
 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิาเลอืก   
สาระทักษะการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 

 
 

รายวชิา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ทร๐๒๐๒๑) 
ระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น มธัยมศึกษาตอนปลาย 

หลกัสูตร  ๔๐ ช่ั วโมง      จ านวน  ๑  หน่วยกติ 

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอสามโคก 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัปทุมธานี 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

สงวนลขิสิทธ์ิ : อาคม  จันตะนี 



 

 

๒ 

ค าน า 

  
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเลือก สาระทกัษะการเรียนรู้  รายวิชา แหล่งเรียนรู้

ในชุมชน (ทร๐๒๐๒๑) ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อม
แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนเล่มน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน
รายวชิาเลือกหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  จ านวน ๑ 
หน่วยกิต รวมชัว่โมงเรียน ๔๐ ชัว่โมง เน้ือหาสาระของเอกสารประกอบการเรียนการสอนเนน้ให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจง่าย ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 ผูจ้ดัท าเอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ ตามนโยบายส่งเสริม
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงจดัท าคู่มือประกอบการเรียนรายวชิาเลือก รายวิชา แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน  (ทร๐๒๐๒๑)  ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อม
แบบทดสอบความรู้ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นแนวทางในเรียนรู้แบบ กศน. และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและหน่วยงานราชการต่อไป  

 

 

 

              นายอาคม  จนัตะนี   
                       ผูจ้ดัท า 
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สารบัญ 

           

เนือ้หา           หน้า 
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๔ 

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 ในปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสารสามารถเผยแพร่ไปยงัทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว โลกไร้พรมแดนมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนในชุมชน จากสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคมเมือง วถีิชีวติแบบเดิมๆ แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินค่อยๆ ถูกแทนท่ีด้วยภูมิปัญญาและนวตักรรมสมยัใหม่ วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นสมบติัตกทอดมาจากรุ่นโบราณก าลงัจะเลือนหายไป แหล่งเรียนรู้ในชุมชนก าลงัทรุด
โทรมซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนั การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็น
ช่องทางในการประยุกต์เอาภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีจุดเด่น มาสู่หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ใน
แนวทางของการคิดปฏิบติัจริง เพื่อให้ผูเ้รียนคน้พบคุณค่าแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในทอ้งถ่ินและปรับ
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัวถีิชีวติของชุมชน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๑.๒  มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 ๑.ความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้  

๒.ประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ใกลต้วั การใหบ้ริการ  
(๑) กลุ่มบริการขอ้มูล  
(๒) กลุ่มศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์  
(๓) กลุ่มขอ้มูลทอ้งถ่ิน  
(๔) กลุ่มส่ือ และ  
(๕) กลุ่มสันทนาการ 

 ๓.การศึกษาส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ใกลต้วั 
 ๔.การก าหนดเน้ือหาสาระท่ีตนสนใจและปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล/ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ๕ กลุ่มเน้ือหาจาก ๕ แหล่งเรียนรู้ 



 

 

๕ 

ตัวช้ีวดั 
 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ใกลต้วั ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ 

 ๒. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ใกลต้วัใหไ้ดม้ากท่ีสุด เขียนค าอธิบายบทบาทหนา้ท่ีและการ
ใหบ้ริการ ตลอดจนกฎ กติกาเง่ือนไข      ของแต่ละแหล่งเรียนรู้ 
 ๓. ด าเนินการศึกษา/คน้ควา้/รวบรวมขอ้มูลความรู้ตามท่ีตนเองสนใจอยา่งนอ้ย ๕ กลุ่มเน้ือหา
โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นอยา่งนอ้ย ๕ แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 
ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผูเ้รียนท่ีแสดงออกเก่ียวกบัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนใกลต้วั 
 



 

 

๖ 

แบบทดสอบก่อนเรียน บทที ่๑ 

ค าช้ีแจง : ให้นักศึกษาตอบค าถามทีถู่กต้องลงในช่องว่าง 

๑.  ใหน้กัศึกษาอธิบายความหมาย ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

๒.  ใหน้กัศึกษาอธิบายประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................. 

๓.  ใหน้กัศึกษาอธิบายแนวคิดส าคญัในการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................. 
 
 



 

 

๗ 

บทที ่๑ 
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 

ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ท่ีสนับสนุน

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั อยา่งกวา้งขวางและ
ต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้  
การเพิ่มศกัยภาพของผูเ้รียนให้สูงข้ึน สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขไดบ้นพื้นฐานของ

ความเป็นไทยและความเป็นสากลเป็นการเรียนรู้คู่ขนานระหวา่งความรู้สากลกบัความรู้ทอ้งถ่ิน เพราะ
ทอ้งถ่ินเป็นระบบความรู้ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยผา่นมิติสัมพนัธ์การสั่งสมและถ่ายทอดผา่น
รุ่นสู่รุ่น ส่วนใหญ่เป็นช้ินงาน เคร่ืองดนตรี เคร่ืองใช ้ผา้ไหม ผา้ฝ้าย การละเล่น ของเล่น และความรู้ท่ี
อยู่ในตวัของบุคคลท่ีเป็น ขอ้ควรปฏิบติั บทสวด ภาษาเขียน นิทาน ค ากลอน บทเพลง ต ารายาของ
ปราชญ์ชาวบา้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมี ความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ และเทคโนโลยีพื้นบา้น สอดคลอ้งกบั
สังคมการด ารงชีวติของผูเ้รียน ถือวา่เป็นการเรียนรู้แบบคู่ขนานระหวา่งความรู้ทอ้งถ่ินสู่สากล  

เจเดด (Jedede ๑๙๙๕: ๙๗-๑๓๗) ไดเ้สนอวา่รูปแบบของการเรียนรู้คู่ขนาน ระหวา่งความรู้
สากล แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา ส่งผลต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความจ าระยะยาวของ
ผูเ้รียน ท าใหส้นใจ ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และสามารถน าความรู้ทอ้งถ่ินไปปรับประยุกต์
สู่สากล  

ซินเวล่ีและคอร์ซิงเลีย (Sinvely และCorsinglia ๒๐๐๑d:a๖-๓๔) กล่าวถึง กระบวนการ
ผสมผสานความรู้ทอ้งถ่ินเขา้กบัความรู้สากลในการจดัการเรียนการสอน โดยยึดแหล่งการเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน เป็นแกนหลกัเสริมการเรียนรู้ท าให้เกิดการยอมรับ พูดคุยและรับฟังความเหมือนความต่าง
ระหว่างวฒันธรรม โครงสร้าง รูปแบบการคิดโดยท่ีวฒันธรรมเดิมไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนโครงสร้าง
ตวัเองทั้งหมด ก่อนท่ีจะรับวฒันธรรมใหม่เขา้ไป  

แอพเพิล (Apple ๑๙๙๐: ๕๐-๖๗) การน าวิทยาการพื้นบา้นมาใชใ้นการเรียน การสอนจะช่วย
ให้เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ผูเ้รียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดใ้นทอ้งถ่ินอย่างปกติสุข บน
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา ความเช่ือ ปรัชญา วิถีทอ้งถ่ิน และวิถี
แห่งการด ารงชีวติ  



 

 

๘ 

นเรนทร์ ค ามา (๒๕๔๘ : ออนไลน์) ไดก้ล่าว ถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  
๑. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมขององคค์วามรู้อนัหลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 

๒. เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษาและทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกนั ท าให้คนในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลาน 

๓. เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดความสนุกสนานและมี
ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 

๔. ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการท่ีได้คิดเอง ปฏิบติัเอง และสร้างความรู้ ดว้ยตนเอง 
ขณะเดียวกนัก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๕. ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังให้รู้และรักทอ้งถ่ินของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนกัถึง
ปัญหาในทอ้งถ่ิน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของทอ้งถ่ินทั้งปัจจุบนัและอนาคต 
               สรุปความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไดว้า่ แหล่งการเรียนรู้ช่วยเช่ือมโยงเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน
สู่การเรียนรู้สากล พฒันาคุณลกัษณะและความคิด ความเขา้ใจในคุณค่า และทศันคติ ค่านิยม ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน รักการเรียนรู้ มีทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถจัดการความรู้ ซ่ึง มีความส าคัญและมี
ความหมายอยา่งมากส าหรับผูเ้รียน ดงัน้ี 

๑. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสภาพชีวิตจริง สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ช่วย
ใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติของตน ครอบครัว ทอ้งถ่ิน 

๒. ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความหมายต่อชีวิต ท าให้เห็นคุณค่า เห็นความส าคญัของ
ส่ิงท่ีเรียน 

๓.ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทอ้งถ่ินสู่ความรู้สากลส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัไปสู่ส่ิงท่ีอยูไ่กลตวัได้
อยา่งเป็นรูปธรรม  

๔. เห็นความส าคญัของการอนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

๕. มีส่วนร่วมในองคก์ร ทอ้งถ่ิน บุคคล และครอบครัวในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
๖. ไดเ้รียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดล้งมือปฏิบติัจริง ส่งผลให้ เกิดทกัษะการ

แสวงหาความรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 



 

 

๙ 

ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนกระบวนทศัน์ใหม่ ( New Paradigm ) ภายใตบ้ทบญัญติั
แห่งพระราชบญัญติัการศึกแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ( Learner Center ) นั้น 
การจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะทาให้ผูเ้รียนบรรลุผลทางการเรียน
ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม ( Traditional ) ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์
ทางการเรียนท่ีเพิ่มข้ึนจากท่ีไดรั้บจากครูในชั้นเรียน โดยเรียนจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูห่ลากหลายทั้ง
ภายในและนอกโรงเรียน ลกัษณะของการจดัประสบการณ์ดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็นจากภาพ ( 
เนาวรัตน์ ลิขิตวฒันเศรษฐ ์, ๒๕๔๔ : ๒๙ ) 

ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 
การเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้มีประโยชน์หลายดา้น พอสรุปไดด้งัน้ี 
๑. เป็นแหล่งท่ีรวมขององคค์วามรู้อนัหลากหลายพร้อมท่ีจะใหผู้เ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย

กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
๒. เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพนัธ์และใกลชิ้ดกนั ทาให้คนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานของตน 
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมี

ความสนใจท่ีจะเรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 
๔. ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการท่ีได้คิดได้ปฏิบติัเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ขณะเดียวกนัก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและทางานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๕. ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บการปลูกฝังให้รู้และรักทอ้งถ่ินของตนเอง มองเห็นคุณค่าและตระหนกั

ถึงปัญหาในชุมชนของตน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

แนวคิดส าคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้สรุปไดใ้นประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี 

( สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ๒๕๔๗ : ๓ ) 
๑. แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่ีนกัเรียนจะศึกษาคน้ควา้หาคาตอบท่ีสนใจใฝ่รู้ แหล่งเรียนรู้มีทั้ง

ในโรงเรียนและชุมชน 
๒. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนอกจากห้องเรียน ห้องปฏิบติัการต่างๆแลว้ สถานท่ีทุกแห่งใน

บริเวณโรงเรียนจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ไดแ้ละบางคร้ังโรงเรียนอาจจดัเพิ่มเติมส่ิงท่ีมีอยู่เช่น จดัเป็นจุด
ศึกษา สวนการเรียนรู้ ค่ายการเรียนรู้ เป็นตน้ 



 

 

๑๐ 

๓. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีสร้างข้ึน อาจเป็น
สถานท่ีส าคญัทางศาสนา สาธารณประโยชน์ สถานประกอบการ สถาบนัทางการศึกษา อาชีพใน
ชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ 

๔. โรงเรียนจดัการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงกิจกรรมต่อเน่ืองระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียน ใน
โรงเรียน และชุมชน 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีกล่าวในเบ้ืองตน้นั้นจะบงัเกิดประสิทธิภาพใน
เชิงปฏิบติัตอ้งยดึหลกัปรัชญาการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ซ่ึงผูส้อนสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดไดป้ฏิบติังานดว้ยเอกลกัษณ์ของตวัเอง แนวคิด
และแนวปฏิบติัท่ีส าคญัมีดงัน้ี ( ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , ๒๕๕๐ : ๓ ) 

๑. การจดัการเรียนรู้เน้นความส าคญัท่ีผูเ้รียนให้ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดในกระบวนการ
เรียนรู้ 

๒. ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการฝึกทกัษะการใชก้ระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเกต การ
รวบรวมขอ้มูลและการปฏิบติัจริง ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น 

๓. ให้ผู ้เ รียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ได้คิด แสดงออกอย่างอิสระ 
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นกลัยาณมิตร 

๔. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบ 
๕. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู ้สอนให้มาเป็นผู ้รับฟัง ผู ้

เสนอแนะ ผูร่้วมเรียนรู้ เป็นท่ีปรึกษา ผูส้ร้างโอกาส สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นนัก
ออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีบทบาทมากท่ีสุด 

๖. ตอ้งการให้เรียนรู้ในส่ิงท่ีมีความหมายต่อชีวิต คือส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วั จากง่ายไปหายาก จาก
รูปธรรมสู่นามธรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นส่ือ ประสบการณ์ชีวิต ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมา
เป็นฐานการเรียนรู้และประยกุตใ์ชก้บัการป้องกนัและแกปั้ญหา 

๗. ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกจดักิจกรรม ไดเ้รียนรู้ตามความตอ้งการ ความสนใจใฝ่เรียนรู้ใน
ส่ิงท่ีตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

๘. ถือวา่การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลาทุกสถานท่ี 
๙. ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 



 

 

๑๑ 

การเรียนรู้แบบ กศน. มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ชั้นเรียน ตนเอง พบกลุ่ม ทางไกล 
ฯลฯ กลุ่มผูเ้รียนมีความหลากหลากทั้งดา้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา วฒันธรรม สภาพพื้นท่ี วยั 
ฯลฯ ท่ีมีความแตกต่างกนั การประยุกตก์ารเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบูรณาการ
เขา้กบัการจดักระบวนการเรียนรู้ ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้าก
ประสบการณ์จริงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไม่สูญหายไปจากชุมชน 

วิธี เรียนแบบ กศน. ตามตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้แบบทางไกล การเรียนรู้แบบชั้นเรียน ซ่ึงการเรียนรู้แต่ละรูปแบบมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

๑.  การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม การเรียนรู้แบบพบกลุ่มเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ผูเ้รียน
มาพบกนัโดยมีครูเป็นผูด้  าเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้
และหาขอ้สรุปร่วมกนั ทุกสัปดาห์ครูจะตอ้งจดัใหมี้การพบกลุ่มอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ ๓ ชัว่โมง 
 ๒.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง โดยผูเ้รียนก าหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคลอ้งกบัรายวิชาท่ีลงทะเบียน โดยระบุ
ขั้นตอนการเรียนรู้ตั้งแต่ตน้จนจบ และมีครูเป็นท่ีปรึกษา ให้ค  าแนะน าในการศึกษาหาความรู้จากส่ือ
ต่าง ๆและแหล่งการเรียนรู้ 
 ๓.  การเรียนรู้แบบทางไกล  การเรียนรู้แบบทางไกลเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะเรียนรู้
จากส่ือต่าง ๆ โดยผูเ้รียนและครูจะส่ือสารทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ เช่น การเรียนรู้แบบ           
e – learning 

๔.  การเรียนรู้แบบช้ันเรียน การเรียนรู้แบบชั้นเรียน เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะแบบห้องเรียน 
ท่ีสถานศึกษาก าหนดรายวิชา เวลาเรียน และสถานท่ีท่ีเรียนชดัเจน การเรียนรู้แบบชั้นเรียนเหมาะ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีเวลามาเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอการเรียนรู้ทั้ง ๔ รูปแบบ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ สถานศึกษา
และผูเ้รียนจะร่วมกนัก าหนดวา่ในแต่ละรายวชิาจะเรียนรู้แบบใด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของเน้ือหา
สาระของแต่ละรายวิชานั้น ๆ โดยให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน และ
ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของสถานศึกษาในการจดัสอนเสริมเพื่อเติมเต็มความรู้ให้กบัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้นอกจากนั้นสถานศึกษาสามารถออกแบบการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
ได้ตามความต้องการของผูเ้รียนและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง   ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 



 

 

๑๒ 

แบบทดสอบหลงัเรียน บทที ่๑ 

ค าช้ีแจง : ให้นักศึกษาตอบค าถามทีถู่กต้องลงในช่องว่าง 

๑.  ใหน้กัศึกษาอธิบายความหมาย ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
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๑๔ 

บทที ่๒ 

ประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว 

ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
การจดัหรือจ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้จดัไดห้ลายแบบตามความเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบับริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการใช ้ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ( ๒๕๔๗ : ๓ – ๔ ) ไดน้าเสนอการจดัประเภทแหล่งเรียนรู้ไว ้๒ แบบไดแ้ก่ 

แบบที ่๑. จัดตามลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ เช่น 
๑)  แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจะศึกษาหาความรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีมีอยู่

แลว้ตามธรรมชาติ เช่น แม่นา้ ภูเขา ป่าไม ้ลาธาร หิน ดิน ทราย ทะเล ฯลฯ 
๒) แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อสืบทอด

ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนเทคโนโลยีและส่ิงอานวยความสะดวก เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
พิพิธภณัฑ ์หอ้งสมุดประชาชน สถาบนัการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด บา้นเรือน สถานประกอบการ 
ฯลฯ 

๓) บุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นการประกอบอาชีพและการสืบสานวฒันธรรม ตลอดจนนักคิด นกัประดิษฐ์ 
ตลอดจนผูท่ี้สามารถคิดคน้ริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆในดา้นต่างๆ 

แบบที ่๒. จัดตามแหล่งทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ เช่น 
๑) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเดิมจะมีหลกัๆคือ ครูอาจารย ์ห้องสมุด 

ต่อมาพฒันาเป็นห้องปฏิบติัการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษา 
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทศันศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องศีลธรรม ฯลฯ ตลอดจนการใช้
อาคารสถานท่ีบริเวณและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น ห้องอาหาร สนาม ห้องน้า สวนดอกไม ้สวน
สมุนไพร แหล่งนา้ในโรงเรียน ฯลฯ 

๒) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนครอบคลุมทั้งดา้นสถานท่ีและบุคคลซ่ึงอาจ
อยู่ในชุมชนใกลเ้คียงโรงเรียน และชุมชนท่ีโรงเรียนพานกัเรียนไปศึกษาหาความรู้ เช่น แม่น้า ภูเขา 
ชายทะเล ห้องสมุดประชาชน สถานีต ารวจ สถานีอนามยั สวนสาธารณะ สวนสัตว ์ทุ่งนา สวนผกั 
แหล่งทอผา้ ร้านอาหาร ดนตรีพื้นบา้น การละเล่นพื้นบา้น เทคโนโลยีพื้นบา้น เทคโนโลยีในชีวิตประ
จาวนั แหล่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ  



 

 

๑๕ 

ลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ในแต่ละประเภทท่ีกล่าวมานั้นหากนามาใชใ้นการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้นั้น

จะตอ้งมีลกัษณะส าคญัท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ ( เนาวรัตน์ ลิขิตวฒันเศรษฐ ์, ๒๕๔๔ : ๒๙ ) 
๑. ตอ้งจดับรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสภาพจริงหรือเหมือสภาพจริงมากท่ีสุด 
๒. มีการจดัทรัพยากรในแหล่งเรียนรูใหพ้อเพียง 
๓. ปรับสภาพของสถานท่ีเรียนใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด 
๔. จดับริเวณโรงเรียนใหเ้กิดแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
๕. จดัศูนยว์ทิยาการใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย 
๖. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
๗. มีการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อช่วยกนัดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ส่ิงบ่งช้ีเหล่าน้ีจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใชแ้หล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน

ใหบ้รรลุเป้าหมายเป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

การบริหารจัดการและแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ (Learning Resources ) ซ่ึงมีทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้

ภายนอกโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนนั้ น จะมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้ในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงตอ้งค านึงถึงหลักการบริหารจดัการ
ส าคญัท่ีเรียกวา่ “หลกัการบริหารแบบ ๔ M’s” ดงัน้ี ( สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
๒๕๕๐ : ๔ ) 

บุคลากร ( Man ) 
ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ผูอ้านวยการโรงเรียน รองผูอ้า

นวยการโรงเรียน ครูผูส้อนทุกคน นกัเรียนทุกคน ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงาน/องคก์ารต่างๆ 
งบประมาณ ( Money ) 

การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั คือ การบริหารจดัการงบประมาณให้บงัเกิดประโยชน์
สูงสุด คุม้ค่ามากท่ีสุด โยแหล่งท่ีมาของงบประมาณคือเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ โดย
ใชจ่้ายตามระเบียบของทางราชการ 



 

 

๑๖ 

ทรัพยากร ( Materials ) 
การบริหารจดัการทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการจดั

ทาทะเบียน เพื่อสะดวกในการบริหารจดัการได้ครอบคลุม ครบถว้นและเกิดประโยชน์สูงสุดจดัได้
ดงัน้ี 

แหล่งเรียนรู้ของราชการ เอกชน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
โดยการพฒันาของเดิมหรือสร้างใหม่ และจัดเก็บเป็นระบบ โดยแยกเป็นส่ือธรรมชาติและส่ือ
เทคโนโลย ี

การบริหารจัดการ ( Management ) 
จดัทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพฒันา แผนปฏิบติัการ/โครงการของสถานศึกษา โดยการตั้งทีม

บริหารเพื่ออานวยการและสนบัสนุน การจดัตั้งทีมครู-นกัเรียน เพื่อดาเนินการส่งเสริมให้มีการวิจยั
และพฒันาใหเ้กิดผลคุม้ค่า ย ัง่ยนื โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุม้ค่าและประสาน
ความร่วมมือกบัทุกองคก์าร 

บทบาทของบุคลากรกบัการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ในการบริหารจดัการเพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการศึกษาและการ

จดัการเรียนรู้สาหรับผูเ้รียนนั้น บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายจะมีบทบาทส าคญัดงัต่อไปน้ี ( เนาวรัตน์ ลิขิต
วฒันเศรษฐ ์, ๒๕๔๔ : ๒๙ ; สานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , ๒๕๕๐ : ๕ ) 

ก. บทบาทของผู้บริหาร/รองผู้บริหารของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูบ้ริหารของโรงเรียน จะมีบทบาทส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ดงัน้ี 
๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการจดัหา จดัสร้าง หรือพฒันาแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน 
๒. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ในการจดั การใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน

และนอกโรงเรียน 
๓. สนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน โครงงาน หรือ

นวตักรรมท่ีเกิดจากการศึกษาหรือใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๔. นิเทศ กากบั ติดตาม ดูแล และประเมินผลระบบการจดัการเรียนการสอนโดยการใชแ้หล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
 



 

 

๑๗ 

ข. บทบาทของครูผู้สอน 
ครูผูส้อนจะมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดงัน้ี 
๑. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนและชุมชน 
๒. ใหค้าปรึกษา แนะนาผูเ้รียนในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
๓. จดัหา ประสานงานวสัดุอุปกรณ์ เอกสารเพิ่มเติม ใหก้ารแนะนา และสร้างขวญักาลงัใจ 
๔. ประเมินการเรียนรู้จากการจดักิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในภาพรวม 
๕. ติดตาม ช่วยเหลือการดาเนินงาน แนะนาความถูกตอ้ง 
๖. ประยกุตใ์ช ้เผยแพร่ผลงาน สรุปและประเมินผล 
ค. บทบาทของนักเรียน / ผู้ เรียน 
นกัเรียน / ผูเ้รียนจะมีบทบาทในการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดงัน้ี 
๑. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน และศึกษาเอกสารพร้อมกบัจดบนัทึก 
๒. แบ่งกลุ่ม แบ่งหนา้ท่ีการทางาน นาความรู้เสนอภายในกลุ่ม 
๓. ตรวจสอบขอ้มูล ความถูกตอ้ง ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
๔. ประเมินผลดา้นความรู้ กระบวนการทางานโดยตนเอง คณะครู และผูป้กครอง 
๕. เลือกรูปแบบและวธีิการนาเสนอผลงาน 
๖. เสนอผลงานการปฏิบติังาน เผยแพร่ผลงานต่อผูเ้รียน คณะครู ผูป้กครอง ชุมชน สรุปผล

และประเมินผลการเผยแพร่ผลงาน 

กล่าวโดยสรุปแลว้ บทบาทและความส าคญัของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีจะมีส่วนร่วมในการาเนิน
การในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชแ้หล่งเรียนรู้เป็นฐาน ( Learning Resources - Based ) 
อาจกล่าวไดใ้นภาพรวมดงัต่อไปน้ี (สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ๒๕๔๗ : ๔ – ๕) 

๑. ผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสนบัสนุนให้การจดัการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยทาความเข้าใจธรรมชาติวิชา กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัผล
ประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจนการพฒันาส่ือการเยน ให้กาสนบัสนุนดา้นงบประมาณ บริหาร
โดยการสร้างเสริมขวญักาลังใจ ดาเนินการนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตลอดจนติดตามประสานหน่วยงาน และบุคลากรเพื่ออานวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ 

๒. ผูส้อน เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติวิชา สามารถจัดและพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพและพฒันาได้ตาม
ศกัยภาพ ประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามสภาพจริง สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พฒันาส่ือ 



 

 

๑๘ 

เคร่ืองมือ แหล่งเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชีพสูง 

๓. ผูเ้รียน ควรเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ มีความกระตือรือร้นและไดรั้บกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ดี มีความรู้ความสามารถทางการเรียนท่ีเพียงพอต่อการนาไปใชใ้นชีวติประจาวนั 

๔. ผูนิ้เทศและผูใ้ห้การช่วยเหลือดูแล เป็นผูท่ี้ให้คาปรึกษาแนะนาในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ ควรเป็นผูท่ี้รู้จกัธรรมชาติวิชา มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ มีเทคนิควิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ นาเสนอส่ือนวตักรรมในการพฒันา ติดตามผลและ ประเมินผลพฒันาของครูอย่าง
ต่อเน่ือง 

๕. ผูป้กครอง รับรู้ เอาใจใส่ดูแล พยายามเรียนรู้ร่วมกบัลูกหลาน มีความเขา้ใจและช่วยแกไ้ข
ปัญหาในการเรียน 

