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บทสรุปผูบริหาร 

ชื่อเรื่อง  การบริหารแหลงเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ชื่อผูศึกษา นางสาว พวงสุวรรณ  พันธุมะมวง  

ป พ.ศ. ท่ีศึกษา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560   

 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา (กศน. อําเภอ       

ศรีราชา) เปนสถานศึกษาสังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดชลบุรี (สํานักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี) มีบทบาทภารกิจในการ จัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย  เพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษา ตาม

อัธยาศัย จัด สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิ น ระดมทรัพยากรเพ่ือใชใน

การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

จากรายงานการประเมินตนเอง ป พ.ศ. 2557 ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  ผูรับบริการ มาตรฐานท่ี 2 

คุณภาพจัดการศึกษา  การใหบริการ  มีขอเสนอเพ่ือการพัฒนาโดยใหมีการจัดการเรียนรูในแหลงเรียนรู 

ท่ีสงเสริมคุณภาพท้ังคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการศึกษา ซ่ึง ครูควรใชแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนรู ตองพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู  หองสมุดประชาชน ใหมากข้ึน  

พัฒนาผูเรียนใหรูจักใชการใชบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู รูจักใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล

ท่ีเปนประโยชนกับ การเรียนรู และนําไปบูรณาการในการประยุกตใชกับ ชีวิตประจําวันใหมีคุณภาพ

มากยิ่งข้ึน ครูควรมีการออกแบบกิจกรรมดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน

และรายวิชาท่ีเรียน (ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 2557: 69-76) 

 ผูศึกษาในฐานะผูอํานวยการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ    

ศรีราชา จังหวัดชลบุรีเห็นความสําคัญ ความจําเปน ของการจัดการกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต       

ในชุมชน และการ สงเสริม สนับสนุน การใชและ พัฒนาแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิ น เครือขาย 
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ระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดย

บูรณาการความรูในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตาง ๆ ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา และพบวาในอําเภอศรีราชา มีแหลงเรียนรูจํานวนมาก แตยังไมไดรับการ

ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูอยางเปนระบบและคุมคา ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีศึกษา การ

บริหารแหลงเรียนรูเพ่ือจัดการศึกษาตลอดชีวิต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพเพ่ือศึกษาการใชแหลงเรียนรู ของ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือหาแนวทางการ

บริหารแหลงเรียนรู เพ่ือจัดการเรียน รูตลอดชีวิต และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการ บริหารแหลงเรียนรู  

เพ่ือจัดการเรียนรูตลอดชีวิต  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 

จังหวัด ชลบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการ ศึกษา เปนบุคลากร เจาของแหลงเรียนรู ภูมิปญญา ภาคี

เครือขาย ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม   

ผลการศึกษาพบวา 

 1. สภาพการใชแหลงเรียนรู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา การวางแผนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู ยังขาดการมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบาย การวางแผนรวมกันของบุคลากร ภูมิปญญา และภาคเครือขาย  จึงควรมีการ

ประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาวางแผน โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

และแนวทางในการดําเนินงานตอไป 0โดยการสรางความเขาใจกับบุคลากร  อบรมใหแกครูและผูเรียน 

รวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคและความสําคัญของการบริหาร แหลงเรียนรู ซ่ึงยัง

ขาดการประชาสัมพันธ รณรงคใหครู ผูเรียน และผูท่ีเก่ียวของ 0 ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

ใชแหลงเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรูควรใหทุกผาย มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู  0โดยจัดตั้ง

คณะกรรมการทุกฝายเพ่ือการมีสวนรวมในการสํารวจแหลงเรียนรู  และวิเคราะหสภาพความพรอมใน

การพัฒนาแหลงเรียนรู  

2. แนวทางการบริหารแหลงเรียนรู  เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกระบวนการดําเนินการใน 4 ดาน 

ไดแก การวางแผนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู  การดําเนินการใชแหลงเรียนรู  การนิเทศ ติดตาม

การใชแหลงเรียนรู การนําผลการประเมินแหลงเรียนรูไปใชอยางตอเนื่อง  
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    2.1 ดานการวางแผนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู 

   1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ 0ใชและ พัฒนาแหลงเรียนรู  0ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  2. สํารวจและจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูของสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  

1. กําหนดเปาหมายและแผนการใชแหลงเรียนรูชุมชนใหมีความชัดเจน 

2. พัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูสําหรับผูเรียน ผูรับบริการ 

3. พัฒนาบุคลากร ภูมิปญญา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู  

4. ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  

2.2 ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู มีการดําเนินงานดังนี้ตามคูมือการจัดการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู คือการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางสาระการเรียนรู รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู กับความรูในแหลงเรียนรู พัฒนากิจกรรมการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับบริบทของแหลงเรียนรู ผูเรียน จัดทําแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู เพ่ือใหสามารถจัด

การศึกษาและการเรียนรูในแหลงเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู 

