
 

 บทที่  3   มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน 31 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

บทที่  3 
มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน 

 

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

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

ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน  
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

ลักษณะที่พึงประสงค 1          
เปนศูนยการเรียนรูชุมชนซึ่ง
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
ของบุคคลในชุมชน 
 

  - หองสมุดประชาชน 
 
 

 
 

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

ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

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

 
 

- หองอินเตอรเน็ตชุมชน  
 
 
 

 
- หองวิชาการชุมชน 

-  จัดบริการใหสบืคนขอมูลที่เปน 
ความรูที่มีประโยชนตอการ  
พัฒนาการเรียนรู ในเรื่องตางๆ 
ที่บุคคลในชุมชนสนใจโดยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต 

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

ลักษณะที่พึงประสงค 1 (ตอ) - หองเรียนรูกลุมอาชีพชุมชน 

 

 

 

 

 

       - รานคาชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน  
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

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

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

- หองวิชาการชุมชน -  จัดกิจกรรมในหองวิชาการชุมชน  
เชน จัดประชุมสัมมนาและ
ฝกอบรม ใหประชาชนในชุมชน
ไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน  
และกัน 

 

ลักษณะที่พึงประสงค 3 
มีการใหบริการที่สงเสริม และ
พัฒนาการเรียนรูสารสนเทศใหแก
ประชาชน 
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 
มีกิจกรรมที่ชวยสงเสริม และ
พัฒนาการรูสารสนเทศใหแก
ประชาชนที่มารับบริการ 
 

- หองสมุดประชาชน 
- หองอินเตอรเน็ตชุมชน 

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

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

- หองแสดงวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

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

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

- หองสมุดประชาชน 
 
 
 
 
- หองเรียนรูกลุมอาชีพชุมชน 
 
 
 
 
  
 
 
 

- ลานกิจกรรมชุมชน 
 

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

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

-  จัดบริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก  
จัดกิจกรรมเรียนรูอยางสรางสรรค  
และสานสายใยครอบครัว เชน 
กิจกรรม ศิลปะการรองเพลง การ
เลนเกมสตางๆ            
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มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน

ลักษณะที่พึงประสงค ประเภทของศูนยการเรียนรูชุมชน   
ท่ีควรจัด ลักษณะกิจกรรมท่ีควรจัด 

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

- หองอินเตอรเน็ตชุมชน 
 

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



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3   มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชนและขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 37 

3.2 มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชนซึ่งเปนภารกิจถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

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

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

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

มาตรฐานที่ 5 การใหบริการและการจัดกิจกรรม 
 ลักษณะที่พึงประสงค   มีการจัดบริการใหความรู และสาระบันเทิง โดยใชส่ือและ
อุปกรณตางๆ สอดคลองกับความตองการและปญหาของคนในชุมชน 
  ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน  

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

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

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

จํานวน 
ตําแหนง 

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

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
- 
1 
1 
- 
1 
1 
1 

1 
1 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
1 

รวม 10 7 5 

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

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

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

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

 15)  มีมุมอานหนังสือสวนตัว 
 16)  มีการจัดมุมวารสาร ที่เปนสัดสวน มีความสะดวกสบายในการนั่งอาน 

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

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

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

มาตรฐานที่ 7   การมีสวนรวมของชุมชน 
 ลักษณะที่พึงประสงค  มีกลุมคนหรือองคกรในชุมชนเขามามีสวนรวมกันจัดกิจกรรม
หรือบริการรูปแบบตางๆ รวมกับหองสมุดประชาชน 

  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 1  การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
หองสมุดประชาชน    

  แนวทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมใหกิจกรรมบางอยางของ
ชุมชนอาจนํามาจัดในหองสมุดไดอยางเหมาะสม เชน กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม และกิจกรรม
วันเด็ก เปนตน และสงเสริมใหผูมีความรูความสามารถในชุมชนนําความรูมาถายทอดใหกับบุคคล
อ่ืนที่หองสมุดได 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 2 มีหนวยงานและองคกรในทองถ่ินมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานหองสมุดประชาชน 
  แนวทางปฏิบตัิ  
  1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานในการจัดหาหนังสือประเภทตางๆ 
เพิ่มเติม ใหแกหองสมุดโดยวิธีการรับบริจาคจากประชาชน และหนวยงานทั่วไป หรือ ควร
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สนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลออนไลน วัฒนธรรมออนไลน เชื่อมโยงกับหอจดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ หองสมุดอื่นๆ ส่ือกระจายเสียง ตลอดจนสงเสริมการศึกษาในระบบทางไกล และ    
การเรียนรูออนไลนของประชาชนในหองสมุด 
  2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรประสานงานเปนเครือขายกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง ในการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีในหองสมุดที่ตนดูแลรวมกัน 
  3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรรวมมือกับสถาบันศาสนาในทองถ่ินเพื่อ
จัดหาหนังสือเพิ่มเติมใหแกหองสมุด 
  4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวม
ในการควบคุมดูแลหนังสือ การหาหนังสือเพิ่มเติม โดยอาศัยกลุมมวลชนที่มีในชุมชน เชน      
กลุมหนุมสาว กลุมเยาวชน ครู นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน กลุมแมบาน ฯลฯ 
เพื่อเปนอาสาสมัครดูแลรักษาหองสมุดประชาชนใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

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

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

 
แผนผัง แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 

  

ขั้นตอนที่ 1  การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ในระดับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรกําหนดใหมีประเด็นการพัฒนาศูนย   

การเรียนรูชุมชนในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และนําเสนอประเด็น ดังกลาว
เพื่อสอบถามขอคิดเห็นของประชาชนผานเวทีประชาคม 

ขั้นตอนที่ 3  การดําเนินการตามแผน 
- จัดทํางบประมาณรายจายประจําป สําหรับแผนการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
- ดําเนินการตามแผน 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มาเปนแผนเพื่อนําไปสูการตั้งงบประมาณ 

โดยมีการกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผน ดังนี้ 
- ศึกษาความตองการของประชาชนและแหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อนําไปเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
- จัดลําดับความสําคัญของความตองการของประชาชน โดยพิจารณาขีดความสามารถ

ในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และการดูแลรักษา 
 

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

1. กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนเปน
แหลงการเรียนรูคูหมูบาน/ชุมชน 

2. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหประชาชน เห็นความสําคัญของที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

3. จัดตั้งคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

4. ประสานกับหนวยงานที่มีความรูความสามารถในเรื่องการดําเนินงาน ที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน/ชุมชน ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหกับคณะกรรมการที่อานหนังสือ

ประจําหมูบาน/ชุมชน 

5. พิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดตั้งเปนที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชน 

6. จัดหาหรือจัดสรางที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

7. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ ตอวัน 
รวมทั้งวัสดุสารนิเทศอื่นๆ และวัสดุอุปกรณตางๆ ตามที่คณะกรรมการที่อาน

หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เสนอ 

8. ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานของที่อานหนังสือประจําหมูบาน/
ชุมชน และเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่อานหนังสือประจํา

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

1. กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชน  
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. ประสานกับคณะกรรมการหองสมุดประชาชน ในการรวมมือกันพัฒนา
หองสมุดประชาชนที่มีอยู 

3. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล และพัฒนาหองสมุดประชาชน เพื่อจัดซื้อวัสดุสารนิเทศ 
ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตางๆ ตามมาตรฐานที่กําหนด 

4. จัดหาบุคลากรผูปฏิบัติงานในหองสมุด                          
ตามมาตรฐานดานบุคลากรที่กําหนด 

5. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน การใหบริการ และการจัดกิจกรรมตางๆ 
ของหองสมุดประชาชน ใหเปนศูนยการเรียนรูของชุมชนที่สงเสริม 

การเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน 

6. ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานของหองสมุดประชาชน และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรของหองสมุดประชาชน 


