การบริหารจัดการงบประมาณ การระดมทุนและทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1) มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 

ค าอธิบาย: แหล่งเรียนรู้จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีการก าหนดเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รวมถึงมีระบบการติดตาม และประเมินผล  
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้เป็นไปตามเป้าหมายตั้งไว้  

ตัวบ่งช้ี 

1) มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ/หรือ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
3) มีระบบติดตาม และประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
4) มีแผนการตลาดในการเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 
แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 12 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 2.1 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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2) มาตรฐานที่ 2.2 การระดมทุนและทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน  

ค าอธิบาย: แหล่งเรียนรู้มีการใช้กระบวนการระดมทุน รวมไปถึงการแสวงหาทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นงบประมาณและรายได้ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานการณ์ว่าแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยมีการด าเนินงานในประเด็นดังกล่าวมาก
น้อยเพียงใด  

ตัวบ่งช้ี 

1) มีการวางเป้าหมายส าหรับการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 
2) มีกลไกในการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน  
3) มีกลไกในการบริหารรายได้ท่ีมาจากการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 
4) มีกลไกในการติดตาม และประเมินผลการระดมทุน และการขอสนับสนุน 

จากแหล่งทุนอ่ืน 

 

แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 13 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 2.2 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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3) มาตรฐานที่ 2.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล  

ค าอธิบาย: การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งต่อแหล่งเรียนรู้สาธารณะ เนื่องแหล่งเรียนรู้สาธารณะถือเป็น
หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการโดยรวมของประชาชนในท้องถิ่น 
ดังนั้นการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาลจึงควรบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได ้

โดยแหล่งเรียนรู้ควรที่จะเปิดโอกาสให้คนจากภายนอกได้มีโอกาสเข้าไปติดตามหรือ
ตรวจสอบการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้  ทั้ งนี้ เ พ่ือให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา วัตถุประสงค์   
และพันธกิจของแหล่งเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี 
2) มีระบบตรวจสอบการด าเนินงานที่โปร่งใส 
3) มี ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร ร า ย ง า น ก า ร ทุ จ ริ ต ค อ ร์ รั ป ชั น แ ล ะค ว า ม ไ ม่ โ ป ร่ ง ใ ส 

ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
4) ไม่มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของแหล่งเรียนรู้ 

 

แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 14 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 2.3 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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5.3.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการภายใน   

เกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้สาธารณะด้านกระบวนการภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบการท างานภายในแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละด้าน 
ได้แก่ การบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการบุคลากร และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของแหล่งเรียนรู้ ดังนี้  

1) มาตรฐานที่ 3.1 การบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย: ในการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้นั้นแหล่งเรียนรู้จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงเรื่อง 
การจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนรู้  การน าเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้บริการจัดการสื่อการเรียนรู้   
กระบวนการตรวจสอบ และติดตามปริมาณสื่อการเรียนรู้ และการจัดท าคู่มือแนะน าการใช้สื่อการเรียนรู้ 
รวมถึงการปรับปรุงคู่มือสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพ่ือให้สื่อการเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ  
ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี 

1) มีการจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
2) มีระบบเทคโนโลยีส าหรับใช้บริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ 
3) มีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามปริมาณสื่อการเรียนรู้ 
4) มีการจัดท าคู่มือแนะน าการใช้สื่อการเรียนรู้ และปรับปรุงคู่มือสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

 
แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 15 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 3.1 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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2) มาตรฐานที่ 3.2 การบริหารจัดการบุคลากร  

ค าอธิบาย : แหล่งเรียนรู้ควรมีการจัดบุคลากรให้มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ  
รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้สามารถบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการได้  

ตัวบ่งช้ี 

1) มีการวางแผนก าลังคน  
2) บุคลากรมีจ านวนเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน  
3) บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
4) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพ่ือวางแผนก าลังคน  

 

แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 16 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 3.2 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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3) มาตรฐานที่ 3.3 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของแหล่งเรียนรู้   

ค าอธิบาย: แหล่งเรียนรู้ควรมีการจัดเตรียมพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้บริการ 
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งค านึงถึงขีดคอาจจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบและประเภทแหล่งเรียนรู้   
โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ขนาด โครงสร้าง และระบบการบริหารงาน นอกจากนี้แหล่งเรียน รู้ 
ควรมี การจัดเตรียมอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และสามารถเดินทางเข้าถึง  
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี 

1) การออกแบบพื้นที่ให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2) สั ด ส่ ว น ข อ ง พ้ื น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ต่ อ จ า น ว น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 

โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) 
3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
4) จัดให้มีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและผู้ใช้บริการ 

  
แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 17 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 3.3 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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5.3.4 มาตรฐานที่ 4 ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

ส าหรับมาตรฐานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรและการบริการ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้ประสบ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร เ ติ บ โ ต  ป ร ะก อบ ด้ ว ย  ก ร ะบ ว น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้   
(Knowledge Management Process) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของพลวัตของโลก ดังนี้ 

1) มาตรฐานที่ 4.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  

ค าอธิบาย: แหล่งเรียนรู้ควรมีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Process) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยภายในองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับภารกิจของแหล่งเรียนรู้  ในส่วนของภายนอกองค์กร  
เน้นการบริการจัดการองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้กระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับบริบททางสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 

ตัวบ่งชี้ 
1) มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของแหล่งเรียนรู้ 
2) มีกิจกรรมค้นหาความรู้ เพ่ือก าหนดสิ่งที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ส าหรับพนักงาน  

และกลุ่มเป้าหมาย (Knowledge Identification) 
3) มีกิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับพนักงาน 
4) มีกิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 

 

แนวทางในการประเมิน 
ตารางที่ 18 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 4.1 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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2) มาตรฐานที่ 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค าอธิบาย: การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการน าเอากระบวนการ ความคิด  
วิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย  
การมีระบบดิจิทัลส าหรับการให้บริการภายในแหล่งเรียนรู้  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และประเมินผลแหล่งเรียนรู้ การให้บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Digital Platform)  อาทิ เ ช่ น  เ ว็ ป ไ ซต์  ( Website)  โ มบ ายแอปพลิ เ ค ชั น  (Mobile Application)  
และระบบเสมือนจริง ดังนี้ 

 

ตัวบ่งช้ี 
1) มีคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล 
2) มีระบบดิจิทัลส าหรับการให้บริการภายในแหล่งเรียนรู้ 
3) มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล  

และประเมินผลแหล่งเรียนรู้ 
4) มีการ พัฒนาหรือน า เทคโนโลยีหรื อนวั ตกรรมใหม่  มาใช้ ในแหล่ ง เ รี ยนรู้   

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
 

 แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 19 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 4.2 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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3) มาตรฐานที่ 4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ค าอธิบาย: เพ่ือให้บุคลากรของแหล่งเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ได้แก่ การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) การมีแผนส าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การมีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจากทั้งภายในและภายนอกแหล่งเรียนรู้ และการมีระบบ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี 
1) มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) 
2) มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3) มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจากท้ังภายในและภายนอกแหล่งเรียนรู้ 
4) มีระบบประเมินผลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
แนวทางในการประเมิน 

ตารางที่ 20 แนวทางการประเมินมาตรฐานที่ 4.3 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
1 มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
2 มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
3 มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
4 มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
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บทที่ 6  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

6.1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

6.1.1 ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 

1) ผลจากการศึกษาวิจัยท าให้เกิดฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของไทย ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในทุกช่วงวัย ทุกพ้ืนที่ สามารถเข้าถึง  
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง  

2) ผลจากการศึกษาวิจัยท าให้ได้ดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ ส าหรับใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์ 
และแหล่งเรียนรู้ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่ งเป็นแนวทางส าคัญ 
ในการยกระดับคุณภาพและศักยภาพของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยให้มีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับสากล 

 
6.1.2 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

1) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) สามารถน าฐานข้อมูล  
แหล่งเรียนรู้ที่ ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการขยายจ านวนพิพิธภัณฑ์  
และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายบัตร Muse Pass ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ได้อย่างสะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) สามารถน าฐานข้อมูล  
แหล่งเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนา 
เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศ 

3) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สามารถน าต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
ที่ได้รับการคัดเลือก พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง  ๆ  
อาทิเช่น เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ของไทย เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้
ประเภทวิทยาศาสตร์ เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ร่วมสมัย (Contemporary) เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้มรดกโลกด้านวัฒนธรรม 
เส้นทางท่องเที่ยว 12 แหล่งเรียนรู้ต้องห้ามพลาด.. .พลัส ฯลฯ ทั้ งนี้  เ พ่ือส่งเสริม 
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ให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น 

4) คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สามารถน าดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้  
ไปใช้ เป็นแนวทางในการยกระดับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
ที่อยู่ภายใต้สังกัดให้มีคุณภาพและมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น เ พ่ือสามารถให้บริการ 
ได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง  
ของศตวรรษท่ี 21  

5) คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สามารถน าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
และดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการบูรณาการการด าเนินงานและการจัดกิจกรรม 
ของพิพิธภัณฑ์และแหล่ งเรียนรู้ที่ อยู่ภายใต้สั งกัดให้สามารถด า เนินการร่ วมกัน 
อย่างเป็นเอกภาพ และใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ร่วมกันได้ 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy  
of Scale) ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

6) แหล่งเรียนรู้สามารถน าดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพแหล่งเรียนรู้ของตนให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับสากล 

 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

6.2.1 ด้านฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการ
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัด
ของรัฐ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรขยายขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
ให้มีความครอบคลุมแหล่งเรียนรู้ในภาคเอกชน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในภาคประชาสังคม  

2) ควรมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการส ารวจฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ในเชิงลึก และสามารถส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

3) ควรมีการน าผลงานวิจัยไปต่อยอด โดยศึกษาถึงแนวทางการจัดท าคลัสเตอร์แหล่งเรียนรู้ 
โดยแบ่งพ้ืนที่ตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 คลัสเตอร์ ได้แก่ 1) คลัสเตอร์แหล่งเรียนรู้
กลุ่มอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา) 2) คลัสเตอร์แหล่งเรียนรู้
กลุ่มมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (ตาก ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก) 3) คลัสเตอร ์
แหล่งเรียนรู้กลุ่มวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง (อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง 
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สิงห์บุรี) 4) คลัสเตอร์แหล่งเรียนรู้กลุ่มวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (เลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร) 5) คลัสเตอร์แหล่งเรียนรู้กลุ่มอารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา 
สุรินทร์ บุรีรีมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) 6) คลัสเตอร์แหล่งเรียนรู้กลุ่มฝั่งทะเลตะวันออก 
หรือ Active Beach (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 7) คลัสเตอร์แหล่งเรียนรู้กลุ่มฝั่งทะเล
ตะวันตก หรือ Royal Coast (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระยอง) และ 8) คลัสเตอร์
แหล่งเรียนรู้กลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง สตูล) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ภายในภูมิภาคสู่การเชื่อมโยงเป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้   
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ที่อยู่ภายในคลัสเตอร์  
จะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแหล่งเรียนรู้ 

6.2.2 ด้านมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ 

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการจัดท ามาตรฐานส าหรับแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้สังกัด
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน 
ส าหรับแหล่งเรียนรู้ของภาครัฐ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรพัฒนามาตรฐาน 
ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมแหล่งเรียนรู้ ในภาคเอกชน และแหล่งเรียนรู้  
ในภาคประชาสังคม  

2) ควรมีการขยายผลโครงการโดยจัดท าแหล่งเรียนรู้สาธารณะต้นแบบ ที่มีการน ามาตรฐาน
แหล่งเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริง ถือเป็นโครงการน าร่องเพ่ือเป็นตัวอย่าง 
ให้แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้มาตรฐานกับแหล่งเรียนรู้
ของตน 