๖. สภาพแวดลอ้ม ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน มีความพร้อมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
อากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีเอกสารและมุมปฏิบติักิจกรรม
หรือเกมเสริมการเรียนรู้ บริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั มีมุมหรือแหล่งท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย ชุมชน สถานท่ีประกอบการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีจะสนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ หรือใชค้วามรู้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว  
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีการแบ่งแยกตามลกัษณะได ้๖ ประเภท ดงัน้ี 
๑. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆท่ีสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ดว้ยรูปแบบวิธีต่างๆท่ีตนมีอยู่ ให้ผูส้นใจ หรือผูต้อ้งการเรียนรู้ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาวชิาต่างๆ ผูอ้าวุโสท่ีมีประสบการณ์มามาก หรืออาจเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นทางการ มี
บทบาทสถานะทางสังคม หรืออาจเป็นบุคคลท่ีเป็นโดยการงานอาชีพ หรือบุคคลท่ีเป็นโดย
ความสามารถเฉพาะตวัหรือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นภูมิปัญญา 

๒. แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ ไดแ้ก่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์
ต่อมนุษย ์เช่น ดิน น ้ า อากาศ พืช สัตว ์ตน้ไม ้แร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี อาจถูกจดัให้เป็น
อุทยาน     วนอุทยาน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า สวนพฤกษศาสตร์ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เป็นตน้ 

๓. แหล่งเรียนรู้ประเภทวสัดุและสถานท่ี ไดแ้ก่ อาคาร ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงต่างๆ 
ท่ีประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ให้ได้มาซ่ึงค าตอบ หรือส่ิงท่ีต้องการเห็น ได้ยิน สัมผสั เช่น 
ห้องสมุด ศาสนสถาน ศูนยก์ารเรียน พิพิธภณัฑ์ สถานประกอบการ ตลาด นิทรรศการ สถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่างๆ 



 

 

๑๙ 

๔. แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้
สารสนเทศ ให้ถึงกนั โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน กาย และใจ แหล่งเรียนรู้
ประเภทน้ี ท าให้ขบวนการเรียนรู้เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศันวสัดุ 

๕. แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิค ส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ ได้แก่ ส่ิงท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าทาง
นวตักรรม เทคโนโลยีด้านต่างๆท่ีได้มีการประดิษฐ์คิดคน้ หรือพฒันาปรับปรุงข้ึนมา ให้มนุษยไ์ด้
เรียนรู้ถึงความกา้วหนา้ เกิดจินตนาการ แรงบนัดาลใจ 

๖. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม ไดแ้ก่ การปฏิบติัการดา้นประเพณีวฒันธรรม ตลอดจนการ
ปฏิบติัการ ความเคล่ือนไหว เพื่อแกปั้ญหาและปรับปรุงพฒันาสภาพต่างๆในทอ้งถ่ิน การท่ีมนุษยเ์ขา้
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงคป้์องกนัยาเสพติด การส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย การรณรงคค์วามปลอดภยัของเด็กและสตรีในทอ้งถ่ิน 

ประเภทของแหล่งเรียนรู้แบ่งตามสาระลกัษณะกายภาพและวตัถุประสงค์ แบ่งไดเ้ป็น ๕ กลุ่ม
ดงัต่อไปน้ี 

๑. กลุ่มบริการขอ้มูล ไดแ้ก่ ห้องสมุด อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ ศูนยก์ารเรียน
สถานประกอบการ 

๒. กลุ่มงานศิลปวฒันธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวติัศาสตร์ อนุสรณ์สถาน 
อนุสาวรีย ์ศูนยว์ฒันธรรม หอศิลป์ ศาสนสถาน เป็นตน้ 

๓. กลุ่มขอ้มูลทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ภูมิปัญญา ปราชญช์าวบา้น ส่ือพื้นบา้น แหล่งท่องเท่ียว 
๔. กลุ่มส่ือ ได้แก่ วิทยุ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว โทรทศัน์ เคเบิลทีวี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อินเทอร์เน็ต หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) 
๕. กลุ่มสันทนาการ ไดแ้ก่ ศูนยกี์ฬา สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ ศูนยส์ันทนาการ เป็น

ตน้ 



 

 

๒๐ 

แบบทดสอบหลงัเรียน บทที ่๒ 

ค าช้ีแจง : ให้นักศึกษาตอบค าถามทีถู่กต้องลงในช่องว่าง 

๑.  ใหน้กัศึกษาอธิบายจ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

๒. ใหน้กัศึกษาอธิบายลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ในชุมชุมท่ีนกัศึกษาอยูอ่าศยั 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

3.  ใหน้กัศึกษาอธิบายบทบาทในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................



 

 

๒๑ 

แบบทดสอบก่อนเรียน บทที ่๓ 

ค าช้ีแจง : ให้นักศึกษาตอบค าถามทีถู่กต้องลงในช่องว่าง 

๑.  ใหน้กัศึกษาอธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

๒. ใหน้กัศึกษาอธิบายวธีิการศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญา 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 



 

 

๒๒ 

บทที ่๓ 
การศึกษาส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน / ใกล้ตัว 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ใกล้ตัว มีดังนี ้
๑. ภูมิปัญญา 
การจดัแบ่งประเภท สาขาของภูมิปัญญาไทย จากการศึกษา พบวา่ ไดมี้การก าหนดสาขาของ

ภูมิปัญญาไทยไวอ้ย่างหลากหลาย ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑ์ต่างๆ ซ่ึงนกัวิชาการแต่ละ
ท่านไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือสารานุกรมไทย โดยไดแ้บ่งภูมิปัญญาไทย ไดเ้ป็น ๑๐ สาขา ดงัน้ี 

๑.๑ สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู้ ทกัษะและเทคนิค
ดา้นการเกษตรกบัเทคโนโลยี บนพื้นฐานคุณค่าดงัเดิม ซ่ึงความสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์
ต่างๆ ได ้เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสม และสวน
ผสมผสาน การแกปั้ญหาการเกษตรด้านการตลาด การแกปั้ญหาดา้นการผลิต การแกไ้ขปัญหาโรค
และแมลงและการรู้จกัปรับใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการเกษตร เป็นตน้ 

๑.๒ สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม หมายถึง การรู้จกัประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
การแปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการน าเขา้ตลาด เพื่อแกปั้ญหาดา้นการบริโภคอย่างปลอดภยั ประหยดั
และเป็นธรรม อนัเป็นขบวนการท่ีท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ้ตลอดทั้ง
การผลิตและการจ าหน่ายผลิตผลทางหตัถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี
กลุ่มหตัถกรรม เป็นตน้ 

๑.๓ สาขาการแพทยแ์ผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจดัการป้องกนัและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเนน้ใหชุ้มชน สามารถพึ่งพาตนเองทางดา้นสุขภาพและอนามยัได้ เช่น การนวด
แผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นฐาน การดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย เป็น
ตน้ 

๑.๔ สาขาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกบัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งการอนุรักษ ์การพฒันา และการใชป้ระโยชน์จากคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยืน เช่น การท าแนวปะการังเทียม การ
อนุรักษป่์าชายเลน การจดัการป่าตน้น ้าและป่าชุมชนเป็นตน้ 

๑.๕ สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการด้านการ
สะสมและบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชนทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย ์เพื่อส่งเสริมชีวิตความ
เป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน เช่น การจดัการเร่ืองกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
ธนาคารหมูบ่า้น เป็นตน้ 



 

 

๒๓ 

๑.๖ สาขาสวสัดิการ หมายถึง ความสามารถในการจดัสวสัดิการในการประกนัคุณภาพชีวิต
ของคนให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เช่น การจดัตั้ งกองทุนสวสัดิการ
รักษาพยาบาลของชุมชน การจดัระบบสวสัดิการบริการในชุมชน การจดัระบบส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

๑.๗ สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดา้นศิลปะสาขาต่างๆเช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทศันศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นตน้ 

๑.๘ สาขาการจดัการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการ ด าเนินงานของ
องค์กรต่างๆ ให้สามารถพฒันาและบริหารองค์กรของตนเองไดต้ามบทบาทและหน้าท่ีขององค์กร 
เช่น การจดัการองคก์รของกลุ่มแม่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มประมงพื้นบา้น เป็นตน้ 

๑.๙ สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถดา้นภาษา ทั้งภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ
ภาษาไทย และการใชภ้าษาตลอดทั้งดา้นวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจดัท าสารานุกรม ภาษาถ่ิน 
การปริวรรตหนงัสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของทอ้งถ่ินต่างๆเป็นตน้ 

๑.๑๐ สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลกัธรรมค า
สอนทางศาสนา ความเช่ือและประเพณีดั้งเดิมท่ีมีคุณค่า ใหเ้หมาะสมต่อการประพฤติปฏิบติั 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

ในการจดัการเรียนการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานในการจดั
กิจกรรมการเรียนนั้น จะมีวิธีด าเนินการและขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญัดงัน้ี (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา , ๒๕๕๐ : ๔) 

๑. ขั้นส ารวจ โดยครูผูส้อนได้ให้ผูเ้รียนได้ท าการส ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และใน
ชุมชนของผูเ้รียน 

๒. ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
และมีการวางแผนร่วมกนัในการปฏิบติังาน 

๓. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ในการจดัการเรียนรู้ โดยมีผูส้อน ผูเ้รียน ผูป้กครองเป็นผูป้ระเมิน 

๔. ขั้นน าไปใช้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถนาความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั 

๕. ขั้นประยกุตค์วามรู้และเผยแพร่ผลงาน ขั้นท่ีผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัและเผยแพร่นาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนต่อไป 

 



 

 

๒๔ 

วธีิการศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญา 
๑. เรียนรู้จากการเล่าเร่ืองราว การเทศน ์
๒. เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
๓. เรียนรู้จากการท าตาม เลียนแบบ 
๔. เรียนรู้จากการทดลอง ลองผดิ ลองถูก 
๕. เรียนรู้จากการศึกษาดว้ยตนเอง 
๖. เรียนรู้จากการต่อวชิา 
๗. เรียนรู้จากการสอนแบบกลุ่ม 
 
วิธีการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญา อาจมีลักษณะแตกต่างกันตามเอกลักษณ์เฉพาะตวั

การศึกษาเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา จะช่วยท าให้ภูมิปัญญาความรู้หรือคุณค่าของทอ้งถ่ินไดรั้บการสืบ
ทอดและพฒันาต่อไป ส่วนผูท่ี้ศึกษาเล่าเรียนก็จะเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีดีงามในทอ้งถ่ินของตน ด้วย
ความรักความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน ภูมิปัญญาไทยจึงถือเป็นแหล่งขอ้มูลการเรียนรู้ท่ีส าคญัของ
ทอ้งถ่ิน 

๒. ศูนย์การเรียนชุมชน 
ศูนยก์ารเรียนชุมชน ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็น

แหล่งการเรียนรู้ส าคญัแห่งหน่ึง ท่ีส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ไดด้ าเนินการจดัตั้งข้ึนในพื้นท่ีระดบัต าบลทัว่ประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ใกลต้วันกัศึกษา เพื่อให้
เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของชุมชน มุ่งสร้างโอกาสและใหบ้ริการการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย วิธีสนองความตอ้งการ
และเสนอทางเลือกในการพฒันาตนเอง น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลกัการชุมชนเป็นฐาน
ของการพฒันาศูนยก์ารเรียนชุมชน อาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

๑. ศูนย์การเรียนชุมชน ไดแ้ก่ สถานท่ีถ่ายทอดความรู้ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด
และเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ วทิยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน 

๒. ศูนย์การเรียนชุมชนประจ าต าบล ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนชุมชนประจ าต าบลท่ีไดรั้บคดัเลือก
ให้ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางประสานงานกบัศูนยก์ารเรียนชุมชนและหน่วยงาน หรือองคก์ร หรือกลุ่ม
ต่างๆในชุมชน ในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยในต าบลอีกหน้าท่ีหน่ึง
นอกเหนือจากบทบาทหนา้ท่ีของศูนยก์ารเรียนชุมชน 



 

 

๒๕ 

วตัถุประสงค์ของศูนย์การเรียนชุมชน 
๑. เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อธัยาศยั เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการส่งเสริมใหเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
๒. เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
๓. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน 
๔. เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และจดัการศึกษาใหก้บัชุมชนเอง 

๓. ห้องสมุดประชาชน 
ห้องสมุดประชาชน หมายถึง สถานท่ีจดัหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการอ่าน

การศึกษาคน้ควา้ทุกชนิด มีการจดัระบบหมวดหมู่ตามหลกัสากลเพื่อการบริการ และจดับริการอยา่ง
กวา้งขวางแก่ประชาชนในชุมชน สังคม ในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จ  ากดัเพศ วยั ความรู้ เช้ือ
ชาติ ศาสนา รวมทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การศึกษาคน้ควา้โดยไม่คิดมูลค่า โดยรัฐเป็น
ผูส้นบัสนุนทางการเงิน และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ทางบรรณารักษศ์าสตร์เป็นผูด้  าเนินการ 

๔. พพิธิภัณฑ์ ศาสนสถานและอุทยานแห่งชาติ 
พิพิธภณัฑ ์เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวม รักษา คน้ควา้ วิจยั และจดัแสดงวตัถุส่ิงของท่ีสัมพนัธ์

กบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม เป็นบริการการศึกษาท่ีให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ประชาชน
ทัว่ไป เนน้การจดักิจกรรมการศึกษาท่ีเอ้ือใหป้ระชาชนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระเป็นส าคญั 
ศาสนสถาน วดั โบสถ์ มัสยิด เป็นศาสนสถานท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรมในด้านต่างๆ เป็น
ศูนยก์ลางและส่วนประกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมท่ีหลากหลายของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีค่า
มากในทุกด้าน เช่น การให้การอบรมตามค าสั่งสอนของศาสนา การให้การศึกษาด้านวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ นบัวา่เป็นการให้การศึกษาทางออ้มแก่ประชาชน วดั โบสถ์
และมสัยดิ ท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั เช่น วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ถือเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
แรกของไทย ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคญัดว้ยการนวดแผนโบราณเพื่อรักษาโรคต ารายาสมุนไพร วดัพระ
ศรีรัตนศาสดารามเป็นแหล่งเรียนรู้ ดา้นจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิ  

๕. ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งหน่ึงท่ีสามารถรับโปรแกรม
และขอ้มูล ประมวลผล ส่ือสารเคล่ือนยา้ยขอ้มูลและแสดงผลลพัธ์ได ้ 

เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การน าความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์หรือความรู้ดา้นอ่ืน ๆ 
มาประยกุตใ์ชง้านดา้นใดดา้นหน่ึงเพื่อให้งานนั้นมีความสามารถและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  



 

 

๒๖ 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการเก็บรวบรวม และเรียบเรียงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้

การปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล / ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ๕ กลุ่มเนื้อหา จากกลุ่ม
บริการข้อมูล กลุ่มศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ กลุ่มข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มส่ือ กลุ่มสันทนาการ การ
เขียนรายงานการค้นคว้า 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างกวา้งขวางลึกซ้ึง
มากกว่าการไดฟั้งจากครูเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยงัเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน เป็นการ
สร้างทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต พฒันาตนเองและ
พฒันาสังคมการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจะปรากฏผลสมบูรณ์เม่ือมีการน าเอาความรู้มารวบรวม เรียบ
เรียง จดัระเบียบความรู้อยา่งมีเหตุผล และตอ้งใชค้วามสามารถทางภาษาในการเรียบเรียง เพื่อให้การ
เสนอรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสมบูรณ์ตามแบบแผนและลกัษณะรายงานท่ีดี  ท่ีเป็นสากลนิยม 
รายงาน ( Report ) เป็นผลจากการคน้ควา้ รวบรวมและเรียบเรียงสาระสนเทศท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้
ด้วยตนเอง มาน าเสนออย่างมีแบบแผน ถือเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลนักศึกษา ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้หมวดวิชาใดวิชาหน่ึง  วตัถุประสงค์ของการท ารายงาน เพื่อขยายความรู้ให้
กวา้งขวางลึกซ้ึง จากการศึกษาดว้ยตนเอง ฝึกทกัษะในการอ่าน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล น ามา
เรียบเรียงรายงานดว้ยส านวนตนเองตามแบบแผน 

ลกัษณะของรายงานทีด่ี 
๑. เน้ือหาตรงกบัหวัขอ้เร่ืองหรือรายงาน 
๒. สาระเน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อผูท้  ารายงานและผูอ่้าน 
๓. เน้ือหาสารถูกตอ้งเท่ียงตรง โดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีเช่ือถือได ้
๔. การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง สละสลวย เน้ือหาสัมพนัธ์กนั กระชบัรัดกุม อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 
๕. มีรูปภาพตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ประกอบเน้ือหา 
๖. มีรูปแบบการเขียนท่ีถูกตอ้งทั้งปกนอก หนา้ปกใน ค าน า สารบญั บท / ตอน ของเน้ือหา 
สาระ การอา้งอิง การลงบรรณานุกรม ฯลฯ 
๗. มีความสะอาดไม่สกปรกเลอะเทอะ 

ขั้นตอนของการเขียนรายงาน 
๑. การเลือกเร่ืองรายงานอาจมีทั้งครูเป็นผูก้  าหนดให้ในหลายหัวขอ้เร่ือง หรือผูศึ้กษาอาจ

ก าหนดหวัขอ้เร่ืองข้ึนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระวชิาท่ีศึกษาโดยไดรั้บความเห็นชอบจากครู อยา่งไรก็ตาม
การเลือกเร่ืองควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 



 

 

๒๗ 

๑.๑ เร่ืองท่ีเลือกตอ้งน่าสนใจส าหรับผูศึ้กษาคน้ควา้และมีส่วนส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้
เกิดความรู้ใหม่ 

๑.๒ เร่ืองท่ีเลือกมีแหล่งเรียนรู้และส่ือมาประกอบการอา้งอิงเพียงพอหรือมีแหล่งเรียนรู้ หรือ
ผูรู้้ท่ีจะสอบถามได ้เพราะถา้แหล่งอา้งอิงมีนอ้ยจะท าใหร้ายงานไม่น่าเช่ือถือ 

๑.๓ ขอบเขตของเน้ือหาให้สัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีศึกษาคน้ควา้ กล่าวคือถา้ระยะเวลาสั้ น
เร่ืองควรมีขอบเขตของเร่ืองนั้นแคบ ถา้ระยะเวลานานเร่ืองควรมีขอบเขตเน้ือเร่ืองกวา้งและลึกซ้ึง 

๒. การส ารวจแหล่งความรู้ สาระสนเทศเก่ียวกบัเร่ืองรายงาน เม่ือเลือกเร่ืองท่ีจะท ารายงาน
การคน้ควา้ไดแ้ลว้ ผูศึ้กษาจะตอ้งส ารวจดูว่ามีหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์ วสัดุอา้งอิง เวบ็ไซต์ใดบา้งท่ีจะใช้
ศึกษาคน้ควา้ และจะหาไดจ้ากท่ีใด แหล่งวสัดุท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้ มีดงัน้ี 

๒.๑ โปรแกรม PLS จากคอมพิวเตอร์ ดูเร่ืองหรือหวัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรายงานหรือช่ือ
หนงัสือในฐานขอ้มูลของหอ้งสมุด เป็นตน้ 

๒.๒ บตัรรายการ ส ารวจดูบตัรเร่ือง หรือหวัเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนั 
๒.๓ บตัรดรรชนี วารสาร ซ่ึงเป็นบตัรรายการของบทความจากวารสารต่างๆ 
๒.๔ หนงัสืออา้งอิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ถา้เป็นความหมายของค า คน้จากพจนานุกรม ถา้

เป็นความรู้พื้นฐานของเร่ืองต่างๆ คน้หาจากสารานุกรม 
๒.๕ หนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชาท่ีสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีเขียนรายงาน เช่น ถ้าเป็นเร่ืองทาง