โดยมีแผนการเรียนรู สื่อ แบบบันทึกการเรียนรู ท่ีมีความเหมาะสม มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีชุมชนและ

สถานศึกษารวมกันจัดใหกับกลุมผูเรียน ผูรับบริการ  

2.3 การนิเทศ ติดตามการใชแหลงเรียนรู  มีแผนการนิเทศ การประสานแผนการ

นิเทศ ปฏิบัติการนิเทศ และการรายงานนิเทศ ประชุมปฏิบัติการใหความรูเรื่อง 0วิเคราะห ผล การ

ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู   

  2.4 การนําผลการประเมินแหลงเรียนรูไปใช อยางตอเนื่อง  โดยการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงาน ขอมูลจากการนิเทศ เพ่ือสรุป รายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร  และผูท่ีมีสวน

เก่ียวของทราบ เพ่ือนําผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียน มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาตอไป 

    3. ประสิทธิภาพการบริหาร แหลงเรียนรู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

การวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก การสนับสนุนทรัพยากรในการ

บริหารแหลงเรียนรู การสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  การนิเทศ กํากับ ติดตามการใชแหลงเรียนรู  และ

การประเมินผลการใชแหลงเรียนรู ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิภาพดานการ
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วางแผนการบริหารแหลงเรียนรู  ขอท่ีมีประสิทธิภาพตามลําดับคาเฉลี่ย  คือ การแตงตั้งคณะทํางาน    

ในการสํารวจแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรู การกําหนดหัวขอการจัดทําทําเนียบแหลงเรียนรู 

และกําหนดใหมีการจัดทํารายละเอียดในการพัฒนาแหลงเรียนรู  ดานการสนับสนุนทรัพยากรในการ

บริหารแหลงเรียนรู  พบวา ขอท่ีมีประสิทธิภาพตามลําดับคาเฉลี่ย  การสงเสริมใหมีการประสานงาน

กับภาคีเครือขาย ภูมิปญญา ชุมชน มีการอํานวยความสะดวกในการเชิญวิทยากร ภูมิปญญา มาให

ความรูแกครู กศน. ผูเรียน และการจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เพ่ือการจัดการ

เรียนรูในแหลงเรียนรู  ดานการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  พบวา ขอท่ีมีประสิทธิภาพตามลําดับ

คาเฉลี่ย คือมีการสงเสริมใหครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และใหรางวัลสําหรับครู 

กศน. ภูมิปญญา เครือขายท่ีมีผลงานดีเดน แตสิ่งท่ีตองเรงดําเนินการคือการสงเสริมใหครู กศน. ทํา

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูจากแหลงเรียนรู  ดานการนิเทศ ติดตาม การใชแหลงเรียนรู  พบวา ขอท่ีมี

ประสิทธิภาพตามลําดับคาเฉลี่ย  คือมีปฏิทินการนิเทศอยางชัดเจน และแจงใหบุคลากรทราบ สราง

เครือขายการนิเทศ โดยเชิญบุคคลภายนอกรวมนิเทศ  และจัดใหมีกระบวนการนิเทศภายในอยางเปน

ระบบ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน  ประสิทธิภาพ การบริหาร แหลงเรียนรู ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดานการประเมินผล

การใชแหลงเรียนรู  พบวา  ขอท่ีมีประสิทธิภาพตามลําดับคาเฉลี่ย  คือมีการประเมินโดยใหผูเรียน 

ผูรับบริการ บันทึกการเรียนรูจากการในการใชแหลงเรียนรู มีการประเมินผลการใชแหลงเรียนรูทุก

ครั้ง และมีการสรุป รายงานผลการประเมินการใชแหลงเรียนรูชุมชน  มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนในการใชแหลงเรียนรู พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจใน เนื้อหาการเรียนรูในแหลงเรียนรู

ตรงกับความตอง การ ของผูเรียน  การอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความ

เหมาะสม และความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู      

 ขอเสนอแนะ 

  1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการ ศึกษาไปใช   

 1.1  ผลการศึกษา พบวา แนวทางการบริหารแหลงเรียนรู เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ควรมีการปรับและ



 

จ 

 

จัดทําระบบสารสนเทศของแหลงเรียนรูท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถออกแบบการจัดการ

เรียนรูในแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียน 

      1.2 จากผลการวิจัย พบวา ควรเรงสงเสริมใหครู กศน. ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

จากแหลงเรียนรู  เพราะครูขาดความรู ความเขาใจในดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงผู

ศึกษา จะไดมีการวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรในดานนี้ตอไป       

    2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาผลการใชแนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชน เพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เพ่ือรักษาคุณภาพและพัฒนาใหเหมาะสมกับแหลงเรียนรูชุมชนอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการนํา แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชน 

เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี กับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ อ่ืน ๆ ท่ีนําแนวทางการบริหาร

แหลงเรียนรูไปใช  วามีผลแตกตาง หรือเหมือนกันหรือไม  มีปจจัยใดท่ีทําให การบริหารจัดการแหลง

เรียนรูชุมชน ประสบความสําเร็จ 

 