3) ควรมีการศึกษาแนวทางการประเมินแหล่งเรียนรู้สาธารณะ เพ่ือจัดอันดับแหล่งเรียนรู้ 
ให้ได้มาตรฐานในระดับต่าง ๆ และจัดมอบรางวัล หรือมอบใบรับรองแก่แหล่งเรียนรู้ 
ที่ผ่านมาตรฐาน หรือใช้คะแนนมาตรฐานดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ 
แก่แหล่งเรียนรู้    เพ่ือใช้เป็นมาตรการจูงใจ   และกระตุ้นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาให้
ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

6.2.3 ด้านอ่ืน ๆ  

1) ควรมีการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในแต่ละประเภท 
เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้สามารถวางแผน และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนออกแบบ  
สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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2) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการระดมทุนส าหรับแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
ของประเทศไทย ตั้งแต่การค้นหาแหล่งเงินทุน รูปแบบการระดมทุน องค์ประกอบ  
และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการระดมทุน กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการระดมทุน  
กลยุทธ์และกระบวนการในการระดมทุน การบริหารจัดการเงินทุน ผลกระทบจาก  
การระดมทุน และกรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จโดยสามารถพ่ึงพาตนเองได้
จากการระดมทุนจากทั้ ง ในและต่ างประเทศ ฯลฯ เ พ่ือให้ แหล่ ง เ รี ยนรู้ มี คู่ มื อ 
หรือแนวทางในการระดมทุนที่ถูกต้อง 

6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ผลักดันให้มีการทบทวนปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
แก่บริษัทเอกชนที่บริจาคหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ เช่น มาตรการ
ลดหย่อนภาษี  

2) ผลักดันให้มีการทบทวนปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบให้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้ 
สังกัดหน่วยงานของรัฐ สามารถจัดหาเงินทุน หรือระดมทุน หรือรับการสนับสนุนเงินทุน 
ในทุกรูปแบบตามข้อกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพ่ึงพาตนเอง  
ไดใ้นอนาคต 

3) ผลักดันให้มีการทบทวนปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบให้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้ 
สังกัดหน่วยงานของรัฐ สามารถจัดตั้งกองทุน หรือจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  
กับบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
ให้มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 

4) ผลักดันให้เกิดการระดมทุนหรือจัดตั้งกองทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบประชารัฐ  
เพ่ือเป็นทุนช่วยเหลือและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ขนาดเล็ก เช่น ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพ่ือช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง
ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบาย 
Thailand 4.0  

5) ผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุนของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว  
ในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ ให้ครอบคลุมกิจการประเภทแหล่งเรียนรู้ เ พ่ิมมากขึ้น  
ซึ่ งปัจจุบันครอบคลุมเพียง 3 ประเภทเท่านั้น ได้แก่  กิจการประเภทสวนสัตว์เปิด  
กิจการประเภทพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า  และกิจการประเภทศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 
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หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในแหล่งเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้เกิดการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในแหล่งเรียนรู้ที่มากขึ้น 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริจาคสื่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ วัตถุตัวอย่าง โบราณวัตถุ 
หรือศิลปวัตถุ ฯลฯ โดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นสิ่งจูงใจ  

7) ส่งเสริมและผลักดันให้คนไทยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบการเรียนรู้  
ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากปัจจุบันคนไทยยังคงมีมุมมองต่อพิพิธภัณฑ์ 
และแหล่งเรียนรู้ในแง่ของการเป็นพ้ืนที่จัดแสดงและอนุรักษ์ของเก่า มากกว่าการเป็นพ้ืนที่ 
ในการสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

8) ผลักดันให้การทัศนศึกษาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการศึกษา
ของชาติ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

มาตรฐานที่ 1.1 โอกาสและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

1.1.1 ระยะเวลาการเปิดให้บริการเอื้อต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าอธิบาย  

ระยะเวลาการเปิดให้บริการเอ้ือต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง แหล่งเรียนรู้  

มีการก าหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งตัวบ่งชี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสที่มากขึ้น 

ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล  

ตรวจสอบเอกสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ของแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 

1.1.2 ช่องทางและรูปแบบการให้บริการครอบคลุมทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ 
(Offline) 

ค าอธิบาย  

ช่องทางและรูปแบบการให้บริการครอบคลุมระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ 

(Offline) หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการให้บริการครอบคลุมทั้งในรูปแบบการเยี่ยมชมทางไกล

ผ่ านระบบออนไลน์  (Online)  และสามารถ เยี่ ยมชมได้ โ ดยตรงที่ แหล่ ง เ รี ยนรู้   

ซึ่งตัวบ่งชี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสืบค้นข้อมูล

ของแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึงบริการของแหล่งเรียนรู้ได้จากหลายช่องทาง 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล  

ตรวจสอบแบบบันทึกทะเบียนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ท สถิติการเข้าใช้บริการในแต่ละช่องทาง ปริมาณการเข้าชมผ่านระบบออนไลน์ 

(Online) ข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบการสืบค้นข้อมูล แผนที่ เอกสารและข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

มาตรฐานที่ 1.1 โอกาสและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

1.1.3 การให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ค าอธิบาย  

การให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการให้บริการอย่าง

ครอบคลุมในทุกกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มวัยเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กลุ่ม

นักเรียน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักวิจัย กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

หรือกลุ่มผู้อยู่ในเขตทุรกันดาร ฯลฯ ซึ่งตัวบ่งชี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้

สามารถจัดบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแบบบันทึกการเข้าใช้บริการ สถิติการเข้าใช้บริการ แบบบันทึกความคิดเห็น 

ของกลุ่มเป้าหมายต่อแหล่งเรียนรู้  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมของแหล่งเ รียนรู้   

ป้าย/ค าอธิบายด้วยอักษรเบรลล์หรืออักษรภาษาอ่ืน  ๆ คู่มือ/นโยบายการให้บริการ 

ของแหล่งเรียนรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 

1.1.4 กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการที่เสมอภาค 

ค าอธิบาย  

กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการที่ เสมอภาค หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการให้บริการ 

แก่กลุ่มเป้าหมายโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาการให้บริการ 

อย่ า ง เ ส มอภ าค เท่ า เ ที ย มกั น  ตลอดจน ให้ บ ริ ก า ร โ ดยความถู ก ต้ อ งยุ ติ ธ ร รม  

เช่น  การมีสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรับกลุ่ มกลุ่ มผู้ พิการ  หรือกลุ่ มผู้ สู งอายุ   

หรือการแปลข้อมูลเป็นภาษาอ่ืน ๆ ส าหรับกลุ่มผู้พิการ หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ให้สามารถเข้ าถึ งข้อมูลของแหล่ ง เรียนรู้ ได้  ทั้ งนี้  ตั วบ่ งชี้ ในข้อนี้ มี วัตถุประสงค์ 

เพ่ือช่วยส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้มีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

มาตรฐานที่ 1.1 โอกาสและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล  

ตรวจสอบแบบบันทึกความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแหล่งเรียนรู้  แบบบันทึก 

การเข้าใช้บริการ แบบบันทึกการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ ป้าย/ค าอธิบายด้วยอักษร

เบรลล์ หรื อ อักษรภาษา อ่ืน  ๆ   คู่ มื อ /นโยบายการ ให้บริ การของแหล่ ง เ รี ยนรู้   

เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย

ของแหล่งเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 1.2 สื่อและกิจกรรมที่มีคุณภาพ 

1.2.1 สื่อและกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการกลุ่มเป้าหมาย และนโยบายของแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย  

สื่อและกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนโยบายแหล่งเรียนรู้

หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการออกแบบสื่อและกิจกรรม ก าหนดประเภทของสื่อและกิจกรรม 

รวมถึงก าหนดจ านวนสื่อและกิจกรรม โดยค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

และความสอดคล้องกับนโยบายของแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้  ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ 

เ พ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้สามารถก าหนดรูปแบบของสื่อและกิจกรรมได้ เหมาะสม  

กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแบบบันทึกทะเบียนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ รายการยืม-คืนสื่อการเรียนรู้ 

หลักสูตรการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาอยู่ในแหล่งเรียนรู้ คู่มือ/นโยบาย 

การให้บริการของแหล่งเรียนรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ 

ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

มาตรฐานที่ 1.2 สื่อและกิจกรรมที่มีคุณภาพ 

1.2.2 เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมเหมาะสมกับลักษณะและบริบทของแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย (Explanation) 

เนื้ อหาของสื่ อและกิจกรรม เหมาะสมกับลั กษณะและบริบทของแหล่ ง เ รี ยนรู้   

หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการออกแบบสื่อและกิจกรรม โดยค านึงถึงความต้องการของท้องถิ่น

และความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ 

แหล่งเรียนรู้สามารถก าหนด เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้อง 

กับความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับภารกิจหลักและประเภทแหล่งเรียนรู้ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแบบบันทึกทะเบียนสื่ อและกิจกรรมการเรียนรู้  หลักสูตรการเรียนรู้   

สาระการเรียนรู้ รายการยืม-คืนสื่อการเรียนรู้ สถิติของผู้ใช้บริการ ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้

เวลาอยู่ในแหล่งเรียนรู้ คู่มือ/นโยบายการให้บริการของแหล่งเรียนรู้ เอกสารและข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 

1.2.3 เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมมีความหลากหลาย 

ค าอธิบาย  

เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมมีความหลากหลาย หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการจัดให้บริการ  

สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายของเนื้อหา โดยสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ ใช้บริการ และมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและประเภทแหล่ งเรียนรู้   

ในขณะเดียวกันก็มีความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นด้วย 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล  

ตรวจสอบแบบบันทึกทะเบียนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ ประเภทของสื่อและกิจกรรม 

การเรียนรู้ เนื้อหาของสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้  
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

มาตรฐานที่ 1.2 สื่อและกิจกรรมที่มีคุณภาพ 

1.2.4 แหล่งเรียนรู้มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงส่ือ หรือกิจกรรม หรือเทคนิคการน าเสนอ 

ค าอธิบาย  

มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงสื่อ หรือกิจกรรม หรือเทคนิคการน าเสนอ  

หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีกระบวนการในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

สื่อ หรือกิจกรรม หรือเทคนิคการน าเสนอ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  

ให้แหล่งเรียนรู้มีการหมุนเวียนสื่อ หรือกิจกรรม หรือเทคนิคการน าเสนอที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล  

ตรวจสอบแบบบันทึกทะเบียนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้  บันทึกการจัดกิจกรรม 

ของแหล่ ง เ รี ยนรู้  สถิติ ของผู้ ใช้บริ การ  หลักฐาน ที่ เ กี่ ยวกับคุณภาพการบริการ  

เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย

ของแหล่งเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 1.3 การมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.3.1 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเป็น
อาสาสมัคร (Engagement) 

ค าอธิบาย  

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หมายถึง ประชาชนที่แหล่งเรียนรู้ 
เปิดโอกาสให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ นต่อการวางแผนนโยบาย  
การบริหารจัดการ และการให้บริการของแหล่งเรียนรู้  
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัคร หมายถึง ประชาชนที่แหล่งเรียนรู้เปิดโอกาส
ให้เข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยด าเนินงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ  
และความต้องการของแหล่งเรียนรู้  
ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับ
แหล่งเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

มาตรฐานที่ 1.3 การมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแบบบันทึกการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้  แบบบันทึกความคิดเห็น  

ของประชาชนต่อแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างการบริหารงานของแหล่งเรียนรู้ เอกสารและข้อมูล

จากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 

1.3.2 ร้อยละ 75 ของกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้จัดท าขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ (Participation) 

ค าอธิบาย  

ร้อยละ 75 ของกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้จัดท าขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในพ้ืนที่ (Participation) หมายถึง จ านวนร้อยละที่แหล่งเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อาทิเช่น ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่   

เพ่ือท าให้แหล่งเรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล  

ตรวจสอบแบบบันทึกการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้  แบบบันทึกความคิดเห็น  

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต่อแหล่งเรียนรู้  ข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือ 

ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแหล่งเรียนรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร 

เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 

1.3.3 เครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้อ่ืน 

ค าอธิบาย  

เครื อข่ ายความร่ วมมื อกับแหล่ ง เ รี ยนรู้ อ่ื น  หมายถึ ง  เครื อข่ ายที่ แหล่ ง เ รี ยนรู้ 

มีการสร้างความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น แหล่งเรียนรู้ประเภทเดียวกัน  

แหล่งเรียนรู้ต่างประเภทกัน แหล่งเรียนรู้ในสังกัดเดียวกัน แหล่งเรียนรู้ต่างสังกัดกัน ฯลฯ 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ 

มาตรฐานที่ 1.3 การมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้ เกิดการสร้างเครือข่าย 

เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ

ด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล  

ตรวจสอบแผนการจัดบุคลากร เอกสารจ านวนบุคลากร แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

ของแหล่งเรียนรู้ แบบบันทึกความคิดเห็นของประชาชนต่อแหล่งเรียนรู้ เอกสารและข้อมูล

จากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

1.3.4 เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  

ค าอธิบาย  

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา  

หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร หมายถึง เครือข่ายที่แหล่งเรียนรู้มีการสร้างความร่วมมือ 

กับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 

อาทิเช่น ระหว่างแหล่งเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างแหล่งเรียนรู้กับบริษัท

จ ากัด (มหาชน) ระหว่างแหล่งเรียนรู้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ และระหว่างแหล่งเรียนรู้กับมูลนิธิ 

ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

ภายนอกในการช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือกิจกรรมร่วมกัน  

ซึ่งจะท าให้เกิดการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล  

ตรวจสอบแบบบันทึกการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้  แบบบันทึกความคิดเห็น  

ของประชาชนต่อแหล่ ง เ รียนรู้  ข้อมูลหลักฐานที่ แสดงถึ งความร่ วมมือระหว่ าง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแหล่งเรียนรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่

ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

1.4.1 มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสีย  
รวมถึงมีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ค าอธิบาย  

มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  

หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้ ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ เสีย อาทิเช่น ตู้รับความคิดเห็น แบบสอบถามประเมิน  

ความพึงพอใจ อีเมล โทรศัพท์ จุดบริการรับเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์  การแสดงความคิดเห็น

ผ่านการเข้าร่วมประชุม/เวทีประชาคม หรือการส่งจดหมายโดยตรง ฯลฯ  
 

มี เ ค รื่ อ งมื อ ใ นก ารประ เมิ นคว าม พึ งพอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร และผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  

หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

และผู้มีส่วนได้เสีย อาทิเช่น แบบสอบถาม แบบแสดงความคิดเห็น สมุดเยี่ยมชม ฯลฯ  
 

ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้มีกลไกในการติดตามประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

และผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบรายงานประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบบันทึกความคิดเห็นของประชาชน

ต่อแหล่งเรียนรู้ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เครื่องมือประเมิน 

ความพึงพอใจ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้  

และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 

1.4.2 มีการประมวลผล สังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ และน าผลการประเมิน  

มาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

ค าอธิบาย 

มีการประมวลผล สังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ และน าผลการประเมิน  

มาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการประมวลผล และสังเคราะห์ 
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มาตรฐานที่ 1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ผลจากเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ และมีการน าผลจากการประเมินที่ได้ไปใช้พัฒนา 

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้  ตัวบ่งชี้ ในข้อนี้  

มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือช่วยให้แหล่ง เรียนรู้ มีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติ งาน  

เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี  รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ข้อมูลผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้   

หลักฐานการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการวางแผนพัฒนา การจัดท าโครงการ 

การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.4.3 มีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย (Customer Relationship 
Management) 

ค าอธิบาย  

มีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ เสีย หมายถึง แหล่งเรียนรู้ 

มีการบริหารความสัม พันธ์กับผู้ ใช้บริ การและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยด้ วยวิ ธี การต่ า ง  ๆ  

อาทิเช่น การจัดท าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ การมีบริการหลังการขาย การจัดให้มีศูนย์บริการ

ลูกค้า (Call Center) ทั้งนี้  ตัวบ่งชี้ ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมให้ผู้ ใช้บริการ 

และผู้ มี ส่ วน ได้ เ สี ยมีทั ศนคติที่ ดี ต่ อแหล่ ง เ รี ยนรู้  มี คว าม พึงพอใจ เ พ่ิ มม ากขึ้ น  

ท าให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ าอีกครั้ง ถือเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล (Data Collection Methods and Tools and 

Sources of Verification) 

ตรวจสอบแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี  รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย แบบบันทึกการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแหล่งเรียนรู้   

เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย

ของแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

1.4.4 มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ค าอธิบาย  

มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หมายถึง แหล่งเรียนรู้ได้รับผล 

การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้เสียรวมแล้วมีคะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 โดยแหล่งเรียนรู้จะต้องจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ 

แหล่งเรียนรู้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ใช้บริการได้สูงสุด 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล (Data Collection Methods and Tools and 

Sources of Verification) 

ตรวจสอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ เสีย  

รายงานประจ าปี จ านวนข้อร้องเรียน เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร 

เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการเงินและธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 

2.1.1 มีการจัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปี 

ค าอธิบาย 

มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการจัดท า

รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องพัฒนาในรอบปีตามสัดส่วน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้

เข้าใจถึงสิ่งที่ก าลังด าเนินการในปัจจุบัน และมีทิศทางส าหรับสนับสนุนสิ่งที่จะด าเนินการ  

ในอนาคต 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการเงินและธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี งบประมาณการจัดการเรียนรู้   

รายงานการใช้งบประมาณ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่  

ของแหล่งเรียนรู้  

2.1.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ/หรือ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง 

ค าอธิบาย 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ/หรือ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง  หมายถึง แหล่งเรียนรู้ 

ได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณประจ าปี จ ากแหล่ ง งบประมาณอย่ า งสม่ า เ สมอ  

และ/หรือ แหล่งเรียนรู้สามารถมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นรายได้ที่เกิดจากสินค้า 

หรือบริการ หรือรายได้ท่ีได้จากการระดมทุนจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้มั่นใจว่าแหล่งเรียนรู้มีเงินทุนส าหรับบ ารุงและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ 

แหล่งเรียนรู้  

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการใช้งบประมาณ แผนปฏิบัติการ 

รายงานประจ าปี งบประมาณการจัดการเรียนรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์

บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

 

2.1.3 มีระบบติดตาม และประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ค าอธิบาย 

มีระบบติดตาม และประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี หมายถึง  

แหล่งเรียนรู้มีระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring & Evaluation) หรือระบบประกัน

คุณภาพและตัวชี้ วัด ซึ่ งตัวบ่งชี้ ในข้อนี้มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือติดตามความก้าวหน้า  

ของการด าเนินงาน รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ว่าสามารถบรรลุ 

ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีหรือไม่ 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการเงินและธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ เอกสารระบบประกันคุณภาพ 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

2.1.4 มีแผนการตลาดในการเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มรายได้ 

ค าอธิบาย 

มีแผนการตลาดในการเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ เพ่ือเพ่ิมรายได้  หมายถึง แหล่งเรียนรู้ 

มีการจัดท าแผนการตลาดเพ่ือขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์  

ทางการตลาดของแหล่งเรียนรู้ การวิเคราะห์ SWOT การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

การก าหนดกลยุทธ์ รวมถึงการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์

เ พ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้สามารถค้นหากลุ่มผู้ ใช้บริการใหม่ รวมถึงทราบถึงวิธีการ 

ในเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการเหล่านั้น เพ่ือน ามาสู่การสร้างรายได้เพ่ิมให้กับแหล่งเรียนรู้ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

 ตรวจสอบแผนการตลาด แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปี   

เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 2.2 การระดมทุนและทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น 

2.2.1 มีการวางเป้าหมายส าหรับการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 

ค าอธิบาย 

มีการวางเป้าหมายส าหรับการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน หมายถึง 
แหล่งเรียนรู้มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการระดมทุน และการขอสนับสนุน 
จากแหล่งทุนอ่ืนประจ าปี ที่นอกเหนือจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ  
ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้มีการวางแผนเพ่ือหารายได้  
จากหลากหลายช่องทาง อันจะน าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน
อนาคต 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการเงินและธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2.2 การระดมทุนและทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการใช้งบประมาณ แผนปฏิบัติการ 

รายงานประจ าปี งบประมาณการจัดการเรียนรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์

บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

2.2.2 มีกลไกในการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น  

ค าอธิบาย 

มีกลไกในการระดมทุนและการขอสนับสนุนจากและการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน  

แหล่งทุนอ่ืน หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการด าเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุน  

และขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ที่นอกเหนือจากการได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐ  

ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้สามารถหารายได้ได้จากหลาย

ช่องทาง อันจะน าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการใช้งบประมาณ แผนปฏิบัติการ 

รายงานประจ าปี งบประมาณการจัดการเรียนรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์

บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

2.2.3 มีกลไกในการบริหารรายได้ที่มาจากการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 

ค าอธิบาย 

มีกลไกในการบริหารรายได้ที่มาจากการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีกระบวนการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายที่ได้จากการระดมทุน  

และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน โดยมีการจัดท าเอกสารทางการเงิน หรือระบบบัญชี 

ที่แสดงถึงรายรับ รายจ่าย และผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้มีวิธีการบริหารจัดการรายได้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้ 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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มาตรฐานที่ 2.2 การระดมทุนและทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายรายได้ที่มาจากการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

รายงานการใช้งบประมาณ แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี เอกสารทางการเงิน  

เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

2.2.4 มีกลไกในการติดตามและประเมินผลการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 

ค าอธิบาย 

มีกลไกในการติดตามและประเมินผลการระดมทุน และการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring & Evaluation)  

หรือระบบประกันคุณภาพและตัวชี้วัดของการระดมทุนและการขอสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

ที่นอกเหนือจากการได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ 

เ พ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  

ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับการระดมทุน 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ เอกสารระบบประกันคุณภาพ 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 2.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3.1 มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี 

ค าอธิบาย 

มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการเผยแพร่ข้อมูล  

ผลการด าเนินงานประจ าปีสู่สาธารณะ เช่น รายงานประจ าปี ข้อมูลทางสถิติตัวเลข ฯลฯ 

ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร และวิธีการเผยแพร่ที่สะดวก และเอ้ืออ านวยต่อการเข้าถึง 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการเงินและธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น จัดให้มีเว็ปไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

หรื อจั ด ให้ มี ช่ อ งทาง  เช่ น  ศูนย์ บริ การข้ อมู ล  ( Call Center)  หรื อ อี เมล  (Email)  

เ พ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสื่อสารกับแหล่งเรียนรู้ 

ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้มีการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารด้วยความโปร่งใส อย่างตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล  

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบจ านวนคลังและฐานข้อมูล รายงานประจ าปี  เอกสารรายงานสรุปผล  

การด าเนินงาน ของแหล่งเรียนรู้  

2.3.2 มีระบบตรวจสอบการด าเนินงานที่โปร่งใส 

ค าอธิบาย 

มีระบบตรวจสอบการด าเนินงานที่โปร่งใส หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีระบบตรวจสอบ  

เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน อาทิเช่น มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน 

หรือมีการก าหนดช่องทาง/วิธีการในการติดต่อเพ่ือร้องเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้มีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใส เป็นที่เชื่อถือ 

ซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปี 

แผนกลยุทธ์  เอกสารระบบประกันคุณภาพ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการเงินและธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3.3 มีช่องทางในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีช่องทางในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน 

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใส ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสในแหล่งเรียนรู้ 

ได้มีโอกาสในการรายงานหรือแจ้งเรื่ องร้องเรียน นอกจากนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งกลไก 

ที่ช่วยในการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบจากรายงานประจ าปี แผนการด าเนินงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

ผลการทุจริตคอร์ รัปชันและความไม่ โปร่ ง ใส ในการบริหารจัดการแหล่ ง เ รี ยนรู้   

จ านวนข้อร้องเรียน รายงานการร้องเรียน 

2.3.4 ไม่มีข้อร้องเรียนที่ด้านธรรมาภิบาลของแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของแหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการด าเนินงาน 

