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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ระบบการศึกษาไทยในปจจุบันควรเนนการมีและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งนี้
เพราะการใหความสําคัญกับแหลงการเรียนรูเพียงแหลงเดียว คือระบบโรงเรียน อยางเชนปจจุบัน
นั้นอาจไมสามารถพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรของชุมชน และอาจจะทําใหเยาวชนคนรุนใหมขาดความสามารถ ทักษะการดํารงชีวิต
และพัฒนาตนเองตามวิถีของชุมชน เนื่องจากไมมีแหลงการเรียนรูอื่นเขามาเสริม
การปฏิรูปการศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ในมาตรา 4 ไดใหความหมายของการศึกษาไววา “เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุ ค คลและสั งคม โดยการถา ยทอดความรู การฝก การอบรม การสื บ สานทางวั ฒ นธรรม
การสร า งสรรค จ รรโลงความก า วหน า ทางวิ ช าการ การสร า งองค ค วามรู อั น เกิ ด จากการจั ด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”
และมาตรา 8 ไดกลาวไววา ” การจัดการศึกษา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา”
การปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ตามปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวิตดังกลาวนั้น ยอมตองมีปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลสามารถที่จะเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ปจจัยเกื้อหนุนที่มีสวนสําคัญตอการศึกษาทั้งโดยทางตรงและทางออมคือ
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนศูนยรวมหรือศูนยกลางของ
ความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน เปนเสมือนหองปฏิบัติการของการเรียนรู มีประโยชนทั้ง
ในแงการกระจายโอกาสทางการศึกษา การใหการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต จึงมีประโยชนตอ
กระบวนการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ซึ่งอาจกลาวไดวาแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตเปนสิ่งที่มีผลตอการสรางกระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่ยั่งยืน ซึ่งควบคูไปกับการ
จัดการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
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นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดการศึกษา ดังนี้
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 “องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไป
(7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น”
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น”
มาตรา 53 “ภายใต บังคับ แหงกฎหมาย เทศบาลเมื องมี ห นาที่ ตองทํ าในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวใน มาตรา 50”
มาตรา 56 “ภายใต บัง คั บแหง กฎหมาย เทศบาลนครมี ห น า ที่ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวใน มาตรา 53”
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น”
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนเองดังนี้
(9) การจัดการศึกษา
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับ มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้
(6) การจัดการศึกษา”
ดวยเหตุผลดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองตระหนักและใหความสําคัญในการ
สงเสริมการศึกษาใหกับชุมชน โดยสงเสริมการจัดศูนยการเรียนรูชุมชน โดยเฉพาะศูนยการเรียนรู
ชุมชนประเภทที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน และหองสมุดประชาชน ซึ่งไดรับการถายโอน
ภารกิจจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
เพื่อใหคุณภาพและประสิทธิภาพในจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน เปนมาตรฐานเดียวกัน

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.2.1 เปนการจัดทํามาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน
1.2.2 เปนการจัดทํามาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ภายใตกรอบตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา ตามความจําเปนที่ศูนยการเรียนรูชุมชนพึงมี คือดาน
การบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานสื่อ วัสดุอุปกรณ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ดานการใหบริการและการจัดกิจกรรม ดานการประเมินผล และดานการมีสวนรวมของชุมชน

บทที่ 1 บทนํา

3

มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อวิเคราะหบทบาทอํานาจหนาที่การบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด
1.3.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกรอบมาตรฐาน ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน
1.3.3 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชน

1.4 คํานิยาม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล
แหลงการเรีย นรู
หมายถึ ง แหลงความรู ที่ทํา ให ค นในสังคมเกิ ด การเรี ย นรู และ
เกิดประสบการณในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ศูนยการเรียนรูชุมชน หมายถึง สถานที่ที่เปนศูนยกลางการจัดการเรียนรู ถายทอด
แลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
ประชาชนในชุมชน
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน หมายถึง สถานที่ใหบริการความรูขาวสารขอมูล
ทั่วไปใหประชาชนไดเรียนรูดวยตนเอง มีสถานที่ตั้งอยูในชุมชนภายในหมูบาน จัดสรางและดูแล
รักษาโดยประชาชนในหมูบานนั้นๆ
หองสมุดประชาชน หมายถึง สถานที่ที่เปนศูนยรวมแหงสรรพวิทยาที่เปดใหบริการ
ประชาชนในชุ ม ชน โดยไม จํ ากั ด เพศ วั ย เชื้ อ ชาติ ศาสนา และพื้ น ฐานความรู โดยห องสมุ ด
แบงเปน 3 ประเภท คือ หองสมุดประชาชนขนาดใหญ หองสมุดประชาชนขนาดกลาง และ
หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญเปนพื้นฐาน เพื่อกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีในศูนยการเรียนรูชุมชน
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ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญในการพัฒนายกระดับการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชน ใหมีความกาวหนามากกวาตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.5.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตราที่สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและหนาที่เกี่ยวของกับศูนยการเรียนรูชุมชน คือ
มาตรา 289 “ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐแตตองไมขัดตอ มาตรา 43 และ มาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึ งถึงการบํารุงรัก ษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาท องถิ่น และวั ฒนธรรมอัน ดีของ
ทองถิ่นดวย”
1.5.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ การปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหกาวสูสังคมแหงการเรียนรู ใหผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดในทุกเวลาและทุกสถานที่ มีเจตนารมณและสาระที่ถือเปนมิติใหมในวง
การศึกษาไทยหลายอยางที่สําคัญ คือ การเปดทางสําหรับรูปแบบการศึกษาใหมๆ ตั้งแตโรงเรียนใน
บาน ศูนยการเรี ยนในวัด ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ ซึ่งเปนบทบัญญั ติของกฎหมายที่
สอดคลองกับแนวคิดความเทาเทียม ทั่วถึง และการมีสวนรวมของทุกคนในสังคม รวมทั้งการพัฒนา
ใหเกิดความหลากหลายของการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองใหผูเรียนเปนศูนยกลางการศึกษาตลอด
ชีวิต ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการจัดบริการดานศูนยการเรียนรูชุมชน ไวดังนี้คือ
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มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้
(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ และประเภทการศึกษา
(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา
(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุน ในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา และการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม
สื่อหรือแหลงความรูอื่นๆ
มาตรา 25 “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการ
เรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ”
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