โดยปราศจากข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากผู้ใช้บริการ 

ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับแหล่งเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามความรับผิดชอบได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสในการบริหาร

จัดการแหล่งเรียนรู้ จ านวนข้อร้องเรียน รายงานการร้องเรียน 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการภายใน 

มาตรฐานที่ 3.1 การบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ 

3.1.1 มีการจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีการจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนรู้  หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีกระบวนการขึ้นทะเบียน  
สื่อการเรียนรู้ การจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ และการดูแลรักษาสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้
มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือส่ ง เสริมให้แหล่ง เรียนรู้ มีการจัด เก็บทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อค้นหาและติดตาม 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแบบบันทึกทะเบียนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการ
สื่อการเรียนรู้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ด้านสารสนเทศ หลักฐานที่เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อสื่อการเรียนรู้  เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 
ของแหล่งเรียนรู้ 

3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีส าหรับใช้บริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีระบบเทคโนโลยีส าหรับใช้บริหารจัดการสื่อการเรียนรู้  หมายถึง แหล่งเรียนรู้ 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น ระบบ Web-based หรือ การติดตั้งเฉพาะ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารสื่อการเรียนรู้  การบริหารการประกันภัย  
ก า ร บ ริ ห า ร ส ม า ชิ ก  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก ร ร ม แ ส ด ง สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  ฯ ล ฯ  
ทั้งนี้อาจมีการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีติดตั้งที่สื่อการเรียนรู้  เพ่ือท าให้เทคโนโลยี  
มีความสมบูรณ์ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกแก่แหล่งเรียนรู้ ในด้านการค้นหา การบริหารจัดการ 
และการเก็บรักษาสื่อการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ที่สามารถตอบสนองการประมวลผล 
ได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีเ พ่ือบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้จากเครื่องคอมพิวเตอร์  
หรือ อุปกรณ์ด้ านสารสนเทศ แบบบันทึกทะ เบียนสื่ อและกิจกรรมการ เ รี ยนรู้   
เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการภายใน 

มาตรฐานที่ 3.1 การบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ 

    3.1.3 มีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามปริมาณสื่อการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามปริมาณสื่อการเรียนรู้  หมายถึง แหล่งเรียนรู้ 
มีระบบการตรวจสอบ และติดตามจ านวนหรือปริมาณของสื่อการเรียนรู้ รวมถึงประเภท 
ของสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้สามารถจัดหา
สื่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบทะเบียนสื่อการเรียนรู้ แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เอกสารและข้อมูล
จากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

  3.1.4 มีการจัดท าคู่มือแนะน าการใช้สื่อการเรียนรู้ และปรับปรุงคู่มือสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

ค าอธิบาย 

มีการจัดท าคู่มือแนะน าการใช้สื่อการเรียนรู้ และปรับปรุงคู่มือสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการจัดท าคู่มือแนะน าการใช้สื่อการเรียนรู้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ 
ของเอกสาร คู่มือ หรือวีดิทัศน์  ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่ านระบบออนไลน์  ( Online)  
หรือออฟไลน์  (Offline)  รวมถึ งมีการปรับปรุ งคู่ มื อแนะน าการใช้สื่ อการเรี ยนรู้ 
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการ 
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้คู่มือฯ เพ่ือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบคู่มือแนะน าการใช้สื่อการเรียนรู้ แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 
เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการภายใน 

มาตรฐานที่ 3.2 การจัดการบุคลากร 

3.2.1 มีการวางแผนก าลังคน 

ค าอธิบาย 

มีการวางแผนก าลั งคน  หมายถึง  แหล่ ง เรียนรู้ มีการด า เนินการอย่ าง เป็นระบบ  
ในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของก าลังคน  เพ่ือก าหนดกลวิธี 
ที่ ให้ ได้มาซึ่ งก าลั งคนที่ มี ความรู้ ความสามารถ และเ พียงพอต่อความต้องการ  
ทั้งในด้านคุณภาพและจ านวน ทั้ง เพ่ือให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ทันในเวลาที่ต้องการ  
และเพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยตัวบ่งชี้ในข้อนี้  
มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ พยากรณ์ความต้องการล่ วงหน้ าอย่ างมีระบบให้สอดคล้ อง 
กับความต้องการจ า เป็น เ พ่ือให้แหล่ ง เรียนรู้ทรา บถึ งสถานการณ์ด้ านก าลั งคน 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการพัฒนาบุคลากร แผนการจัดบุคลากร เอกสารจ านวนบุคลากร  
และคุณสมบัติบุคลากร เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 
ของแหล่งเรียนรู้ 

3.2.2 บุคลากรมีจ านวนเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 

ค าอธิบาย 

บุคลากรมีจ านวนเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีเจ้าหน้าที่ดูแล  
หรือให้ค าแนะน าที่เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ โดยตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้สามารถให้ค าแนะน า และดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการจัดบุคลากร เอกสารจ านวนบุคลากร การสัมภาษณ์ผู้บริหารแหล่งเรียนรู้ 
การเปรียบเทียบอัตราส่วนจ านวนบุคลากรต่อจ านวนผู้ใช้บริการโดยการเปรียบเทียบ 
แบบเดียวกับอัตราส่วนของสากล 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการภายใน 

มาตรฐานที่ 3.2 การจัดการบุคลากร 

3.2.3 บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการคัดเลือก
บุคลากรโดยค านึงถึงคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่แสดงไว้ในค าบรรยายลักษณะงาน (Job Dscription) และคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน 
(Job Specific) ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ช่วยให้แหล่งเรียนรู้สามารถสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ได้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแหล่งเรียนรู้  

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร เอกสารแสดงค าบรรยายลักษณะงาน (Job Dscription) 
และคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specific) แผนการจัดบุคลากร แผนการพัฒนา
บุคลากร เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

3.2.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อวางแผนก าลังคน  

ค าอธิบาย 

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพ่ือวางแผนก าลังคน หมายถึง แหล่งเรียนรู้  
มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลแผนก าลังคนที่วางไว้  ซึ่ งตัวบ่งชี้ ในข้อนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า แหล่งเรียนรู้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และมีจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองเป้าหมาย  
ขององค์กร 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงกระบวนการติดตามและประเมินผลการวางแผนก าลังคน 
ในปีที่ผ่านมา หรือตรวจสอบเอกสารการวางแผนก าลังคนในปีงบประมาณถัดไป  
เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการภายใน 

มาตรฐานที่ 3.3 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของแหล่งเรียนรู้ 

3.3.1 การออกแบบพื้นที่ให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 

การออกแบบพ้ืนที่ให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  
แหล่ ง เ รี ยนรู้ มี ก ารจั ด พ้ืนที่ ไ ด้ เหมาะสมกับความต้ องการของกลุ่ ม เป้ าหม าย  
อาทิเช่น กลุ่มวัยเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน กลุ่มนักศึกษา 
กลุ่ มนั กวิ จั ย  กลุ่ มประชาชนทั่ ว ไป  กลุ่ มผู้ พิ การ  หรื อกลุ่ มผู้ ด้ อย โอกาส  ฯลฯ  
ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่
ให้บริการได้ เกิดประโยชน์สู งสุด  และมีประสิทธิภาพมากที่ สุ ด  โดยตอบสนอง 
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูลแสดงสัดส่วนพ้ืนที่ของแหล่งเรียนรู้ แผนผังแสดงพ้ืนที่การให้บริการ 
เอกสารแสดงข้อมูลการบริหารจัดการพ้ืนที่  ผลการการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่ง
เรียนรู้ 

3.3.2 สั ด ส่ ว น ข อ ง พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ต่ อ จ า น ว น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  
โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) 

ค าอธิบาย 

สัดส่วนของ พ้ืนที่ ให้บริการต่อจ านวนผู้ ใช้บริการมีความเหมาะสม  โดยค านึงถึง 
ขีดความสามารถในการรองรับได้  (Carrying Capacity)  หมายถึง ความสามารถ 
ของแหล่ ง เรียนรู้ ในการบริหารจัดการ พ้ืนที่ ได้ เหมาะสมกับจ านวนผู้ ใช้บริ การ  
โดยค านึงถึงขีดความในการรองรับได้ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ขีดความในการรองรับ 
ด้านกายภาพ หมายถึง จ านวนผู้ใช้บริการสูงสุดที่ พ้ืนที่แหล่งเรียนรู้สามารถรองรับ  
การใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ท าให้สถานที่เกิดความเสื่อมโทรม (2) ขีดความในการรองรับ 
ด้านสังคม หมายถึง จ านวนผู้ ใช้บริการสูงสุดที่ พ้ืนที่แหล่งเรียนรู้สามารถรองรับ 
การใช้ประโยชน์ได้โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งประสบการณ์ที่มีคุณภาพและระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  (3) ขีดความในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อม  หมายถึง ระดับการพัฒนาพ้ืนที่ 
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มาตรฐานที่ 3.3 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของแหล่งเรียนรู้ 

ของแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ (4) ขีดความในการรองรับ 
ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ระดับการพัฒนาพ้ืนที่ของแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ  
หรื อ เกิ ดความขั ดแย้ งกับชุ มชนโดย รอบ ทั้ งนี้  ตั วบ่ งชี้ ใ นข้ อนี้ มี วั ตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ให้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และมีประสิทธิภาพมากที่ สุ ด  เหมาะสมกับปริมาณผู้ ใช้บริการ โดยตอบสนอง 
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยค านึงถึงขีดความในการรองรับได ้

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูลแสดงสัดส่วนพ้ืนที่ของแหล่งเรียนรู้ แผนผังแสดงพ้ืนที่การให้บริการ 
เอกสารแสดงข้อมูลการบริหารจัดการพ้ืนที่  ผลการการประเมินความพึงพอใจ  
ของผู้ใช้บริการ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่ง
เรียนรู้  

3.3.3 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ค าอธิบาย 

จัดให้มีสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ พิการและผู้สู งอายุ  หมายถึง แหล่งเรียนรู้ 
มีการจัดสรรพ้ืนที่ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ 
อาทิ เช่น มีห้องสุขาส าหรับผู้ พิการและผู้สู งอายุ  มีทางลาดส าหรับวีลแชร์  ฯลฯ  
ทั้ งนี้  ตั วบ่ งชี้ ในข้อนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือช่ วยให้ แหล่ ง เ รี ยนรู้ สามารถออกแบบ 
และบริหารจัดการพ้ืนที่ได้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 
การตรวจสอบพ้ืนที่  รายงานประจ าปี  สถิติผู้ ใช้บริการกลุ่มผู้ พิการและผู้สู งอายุ   
เอกสารแสดงข้อมูลการบริหารจัดการสถานที่  รวมถึงข้อมูลการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่   
เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

3.3.4 จัดให้มีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและผู้ใช้บริการ 

ค าอธิบาย 

จัดให้มีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและผู้ใช้บริการ  หมายถึง  
แหล่งเรียนรู้มีการติดตั้งเครื่องมือช่วยรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และเครื่องมือ 
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มาตรฐานที่ 3.3 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของแหล่งเรียนรู้ 

ช่วยรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยป้องกัน
การสูญหายของทรัพย์สินและอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 
การตรวจสอบพ้ืนที่  เอกสารแสดงข้อมูลการจัดตั้งเครื่องมือรักษาความปลอดภัย  
ป้ายสื่อความหมาย ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รายงานประจ าปี  

 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

มาตรฐานที่ 4.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

4.1.1 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของแหล่งเรียนรู้  หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีกระบวนการ 
ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย (1) การจัดการพฤติกรรมของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลง (2) การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจว่าแหล่งเรียนรู้มีแนวทางในการจัดการ
ความรู้อย่างไร (3) มีกระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้ อาทิเช่น ชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน หรือเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (4) การฝึกอบรม 
และการเรียนรู้  เ พ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการจัดการความรู้   
(5) การประเมินผล เพ่ือวัดผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ และ (6) การยกย่องชมเชยและ
ให้รางวัลแก่บุคลากร เ พ่ือสร้างแรงจูงใจให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 
ของแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้มีแผนงานที่
ชัดเจน สามารถเข้าใจถึงขั้นตอนที่จะท าให้เกิดการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ 
และการเรียนรู้และการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 
ตรวจสอบแผนการจัดการความรู้ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการจัดการ
ความรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 
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4.1.2 มีกิจกรรมค้นหาความรู้ เพื่อก าหนดสิ่งจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ส าหรับพนักงาน และ
กลุ่มเป้าหมาย (Knowledge Identification) 

ค าอธิบาย 

มี กิ จ กร รมค้ นหาความรู้  เ พ่ื อก าหนดสิ่ ง จ า เ ป็ นที่ ต้ อ ง เ รี ยนรู้ ส า หรั บพนั กงาน  
และกลุ่มเป้าหมาย (Knowledge Identification) หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีกระบวนการ
ค้นหา และวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ว่ามีอยู่ในรูปแบบใดบ้าง และยังขาดความรู้  
ในด้านใดบ้าง เพ่ือก าหนดความรู้ที่แหล่งเรียนรู้จ าเป็นที่จะต้องมี และก าหนดความรู้  
ที่กลุ่มเป้าหมายจ าเป็นที่จะต้องทราบ ทั้งนี้ ในกระบวนการค้นหาความรู้นั้น แหล่งเรียนรู้
ส ามารถสร้ า ง เครื่ อ งมื อที่ เ รี ยกว่ า  “แผนที่ คว ามรู้  (Knowledge Map) ”  ขึ้ นมา  
เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้สามารถมองเห็นภาพรวมของคลังความรู้ทั้งหมด และมองเห็น
ขอบเขตของความรู้ แหล่งความรู้ ผู้ที่มีความรู้ และวิธีการ ในการเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ  
โดยตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้ได้ทราบว่า มีความรู้ใดบ้างที่จ าเป็น
ส าหรับองค์กร และมีความรู้ใดบ้างที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ
ขอ งคว ามรู้ เ ห ล่ า นั้ น  อั น จ ะน า ไปสู่ ก า ร จั ด ส ร รทรั พย าก ร ในกา รด า เ นิ น ง าน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการจัดการความรู้ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการจัดการความรู้ 
แผนที่ความรู้ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

4.1.3 มีกิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับพนักงาน 

ค าอธิบาย 

มีกิจกรรมจัดการความรู้ส าหรับพนักงาน หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีกระบวนการจัดการ
ความรู้ส าหรับพนักงาน ประกอบด้วย (1) มีการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  
ระบุปัญหาที่พบบ่อยครั้ง และระบุแนวทางในการแก้ปัญหา (2) มีการก าหนดผู้เชี่ยวชาญที่
เป็นบุคลากรในแหล่งเรียนรู้ในแต่ละด้าน พร้อมท าตารางรายชื่อ และข้อมูลการติดต่อ  
(3) มีกระบวนการสกัดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวและถ่ายทอดความรู้นั้นสู่ผู้ อ่ืน  
(4) มีการจัดท าโครงสร้างความรู้เพ่ือสร้างข้อมูลที่เป็นระบบ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
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และสามารถน าไปใช้งานต่อได้สะดวก (5) มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และความคิดเห็นระหว่างบุคลากร โดยอาจเป็นการประชุมตามปกติ  หรือการประชุม 

ผ่ านการสื่ อสารทางไกล ในรูปแบบต่าง  ๆ และ (6)  มีการจัดกระบวนการกลุ่ ม 

ให้คนจากต่างพ้ืนที่ได้ท างานร่วมกัน และแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงผลัดกันเป็นผู้จัดการความรู้ 

ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้บุคลากรในแหล่งเรียนรู้มีกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ และแลกเปลี่ ยนความรู้ ซึ่ ง กันและกัน  ท า ให้ เกิด พัฒนาการของคว ามรู้   

และน าไปสู่การเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการจัดการความรู้ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมจัดการความรู้
ส าหรับพนักงาน เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้ าหน้าที่ 
ของแหล่งเรียนรู้ 

4.1.4 มีกิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 

กิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีกระบวนการจัดการ

ความรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) มีกระบวนการจัดการความรู้จากองค์กร 

สู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา การกิจกรรม

บรรยาย การจัดท าจดหมายข่าว ฯลฯ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มเป้าหมาย

จ าเป็นต้องรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  

(2) มีกระบวนการจัดการความรู้จากกลุ่มเป้าหมายสู่องค์กร เช่น การจัดเวทีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและแหล่งเรียนรู้ การจัดเวทีระดมความคิดเห็น/เวทีประชาคม 

ฯลฯ เพ่ือน าความรู้หรือความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายมาพัฒนาคุณภาพของสินค้า 

หรือบริการของแหล่งเรียนรู้ และ (3) กระบวนการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย

ด้ วยกัน  เช่ น  การจั ด ให้ มี เ ว็ ปบอร์ ด  ( Webboard)  หรื อแพลตฟอร์ ม  (Platform)  

ส าหรับเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย  
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เพ่ือส ารวจการรับรู้และความกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้าหรือบริการของแหล่งเรียนรู้   

ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายมีกระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการของแหล่งเรียนรู้ในอนาคต 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการจัดการความรู้ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการจัดการความรู้
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จ านวนข้อร้องเรียน  
เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.2.1 มีคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล 

ค าอธิบาย 

มีคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการจัดหาและแปลงสื่อและกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้อยู่ ในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ตัวบ่งชี้ ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริม 
ให้แหล่งเรียนรู้สามารถเก็บรักษาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการอ้างอิงทางวิชาการ รวมไปถึงก่อให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงความรู้ประชาชนและผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกส าคัญ 
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ  
และกิจกรรมการเรียนรู้ได้จากทุกที่   

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 
ตรวจสอบทะเบียนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Collection) รายงานประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4.2.2 มีระบบดิจิทัลส าหรับการให้บริการภายในแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีระบบดิจิทัลส าหรับการให้บริ การภายในแหล่ ง เ รียนรู้  หมายถึ ง  แหล่ ง เรียนรู้ 
มีการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในแหล่งเรียนรู้ อาทิเช่น เว็ปไซต์  
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( Website)  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  ( Application)  ร ะ บ บ เ ห มื อ น จ ริ ง  ( Virtual)  ฯ ล ฯ  
ทั้งนี้  ตัวบ่งชี้ ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้มีการน าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยอ านวยความสะดวกและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 
ตรวจสอบทะเบียนสื่ อและกิจกรรมการ เ รี ยนรู้  ระบบฐานข้อมูล  คู่ มื อแนะน า  
การใช้สื่อการเรียนรู้ ช่องทางการสื่อสารและการให้บริการกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย 

4.2.3 มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และ
ประเมินผลแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์  (Social Media)  ในการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูล  
และประเมินผลแหล่ ง เ รียนรู้  หมายถึ ง  แหล่ ง เรียนรู้ มีการ ใช้สื่ อสั งคมออนไลน์   
(Social Media)  อาทิ เ ช่ น  เ ว็ ป ไซต์  (Website)  เฟซบุ๊ ก  (Facebook)  ไ ลน์  (Line)  
อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) ฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 
หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลแหล่งเรียนรู้  
อาทิเช่น การนับจ านวนยอดการกดไลค์ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) จ านวนยอดการติดตาม
ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) และทวิตเตอร์ (Twitter) จ านวนยอดการสมัครเป็นสมาชิก 
(Subscribe) บนเว็ปไซต์ (Website) ทั้งนี้  ตัวบ่งชี้ ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริม 
ให้แหล่งเรียนรู้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ให้ตอบโจทย์กลุ่ ม เป้ าหมายมากยิ่ งขึ้น เพราะสื่ อสั งคมออนไลน์ถือ เป็นช่องทาง 
ที่ถูกใช้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดในปัจจุบัน 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ระบบฐานข้อมูล  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี 4 ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

มาตรฐานที่ 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.2.4 มีการพัฒนาหรือน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในแหล่งเรียนรู้ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

ค าอธิบาย 

มีการพัฒนาหรือน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในแหล่งเรียนรู้ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
หมายถึง แหล่งเรียนรู้มีการจัดหา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่  ๆ 
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า รป รั บป รุ ง ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ขอ งแหล่ ง เ รี ย นรู้ ใ น รอบ  1 ปี ที่ ผ่ า นมา  
อาทิเช่น ระบบยืม-คืน เว็ปไซต์ (Website) แอปพลิเคชัน (Application) ระบบการประเมิน
ความพึงพอใจผ่านแอปพลิเคชัน ระบบเสมือนจริง (Virtual) การศึกษาทางไกล ฯลฯ  
ทั้งนี้  ตัวบ่งชี้ ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้มีการน าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยอ านวยความสะดวกและพัฒนาการให้บริการ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบทะเบียนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  
ต่าง ๆ คู่มือแนะน าการใช้สื่อการเรียนรู้ ช่องทางการสื่อสารและการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
ในรูปแบบต่าง ๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ เอกสารและข้อมูล 
จากการสัมภาษณ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4.3.1 มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) 

ค าอธิบาย 

การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) หมายถึง แหล่งเรียนรู้ 
มีการส ารวจศักยภาพของบุคลากร และความต้องการในการฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือ 
ในการส ารวจ อาทิเช่น แบบสอบถาม แบบแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงาน อันจะน าไปสู่  
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป 
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มาตรฐานท่ี 4 ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

มาตรฐานที่ 4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการพัฒนาบุคลากร แผนการจัดฝึกอบรมบุคลากร เครื่องมือส ารวจ 
ความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากร เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร 
และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

4.3.2 มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ค าอธิบาย 

มีแผนการพัฒนาบุคลากร หมายถึ ง  แหล่ ง เรียนรู้ มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
ประกอบด้วย (1) การประเมินศักยภาพของบุลากรในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ความสนใจ  
และค่านิยม (2) การประเมินผลงานและศักยภาพของบุลากร (3) การตั้งเป้าหมายในการ
พัฒนาศั ก ยภ าพข อง บุ ค ล า ก ร  ( 4) กา รด า เ นิ น ก า ร พัฒน าศั ก ยภ า พบุ ค ล า ก ร  
อาทิเช่น การฝึกอบรม การโค้ช การเป็นพ่ีเลี้ยง ฯลฯ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้มีแผนงานหรือทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาความรู้  ทักษะ 
และพฤติกรรมของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือตอบสนองความต้องการ  
ของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแผนการพัฒนาบุคลากร เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร  
และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

4.3.3 มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจากทั้งภายในและภายนอกแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจากภายในและภายนอกองค์กร หมายถึง  
แหล่งเรียนรู้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่สามารถเรียนรู้งานได้ทั้งภายในองค์กร 
เช่น การฝึกอบรมในงาน (On the job training) การหมุนเวียนงาน (Job rotation) ฯลฯ 
และภายนอกองค์กร เช่น การฝึกอบรมนอกสถานที่ การเรียนรู้ออนไลน์ (Online Higher 
Education) ร ะ บ บ  E-learning ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ร ะ บ บ  Virtual Reality ฯ ล ฯ  
ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้แหล่งเรียนรู้มีระบบหรือวิธีการในการฝึกอบรม
และพัฒนา ทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแบบบันทึกการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน แผนการพัฒนาบุคลากร เอกสารและ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 

4.3.4 มีระบบประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ค าอธิบาย 

มีระบบประเมินผลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง  
แหล่งเรียนรู้มีระบบที่ใช้ประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งในด้านการ
ประเมินความคิดเห็น การประเมินเนื้อหาการฝึกอบรม การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไป การประเมินสัมฤทธิ์ผลของวัตถุประสงค์จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมีการน า
ผลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า แหล่งเรียนรู้มีกระบวนการ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
ให้แก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการท างาน 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

ตรวจสอบแบบประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน แบบสรุปการประเมินผลการฝึกอบรม  
ในแต่ละกิจกรรม แบบบันทึกการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน แผนการพัฒนาบุคลากร 
เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ข 

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่มีความพร้อม  
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อาคารและงาน

สถาปัตยกรรม
ศิลปวัตถุ

หัตถกรรม และส่ิง

ทอ
ส่ือ นิทรรศการ ให้บริการยืม-คืน บริการฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ วิจัยองค์ความรู้

น้อยกว่า

 5 คร้ัง

ต่อปี

5 – 10 

คร้ังต่อปี

มากกว่า 

10 คร้ัง

ต่อปี

ในประเทศ ต่างประเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากร

1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟ้า

จําลองกรุงเทพ)

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

110 คน รางวัล

มาตรฐาน

แหล่ง

ท่องเทีย่ว

ศิลปะ

วิทยาการ 

(Arts and 

Sciences 

Education 

Attractions 

Standard) 

ระดับดีมาก

1.อาคารโดม

ท้องฟ้าจําลอง 

ห้องฉายดาว

วัตถุจําลองแสดง

การโคจรรอบโลก 

ระบบสุริยะ

จักรวาลครบวงจร

ไมม่ี 1.เคร่ืองฉายระบบ

ดิจิตอล 

2.เคร่ืองฉายภาพ

ระบบคริสต้ี 

มลัติมเีดีย หนังสือ

 นิทรรศการ แสง 

สี เสียง

นิทรรศการถาวรและชั่วคราว 

นิทรรศการรอบห้องฉายดาว

ไมม่ี กิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวช

ตลอดทัง้ปี รวมถึงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ

1.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สําหรับ

เยาวชน นักศึกษา และ กศน. 2.

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที ่3. 

กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

มหีน่วยงานในการเก็บ

รวบรวม ค้นคว้า ละ

ทําวิจัยอย่างเป็น

รูปธรรม

P รวมกับ กศน. ทัว่ประเทศ 1.สํานักข่าว

อเมริกัน (USIS) 2.

 Evans and 

Sutherland 

(E&S) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

1.กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษา 2. 

Knowledge Center 3.

สํานักข่าวอเมริกัน (USIS)

ฝึกงานที ่

Evans 

and 

Sutherla

nd (E&S)

 ประเทศ

สหรัฐอเมริ

กา

2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

49 คน 1.อาคารโดม

ท้องฟ้าจําลอง 

ห้องฉายดาว

ไมม่ี ระบบเคร่ืองกล 

ระบบไฟฟ้า และ

ระบบแสงที่

ประณีตซับซ้อน

นิทรรศการถาวรและชั่วคราว ทัง้หมด 15

 นิทรรศการ

ไมม่ี กิจกรรมทดลองและปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์

1.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สําหรับ

เยาวชน นักศึกษา และ กศน. 2.

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที ่3. 

กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

มห้ีองเรียน

วิทยาศาสตร์ สําหรับ 

นักเรียน กศน. และ

นักเรียนในระบบ

P รวมกับ กศน. ทัว่ประเทศ

3 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้า

กอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

60 คน อควาเรียมสัตว์โลก

ใต้น้ํา

ไมม่ี นิทรรศการท่องอวกาศสัมผัสดวงดาว 

และ23 ฐานการเรียนรู้ 3 กลุ่มการเรียน 

1.กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

พลังงาน 2.กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ 

3.กลุ่มธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ไมม่ี มหีน่วยงานด้านวิจัยและวิชาการ 1.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การ

เรียนรู้ 2.ค่ายครอบครัว 3.กิจกรรม

ค่ายพักแรม 4. ค่ายส่ิงแวดล้อม 5.

ค่ายสอนน้องดูดาว6.Walk Rally

P

4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

28 คน มอีาคาร 3 อาคาร

 และรูปป้ันทรง

เลขาคณิต

ไมม่ี มนีิทรรศการประยุกต์วิทยาศาสตร์และ

นิทรรศการดาราศาสตร์ นิทรรศการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab)  

นิทรรศการเปิดโลกวิทยาศาสตร์

ไมม่ี 1.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2.

บริการวิชาการ

ค้นคว้า วิจัย และ

พัฒนารูปแบบกิจกรรม

 หลักสูตร ส่ือ และ

กระบวนการเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม อาทิ 

ธรรมชาติวิทยา 

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม

 ดาราศาสตร์ 

P พัฒนาครู อาจารย์ 

วิทยากร และบุคลากร

ทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี  และ

ส่ิงแวดล้อม

5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

25 คน ไมม่ี มนีิทรรศการทัง้หมด 6 ประเภท ได้แก่  

ดาราษสาตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน เปิดโลกดิจิตัล วิถีเกษตรไทย 

วิทยาศาสตร์การเกษตร และพลังงาน

บริการยืมส่ือ หนังสือ 

เอกสาร

มงีานบริการ วิชาการ ฝึกอบรม

เพ่ือชุมชน มงีานวิจัย งาน

วิทยาศาสตร์เพ่ือชุมชน และการ

ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

มนีิทรรศการเคล่ือนที ่ค่ายเรียนรู้ มส่ีวนงานด้านวิชาการ

ในการรวบรวมองค์

ความรู้

P 1.รวมกับ กศน. ทัว่

ประเทศ 2.ชุมชนในพ้ืนที่

จังหวัด 4.โรงเรียน

งานวิจัย งานวิทยาศาสตร์

เพ่ือชุมชน

6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

23 คน ไมม่ี ห้องฉาย 4 ห้อง 

โปรเจคเตอร์ ห้อง

โสตฯ

ไมม่ี อบรมวิทยาศาสตร์ อบรมด้าน

การเกษตร ดาราศาสตร์ และ

คอมพิเตอร์

1.ค่ายวิทยาศาสตร์ 2.นิทรรศการ 3.

กิจกรรมการศึกษา 4.บริการวิชาการ

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศูนย์การค้า

อยุธยาพาร์ค

สถาบันเกอเธ่ 

สถาน

เอกอัครราชทูต

ฝร่ังเศส และ

หน่วยงาน

พันธมติรร่วม

อุดมการณ์

เสนอห้โรงฉายภาพยนตร์

ฟรีหากทางศูนย์ฯ 

ต้องการใช้ห้องฉายเพ่ิมเติม

รู ปแบบของความร่ วมมือ

มาตรฐานรายช่ือแหล่งเรี ยนรู้
ล าดับ

ท่ี

รู ปแบบ

แหล่ง

เรี ยนรู้

ประเภทของ

แหล่งเรี ยนรู้

จ าแนกตามสาระ

จ านวน

บุคลากร

ประเภทวัตถุ/ส่ือท่ีมีการน าเสนอในแหล่งเรี ยนรู้ รู ปแบบกิจกรรม ความถ่ี ประเภทของเค รื อข่าย



งานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรยีนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหลง่เรียนรู ้
รายงานฉบับสมบูรณ ์   
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อาคารและงาน

สถาปัตยกรรม
ศิลปวัตถุ

หัตถกรรม และส่ิง

ทอ
ส่ือ นิทรรศการ ให้บริการยืม-คืน บริการฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ วิจัยองค์ความรู้

น้อยกว่า

 5 คร้ัง

ต่อปี

5 – 10 

คร้ังต่อปี

มากกว่า 

10 คร้ัง

ต่อปี

ในประเทศ ต่างประเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากร

7 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

27 คน ทัง้หมด 12 อาคาร ไมม่ี ส่ือโทรทัศน์ 

เคร่ืองฉาย

ภาพยนตร์

นิทรรศการ 10 นิทรรศการ ได้แก่ ปิโตร

เลียน ยูริกา เกษตรธรรมชาติ สวน

วิทยาศาสตร์ พืชไร่ดิน โลกแมลง 

เศรษฐกิจพอเพียง สวนดึกดําบรรพ์ ดารา

ศาสตร์ บิดานักวิทยาศาสตร์ไทย

ไมม่ี การอบรมครูวิทยาศาสตร์ , การ

อบรมเทคโนโลยีเพ่ืออาชีพ , การ

ฝึกอบรมดูดาวเบ้ืองต้น , การ

อบรมคอมพิวเตอร์ , การเป็น

วิทยากรให้สถานศึกษา เช่น เป็น

วิทยากร Science Show , เป็น

วิทยากรดาราศาสตร์ , การ

อบรมอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น , 

ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ , 

วิจัย

1.ค่ายวิทยาศาสตร์ 2.นิทรรศการ 3.

กิจกรรมการศึกษา 4.บริการวิชาการ

มกีารวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์

P

8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

23 คน วัตถุจําลองด้าน

วิทยาศาสตร์ วัตถุ

แสดงการทดลอง

ทางวัทยาศาสตร์

ไมม่ี ส่ือโทรทัศน์ 

เคร่ืองฉาย

ภาพยนตร์

มนีิทรรศการภายในอาคาร นิทรรศการ

ภายนอกอาคาร และนิทรรศการเคล่ือนที่

 รวม 22 นิทรรศการ

ไมม่ี ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม

โรงเรียนในพ้ืนทีแ่ละจังหวัด

ใกล้เคียง

P มเีครือข่ายศูนย์วิทย์ ทัว่

ประเทศ 19จังหวัด

9 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

10 คน ไมม่ี ภาพยนตร์ วิดีโอ 

ทีม่เีนื้อหาสาระ 

อธิบายหลักการ

ทํางานด้าน

วิทยาศาสตร์

3 ประเภท นิทรรศการถาวร นิทรรศการ

ชั่วคราว และนิทรรศการเคล่ือนที ่

นิทรรศการโลกและดวงดาว (ดาราศาสตร์)

- ท้องฟ้าจําลอง

ชั้นล่าง

- นิทรรศการโลกวิทยาศาสตร์

- นิทรรศการภูมสิารสนเทศ Gitda

อาคารนิทรรศการ 2

- นิทรรศการภาพยนตร์ 4 มติิ

ไมม่ี กิจกรรมการฝึกอบรม 1.ค่ายวิทยาศาสตร์ 2.นิทรรศการ 3.

กิจกรรมการศึกษา 4.บริการวิชาการ

10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

22 คน อาคารแสดง

นิทรรศการ และ

รูปป้ันสัตว์ต่างๆ

หน้าอาคาร

ไมม่ี ส่ือโทรทัศน์ 

เคร่ืองฉาย

ภาพยนตร์

1.นิทรรศการถาวร 2.นิทรรศการ

เคล่ือนทีวิ่ทยาศาสตร์

1.โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์”

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีแ่ละมี

การเสริมสร้างประสบการณ์ตรง

ให้กับนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

และพ้ืนทีใ่กล้เคียง

P

11 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมทุรสาคร ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ 

กศน.

ประกอบด้วย

อาคารภายในและ

อาคารภายนอก

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์

ทัง้หมด

ไมม่ี Mini Theater  ภายในอาคารจัดแสดงเก่ียวกับเร่ืองดารา

ศาสตร์และอวกาศ ในหัวข้อโลกและ

ระบบสุริยะ การสํารวจดวงจันทร์ ชีวิต

ของดาวฤกษ์ และมสีวนสวนธรณีวิทยา 

สวนสุขภาพ สวนสนุกของเคร่ืองเล่นเชิง

ฟิสิกส์ และยังมฐีานเกษตรธรรมชาติและ

สวนสมนุไพร

ไมม่ี ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2

 คืน ค่ายส่ิงประดิษฐ์ 3 วัน 2 

คืน ค่ายพลังงาน 2 วัน 1 คืน 

เป็นต้น

ฐานการเรียนรู้  15 ฐานการเรียนรู้

เช่น ฐานการเรียนรู้การแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ 

P

12 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

17 คน ไมม่ี ส่ือโทรทัศน์ 

เคร่ืองฉาย

ภาพยนตร์

ไมม่ี ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม

โรงเรียนในพ้ืนทีแ่ละจังหวัด

ใกล้เคียง

1. ฐานการเรียนรู้ โลกของส่ิงมชีีวิต 

2. ฐานการเรียนรู้ ระบบนิเวศ 3. 

ฐานการเรียนรู้ เปิดโลกแห่งสสาร   

4. ฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แสน

สนุก 5. ฐานการเรียนรู้ บ้านพลังงาน

 6.  ฐานการเรียนรู้ ภาวะโลกร้อน  

7. ฐานการเรียนรู้ ดาราศาสตร์และ

อวกาศ 8. ฐานการเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสู่อนาคต 9. ฐานการ

เรียนรู้ เปิดโลกคอมพิวเตอร์ 10. 

ฐานการเรียนรู้ มหัศจรรย์ 4 มติิ

P

13 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครศรีธรรมราช

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

31 คน อาคารและมรูีปป้ัน

ไดโนเสาร์หน้า

อาคาร

ไมม่ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 1.นิทรรศการภายใน ทีแ่สดงประจํา

ภายในตัวอาคาร 2.นิทรรศการภายนอก 

3.นิทรรศการชั่วคราว

ไมม่ี ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม

โรงเรียนในพ้ืนทีแ่ละจังหวัด

ใกล้เคียง

กิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ 7 กลุ่ม 

ประกอบด้วย กลุ่ม hacked  กลุ่ม

พลังคนคิด กลุ่มฝีไมล้ายมอื กลุ่มป่า

หินดินน้ํา กลุ่มถอดรหัสฟ้า

P

14 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์

ทัง้หมด

ไมม่ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไมม่ี โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนตําบลรัษฏา โดยมี

กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์

สํารวจ โครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ พลังงานทดแทน ดารา

ศาสตร์ สนุกคิดกับจิตนาการ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ

วิทยา ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์

สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศแก่

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

ทัว่ไป ในรูปแบบของการจัด

นิทรรศการ การแสดง กิจกรรม

การศึกษา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือ

การเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ

P

ประเภทวัตถุ/ส่ือท่ีมีการน าเสนอในแหล่งเรี ยนรู้ รู ปแบบกิจกรรม ความถ่ี ประเภทของเค รื อข่าย รูปแบบของความร่ วมมือ

ล าดับ

ท่ี
ร ายช่ือแหล่งเรี ยนรู้

รู ปแบบ

แหล่ง

เรี ยนรู้

ประเภทของ

แหล่งเรี ยนรู้

จ าแนกตามสาระ

จ านวน

บุคลากร
มาตรฐาน
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อาคารและงาน

สถาปัตยกรรม
ศิลปวัตถุ

หัตถกรรม และส่ิง

ทอ
ส่ือ นิทรรศการ ให้บริการยืม-คืน บริการฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ วิจัยองค์ความรู้

น้อยกว่า

 5 คร้ัง

ต่อปี

5 – 10 

คร้ังต่อปี

มากกว่า 

10 คร้ัง

ต่อปี

ในประเทศ ต่างประเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากร

15 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

21 คน ไมม่ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริการแบบเรียน

สาระวิทยาศาสตร์

1.ฐานการเรียนรู้ 2.กิจกรรมค่าย P

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือ

การศึกษาร้อยเอ็ด

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

9 คน ง  อาคาร ได้แก่ 

อาคารนิทรรศการ

หลัก อาคาร

หอประชุม อาคาร

ท้องฟ้าจําลอง 

และอาคาร

ปฏิบัติการส่ือ 

รวมทัง้ภูมสิ

ถาปัตย์ภายนอก

อาคาร

ไมม่ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  

นิทรรศการโลกล้านปี นิทรรศการ

ขุมทรัพย์แห่งทุง่กุลาและเกลือสินเธาว์ 

นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ  

นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ 

นิทรรศการเคล่ือนทีจ่ากภาคีเครือข่าย 

กิจกรรม ลานวัฒนธรรม กิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์

ไมม่ี ค่ายวิทยาศาสตร์ P

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

28 คน 1.อาคาร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา

จืด 2.อาคารเฉลิม

พระเกียรติ

ราชวงศ์จักรี

นิทรรศการวิถีชีวิต

ชนเผ่า ทัง้ 7 ชน

เผ่า และ 2 เชื้อ

ชาติ ของจังหวัด

นครพนม

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืด

    -  หอเฉลิมพระเกียติราชวงศ์จักรี

    -  โดมท้องฟ้าจําลอง (เคล่ือนที่)

     - ดวงดาวกับชีวิต  ( Star and life )

     - วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ( Basic 

science )

     - สะเต็มศึกษา ( TEM Education )

     - พลังงานทดแทน

ไมม่ี ฐานท้าป่ันนาวาล่าขุมทรัพย์วิทย์

- ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ 1 แสน

- ฐานตามรอยพระยุคลบาท (ฝน

หลวง)

- ฐานภาวะโลกร้อน โลกสวยด้วยมอื

เรา

P

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

6 คน ไมม่ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไมม่ี โครงการอบรม กศน."สนุกกับ

กระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด 

ครู กศน. โครงการเสวนาทาง

วิชาการ วิทยาศาสตร์กับ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 

ค้นคว้า วิจัยและ

พัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์เพ่ือวิถี

ชีวิตของชุมชนตลอด

ชีวิต

P

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

13 คน วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์

ทัง้หมด

ไมม่ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไมม่ี โครงการอบรม กศน."สนุกกับ

กระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด 

ครู กศน. โครงการเสวนาทาง

วิชาการ วิทยาศาสตร์กับ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 

ค้นคว้า วิจัยและ

พัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์เพ่ือวิถี

ชีวิตของชุมชนตลอด

ชีวิต

P

20 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 ฉะเชงิเทรา

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ

สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์

แห่งชาติ

อาคารหอดูดาว 

อาคารทอ้งฟ้าจําลอง

 สวนพฤกษศาสตร์

หอดูดาว

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ไม่มี กล้องโทรทรรศน์

ขนาด 6-14 นิ้ว 

พร้อมกล้องดูดวง

อาทติย์รวม 6 ตัว

นิทรรศการหมุนเวียนทางดาราศาสตร์ 

นิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ

 ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ เทคโนโลยีดารา

ศาสตร์ จัดแสดงอุกกาบาตแคมโป เดอเชยีโล 

อายุมากกว่า 5000 ปี จากประเทศอาร์เจนตินา

ไม่มี ค่ายเยาวชนคนดูดาว P

21 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา นครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ

สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์

แห่งชาติ

อาคารฉายดาว 

อาคารแสดง

นิทรรศการความรู้

ดาราศาสตร์ และ

อาคารหอดูดาว

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ไม่มี กล้องโทรทรรศน์

ขนาด 6-14 นิ้ว 

พร้อมกล้องดูดวง

อาทติย์รวม 6 ตัว

นิทรรศการความรู้ดาราศาสตร์นิทรรศการ

หมุนเวียน และนิทรรศการชิ้นส่วนอุกกาบาต

ไม่มี P

22 พิพิธภัณฑ์อวกาศ หรือ Space Inspirium 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

15 คน อาคาร 2 ชั้น 

ประกอบด้วย 13 

โซน 

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ไม่มี โรงภาพยนตร์ 3  มิติ แหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศแห่งแรกและแห่ง

เดียวของประเทศไทย กําเนิดเอกภาพ  

เทคโนโลยีสํารวจโลกและอวกาศ  การเตรียม

เตรียมความพร้อมไปสู่อวกาศ วงโคจรดาวเทยีม

ไม่มี บริการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ บริการให้คําปรึกษาด้าน

สารสนเทศภูมิศาสตร์

การประชมุวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

P 1.Space Krenovation 

Park (SKP)  2.ดาวเทยีมธี

ออส (THEOS) 3. Thailand

 Spatial Data 

Infrastructure 4. เว็บไซต์

โครงการอันเนื่องมาจาก
23 พิพิธภัณฑ์ดาวเทยีม สถานีดาวเทยีมไทยคม  จ.

นนทบุรี

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ไม่มีข้อมูล

บุคลากร

1. ISO 22301:

 2012 (BCMS)

 ใบรับรอง

มาตรฐานการ

บริหารความ

ต่อเนื่องทําง

ธุรกิจ 2. บริษัท

จดทะเบียนที่มี

การกํากับดูแล

กิจการอยู่ใน

เกณฑ์ “ดีเลิศ”

 หรือ 5 ดาว

วัตถุจําลองการ

ทํางานของดาวเทยีม

 โมเดลจําลอง 

ประกอบด้วยวงโคจร

ระดับตํ่า (Low 

Earth Orbit) วง

โคจรระดับกลาง 

(Medium Earth 

Orbit) วงโคจรค้าง

ฟ้า (Geostationary

 Orbit) วงโคจรผ่าน

ข้ัวโลก (Polar 

Orbit).

ไม่มี โมเดลจําลองของ

ดาวเทยีมส่ือสาร

โทรคมนาคม ระบบ

อินเตอร์เน็ตผ่าน

ดาวเทยีมความเร็วสูง

ไม่มี บริการฝึกอบรม และเป็นวิทยากร

บรรยายในงานสัมมนาที่เก่ียวข้องกับ

การส่ือสารโทรคมนาคม ดาวเทยีม 

โครงการพัฒนาทกัษาให้ครูผู้สอน

ด้านการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยสัญญาณดาวเทยีมใน

พ้ืนที่ห่างไกล

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  องค์ความรู้วิจัยด้านการ

ส่ือสารโทรทศัน์ดาวเทยีม

P

ประเภทวัตถุ/ส่ือท่ีมีการน าเสนอในแหล่งเรี ยนรู้ รู ปแบบกิจกรรม ความถ่ี ประเภทของเค รื อข่าย รูปแบบของความร่ วมมือ

ล าดับ

ท่ี
ร ายช่ือแหล่งเรี ยนรู้

รู ปแบบ

แหล่ง

เรี ยนรู้

ประเภทของ

แหล่งเรี ยนรู้

จ าแนกตามสาระ

จ านวน

บุคลากร
มาตรฐาน
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อาคารและงาน

สถาปัตยกรรม
ศิลปวัตถุ

หัตถกรรม และส่ิง

ทอ
ส่ือ นิทรรศการ ให้บริการยืม-คืน บริการฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ วิจัยองค์ความรู้

น้อยกว่า

 5 คร้ัง

ต่อปี

5 – 10 

คร้ังต่อปี

มากกว่า 

10 คร้ัง

ต่อปี

ในประเทศ ต่างประเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากร

24 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทมุธานี

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ไม่มีข้อมูล

บุคลากร อยู่

ในหน่วยงาน

ใหญ่ อพวช.

- รูปทรงเรขาคณิต วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ไม่มี งานวิทยาศาสตร์ 

ส่ือผสมแผ่นภาพ 

ประกอบคําอธิบาย

นิทรรศการถาวร นิทรรศการพิเศษ และ

นิทรรศการเคล่ือนที่  จัดแสดงเก่ียวกับประวัติ

ความเป็นมาของการก่อต้ังพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ ผลงานการค้นคว้าของ

นักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงโถง

จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

บริการข้อมูล ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประดิษฐ์ส่ือการ

เรียนรู้ดาราศาสตร์ กิจกรรมสาธิต

เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เร่ืองสืบสาน

งานสาน กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

เร่ือง Animal Finger Puppets

P

25 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อําเภอคลอง

หลวง จังหวดัปทมุธานี

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ไม่มีข้อมูล

บุคลากร อยู่

ในหน่วยงาน

ใหญ่ อพวช.

- ชิ้นงาน นิทรรศการที่

สามารถเรียนรู้ได้

ด้วยการสัมผัส 

ทดลองด้วยตนเอง

กว่า 50 ชิ้นงาน วัตถุ

ตัวอย่าง อาท ิ

อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือที่มนุษย์

พัฒนาข้ึนใชอํ้านวย

ความสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารระหว่าง

กันในแต่ละยุคสมัย 

ไม่มี ภาพยนตร์ วิดีโอ ที่มี

เนื้อหาสาระ อธิบาย

หลักการทํางานของ

เทคโนโลยีต่าง ๆ

เทคโนโลยีการส่ือสารยุคก่อนประวัติศาสตร์, 

เทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม,่ เทคโนโลยีการ

คํานวณ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพ

ชวิีต 

กิจกรรมการสร้างและถอดรหัสสัญญาณ 

การฝึกทกัษะด้านคณิตศาสตร์และ

ตรรกศาสตร์ กิจกรรมวันโทรคมนาคมโลก

 วันการส่ือสารแห่งประเทศไทย วันนัก

ประดิษฐ์ เป็นต้น IT Walk Rally One 

Day Camp  เป็นกิจกรรมค่ายฉบับย่อที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทกัษะต่าง ๆ

ศูนย์กลางการศึกษาและ

วิจัยธรรมชาติวิทยาของ

ประเทศไทยและประเทศ

ใกล้เคียง

P

26 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ไม่มีข้อมูล

บุคลากร อยู่

ในหน่วยงาน

ใหญ่ อพวช.

ไม่มี ภาพยนตร์ วิดีโอ ที่มี

เนื้อหาสาระ อธิบาย

หลักการทํางานของ

เทคโนโลยีต่าง ๆ

นิทรรศการสวนสนุกวิทยาศาสตร์ (Science 

Circus & Huttinger) สนามเด็กเล่น (Kid 

zone) นิทรรศการพิเศษบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) นิทรรศการเคล่ือนที่

 สนุกกับ 10 อาชพีนักวิทยาศาสตร์ (Enjoy 

Science Careers)

ไม่มี ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  บริการความรู้เก่ียวกับ

ประโยชน์และ

ความสําคัญของ

เทคโนโลยีด้านการ

ส่ือสารและสารสนเทศที่

มีต่อการดํารง

ชวิีตประจําวันและการ

พัฒนาประเทศในด้าน

ต่าง ๆ

P มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัทเจนเนอราล่ี ประกัน

ชวิีต (ไทยแลนด์) บริษํท

Chevron  

จัดโครงการสัมนาทาง

วิชาการแลกเปล่ียนองค์ความรู้

27 ท้องฟ้าจําลอง เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ

เทศบาล

อาคารแสดง

ท้องฟ้าจําลอง

วัตถุจําลองและ

แสดงการทดลอง

ไมม่ี กล้องโทรทัศน์ 

ห้องฉายดาว มชีุด

อุปกรณ์ทีท่ันสมยั

นิทรรศการวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง ไมม่ี กิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้ P เทศบาลจังหวัดอุดรธานี

28 ท้องฟ้าจําลอง จังหวัดสกลนคร ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ 

อบจ.

อาคารแสดง

ท้องฟ้าจําลอง

วัตถุแสดงการ

ทดลอง

ไมม่ี กล้องโทรทัศน์ 

ห้องฉายดาว มชีุด

อุปกรณ์ทีท่ันสมยั

นิทรรศการแสดงด้านดาราศาสตร์ ไมม่ี กิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร P

29 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์

นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ

เทศบาล

อาคารโดมดูดาว วัตถุแสดงการ

ทดลอง

ไมม่ี โรงฉายภาพยนตร์

ดาราศาสตร์ ฉาย

ภาพการจําลอง

ระบบสุริยะ

จักรวาลและสาร

คดีดาราศาสตร์ 

กล้องโทรทรรศน์

แบบรวมแสง 

Newtonion

ห้องนิทรรศการดาราศาสตร์  สําหรับ

ศึกษาเร่ืองระบบสุริยะจักรวาลและ

จักรวาลวิทยา  ห้องการเรียนรู้ บริการ 

E-book สําหรับสืบค้นข้อมลูด้านดารา

ศาสตร์ทีน่่าสนใจ

ไมม่ี เปิดให้บริการพิเศษ สําหรับชม

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในช่วงทีม่ี

เหตุการณ์สําคัญ  จัดกิจกรรมค่าย

ดาราศาสตร์

อบรมภาคปฏิบัติการ

ดาราศาสตร์และ

อวกาศ ให้กับโรงเรียน

ทัว่ไป และหน่วยงาน

ภาครัฐเอกชนต่างๆ 

P

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ 

อบจ.

1. ท้องฟ้าจําลอง 

 2.อาคารห้องสมดุ

เฉลิมพระเกียรติ

วัตถุจําลองและ

แสดงการทดลอง

ไมม่ี โรงภาพยนตร์ 4 

มติิ 

โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ข้ึน

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภายนอกเป็น

ศูนย์วิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 14 โซน, 

ภายในเป็นศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้า

จําลอง) 

ไมม่ี ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 

P

31 ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจําลอง สวนนก

ชัยนาท

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ 

อบจ.

1. ท้องฟ้าจําลอง 

2. โถงรับรอง 3. 

นิทรรศการดารา

ศาสตร์พ้ืนทีก่าร

เรียนรู้ออกเป็น 8 

โซน

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์

ทัง้หมด

ไมม่ี ส่ือมลัติมเีดีย 

ภาพยนตร์

วิทยาศาสตร์ / 

ดาราศาสตร์ แนว

การ์ตูนเพ่ือการ

เรียนรู้และบันเทิง

 Multimedia 

และ Animation 

ทัง้รูปแบบ 2 มติิ

และแนวการ์ตูน

แบบ 3 มติิ

นิทรรศการดาราศาสตร์ ระบบสุริย

จักรวาลจนถึงภาวะโลกร้อน แสดง

แบบจําลองระบบสุริยจักรวาล วงโคจร

วงกลมดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทัง้ 8 

ดวง

ไมม่ี เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของ

นักเรียนในจังหวัดชัยนาทและจังหวัด

ใกกล้เคียง

P

ประเภทวัตถุ/ส่ือท่ีมีการน าเสนอในแหล่งเรี ยนรู้ รู ปแบบกิจกรรม ความถ่ี ประเภทของเค รื อข่าย รูปแบบของความร่ วมมือ

ล าดับ

ท่ี
ร ายช่ือแหล่งเรี ยนรู้

รู ปแบบ

แหล่ง

เรี ยนรู้

ประเภทของ

แหล่งเรี ยนรู้

จ าแนกตามสาระ

จ านวน

บุคลากร
มาตรฐาน



งานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรยีนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหลง่เรียนรู ้
รายงานฉบับสมบูรณ ์   
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อาคารและงาน

สถาปัตยกรรม
ศิลปวัตถุ

หัตถกรรม และส่ิง

ทอ
ส่ือ นิทรรศการ ให้บริการยืม-คืน บริการฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ วิจัยองค์ความรู้

น้อยกว่า

 5 คร้ัง

ต่อปี

5 – 10 

คร้ังต่อปี

มากกว่า 

10 คร้ัง

ต่อปี

ในประเทศ ต่างประเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากร

32 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ 

อบจ.

นิทรรศการ

วิทยาศาสตร์ 

อุปกรณ์ทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์

ทัง้หมด

ไมม่ี โรงภาพยนตร์ 3 

มติิ 

ไมม่ี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 

เป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเป็น

สถานทีจั่ดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

วันเด็กแห่งชาติ

P สถานภูมภิาคเทคโนโลยี

อวกาศและภูมสิารสนเทศ

 ภาคเหนือตอนล่าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

33 ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

ศูนย์การ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ 

อบจ.

1. ท้องฟ้าจําลอง 

2. นิทรรศการ

ดาราศาสตร์

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์

ทัง้หมด

ไมม่ี มกีล้องโทรทัศน์ ไมม่ี เป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมโีครงการ

ประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ จัด

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ การ

แข่งขันตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์

P

34 อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 

"ทปัีงกรรัศมีโชติ" (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

ห้องสมุด วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ห้องฉายภาพยนต์ 4

 มิติ ห้องโลกของเงา 

(ตัดต่อรายการ และ

ทํารายการ) ห้องฉาย

ดาว

ไม่มี ห้องฉายภาพยนต์ 4

 มิติ ห้องโลกของเงา 

(ตัดต่อรายการ และ

ทํารายการ) ห้องฉาย

ดาว

1.โซนวิทยาศาสตร์เคร่ืองเล่น 2.ห้องฉาย

ภาพยนต์ 4 มิติ 3.ห้องโลกของเงา (ตัดต่อ

รายการ และทํารายการ) 4.ห้องสมุดมีชวิีต 5.

เวทสีานฝัน (มีเคร่ืองดนตรีให้เล่น) 6.โซน

ไดโนเสาร์ 7.ห้องฉายดาว นอกอาคาร มีโซน

ต่างๆดังนี้ 1.ลานน้ําพุ 2.น้ําตก 3.สวนพรรณพืช

ไม่มี เป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ

P เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้

และห้องสมุดในประเทศ

35 หอดูดาวแห่งชาติ อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชยีงใหม่

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ

สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์

แห่งชาติ

- อาคารหอดูดาวและ

อาคารควบคุม

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ไม่มี กล้องโทรทรรศน์

แบบสะทอ้นแสง

นิทรรศการถาวรแสดงรูปภาพด้านดาราศาสตร์

 และประวัติหอดูดาว

ไม่มี บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์

เป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ

มีการค้นคว้า วิจัย และ

พัฒนาด้านดาราศาสตร์

สร้างเครือข่ายการวิจัย

และวิชาการด้านดารา

ศาสตร์ในระดับชาติและ

นานาชาติกับสถาบัน

ต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

P มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และ

ความร่วมมือกับหน่วยงานใน

เครือข่ายสถาบันวิจัยดารา

ศาสตร์แห่งชาติ

1. สหพันธ์ดารา

ศาสตร์สากล (IAU) 

2.  องค์การบริหาร

การบินอวกาศสหรัฐฯ

 (นาซา) 3. ศูนย์เฝ้า

ระวังภัยอวกาศ

ประเทศญ่ีปุ่น 

(Japan 

Spaceguard 

Assocasiaiton)

36 อุทยานดาราศาสตร์ อําเภอแมริ่ม จังหวัด

เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อยู่ในความ

ดูแลของ

สถาบันวิจัย

ดารา

ศาสตร์

แห่งชาติ

1. อาคาร

ศูนย์วิจัยและ

บริการทางดารา

ศาสตร์ 2. อาคาร

ปฏิบัติการและ

อาคารเคร่ือง

เคลือบกระจก  3.

 อาคารฉายดาว

และพิพิธภัณฑ์

ดาราศาสตร์

อาคารหอดูดาว 4.

 อาคารศูนย์

ประชุม 5. ลาน

กิจกรรมอเนกประ

สง8Nกลางแจ้ง

วัตถุตัวอย่างด้าน

วิทยาศาสตร์

ทัง้หมด

ไมม่ี กล้องโทรทรรศน์

สะท้อนแสงแบบ

ริชชี-เครเทียน

นิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ไมม่ี บริการฝึกอบรมด้านดารา

ศาสตร์อาเซียน

เป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

มกีารศึกษาวิจัย บ่ม

เพาะและสร้างนักวิจัย

ด้านดาราศาสตร์

P มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

และความร่วมมอืกับ

หน่วยงานในเครือข่าย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ

1. Cerro Tololo 

International 

Observatory 

(CTIO) ประเทศ

สาธารณรัฐชิลี 2. 

มหาวิทยาลัย 

North Carolina 

3. หอดูดาว

เครือข่ายประเทศ

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ

เกาหลี

ประเภทวัตถุ/ส่ือท่ีมีการน าเสนอในแหล่งเรี ยนรู้ รู ปแบบกิจกรรม ความถ่ี ประเภทของเค รื อข่าย รูปแบบของความร่ วมมือ

ล าดับ

ท่ี
ร ายช่ือแหล่งเรี ยนรู้

รู ปแบบ

แหล่ง

เรี ยนรู้

ประเภทของ

แหล่งเรี ยนรู้

จ าแนกตามสาระ

จ านวน

บุคลากร
มาตรฐาน
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โครงการส่งเสรมิบูรณาการแหล่งเรียนรู้และจดัท าดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ 

งานจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู ้

 
เจ้าของโครงการ: ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

ผู้ด าเนินโครงการ: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย 
 
 

คณะนักวิจัย 
1. ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์  ที่ปรึกษาโครงการ    

2. นางสาวจิดาภา มีเพียร  ผู้จัดการโครงการ   

3. นางสาวชญานันท์ ใสกระจ่าง  นักวิจัย     

4. นางสาวศิวไล เอ้ืออารักษ์กุล  นักวิจัย     

 
 

 

 

 

 

 

 

 