ภูมิศาสตร์สามารถคน้หาไดจ้ากหนงัสืออกัขรานุกรมภูมิศาสตร์ พจนานุกรมศพัท์ภูมิศาสตร์ ถา้เป็น
เร่ืองทางการแพทย ์คน้หาไดจ้ากพจนานุกรมทางการแพทย ์เป็นตน้ 

๒.๖ คน้จากโสตทศันวสัดุต่างๆ 
๒.๗ คน้จากเวบ็ไซตต่์างๆของอินเทอร์เน็ต 
๒.๘ สอบถามจากผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ 
๓. การรวบรวมบรรณานุกรมเบ้ืองตน้ 
ในขณะส ารวจแหล่งความรู้หนงัสือส่ิงพิมพ ์วสัดุอา้งอิง เวบ็ไซต ์ภูมิปัญญา ฯลฯ แลว้ผูศึ้กษา

ควรเตรียมกระดาษขนาดคร่ึงหน้าของกระดาษ A ๔ หรือขนาดอ่ืนๆไวบ้นัทึกบรรณานุกรมรายการ
เก่ียวกบัหนงัสือ 

๔. รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม 
การลงรายการทางบรรณานุกรมมีหลกัการคลา้ยกบัการลงรายการในบตัรรายการแต่ถา้ขอ้มูล

ส่วนไหนไม่ปรากฏก็ใหข้า้มไป 
๑. รูปแบบรายการบรรณานุกรมของหนังสือ 



 

 

๒๘ 

ช่ือผูเ้ขียน.//ช่ือเร่ือง/:/ค  าอธิบายช่ือเร่ือง.//คร้ังท่ีพิมพ.์//สถานท่ีพิมพ/์:/ส านกัพิมพ,์ ////// ปีท่ี
พิมพ.์ 

๒. รูปแบบบรรณานุกรมของบทความจากวารสารหรือนิตยสาร 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ.// “ ช่ือบทความ. “ // ช่ือวารสารหรือนิตยสาร เล่มท่ีหรือปีท่ี, ////// ฉบบัท่ี( 

เดือน ปี )/: /เลขหนา้. 
๓. รูปแบบบรรณานุกรมของบทความจากหนังสือพมิพ์ 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ.// “ ช่ือบทความ. “/ ช่ือหนงัสือพิมพ,์ /วนั เดือน ปี ,////// เลขหนา้. 
๔. การอ่านจับใจความและบันทกึข้อมูล มีวิธีการบันทกึข้อมูลดังน้ี 
๔.๑ น ากระดาษท่ีเขียนบรรณานุกรมเบ้ืองตน้ท่ีเตรียมไวใ้นขั้นตอนท่ี ๓ เขียนหัวเร่ืองไวท่ี้ 

มุมบนขวาให้เห็นเด่นชดั และเขียนเรียกหนงัสือหรือเลขหมู่ของหนงัสือรวมทั้งอกัษรยอ่อ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ท่ีบ่งบอกแหล่งท่ีอยู่ของหนังสือ ไวบ้นมุมซ้ายบนของกระดาษ เพื่อความสะดวกเวลาตรวจสอบ
เน้ือหาบางตอนหรือคน้ควา้เพิ่มเติมภายหลงั 

๔.๒ จดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านแต่ละเล่มแต่ละหวัขอ้ลงบนกระดาษในขอ้ ๑ หวัขอ้ใด
จดบนัทึกไม่พอในแผน่เดียวให้ใชห้ลายแผน่ และใส่หมายเลขแผน่ก ากบั แต่ละแผน่ท่ีมุมบนดา้นขวา 
และน าขอ้มูลไปจดัท าบรรณานุกรมทา้ยรายงาน กรณีคดัลอกขอ้ความมาหรืออา้งอิงหลกัฐานเน้ือหา
สามารถจดัท าไดห้ลายรูปแบบ รูปแบบง่ายไดแ้ก่ จดัท าวงเล็บ ลงช่ือผูแ้ต่ง เลขปี พ.ศ. และเลขหนา้ท่ี
ปรากฏ ( กิติเกษม ใจช่ืน , ๒๕๕๑ ) 

๕. การวางโครงเร่ืองรายงาน 
โครงเร่ืองหมายถึง เคา้โครงของงานเขียนซ่ึงเกิดจากการน าประเด็นความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

หวัเร่ืองท่ีจะเขียนนั้นมาจดัหมวดหมู่เรียงล าดบัก่อนหลงั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเขียน อนัจะท าให้
สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิดออกมาใดอย่างเป็นระเบียบ ครอบคลุมและตรงจุดมุ่งหมาย
ความส าคญัของโครงเร่ือง โครงเร่ืองท่ีดีมีความส าคญัต่องานเขียน ดงัน้ี 

๑. ช่วยใหง้านเขียนมีจุดมุ่งหมายและขอบข่ายสมบูรณ์ชดัเจน ไม่ตกประเด็นและไม่ออกนอก
ประเด็นท่ีก าหนด 

๒. ช่วยใหง้านเขียนมีเอกภาพสัมพนัธภาพ และสารัตถะภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้เน้ือเร่ืองมีส่วนท่ี
เหมาะสมและอ่านเขา้ใจง่าย 

๓. ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียดของเน้ือหา และกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาในแต่
ละประเด็นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ลกัษณะของโครงเร่ืองทีด่ี 

โครงเร่ืองท่ีดีจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั ดงัต่อไปน้ี 



 

 

๒๙ 

๑. อยูใ่นขอบข่ายของช่ือเร่ืองคือจะตอ้งไม่มีประเด็นใดอยูน่อกขอบข่ายของเร่ือง มิฉะนั้นจะ
ท าใหโ้ครงเร่ืองขาดเอกภาพ 

๒. มีน ้ าหนกัความส าคญัใกลเ้คียงกนัหรือเสมอกนั กล่าวคือประเด็นหลกัแต่ละประเด็นจะมี
ความส าคญัเท่ากนัหรือใกล้เคียงกนั ไม่น าประเด็นย่อยมาเป็นประเด็นหลกั ไม่เช่นนั้นจะท าให้เน้ือ
เร่ืองขาดความสมส่วนอนัแสดงถึงความบกพร่องในการจดัระเบียบเน้ือหา 

๓. มีความอิสระไม่ซ ้ าซอนกนั กล่าวคือ ประเด็นใหญ่แต่ละประเด็นจะตอ้งมีเน้ือหาแตกต่าง
กนั ไม่มีการเหล่ือมล ้ากนั หากมีส่วนซ ้ าซอ้นกนัเม่ือขยายความจะท าใหเ้ร่ืองวกวนเขา้ใจยาก 

๔. มีความสมบูรณ์ ซ่ึงจะท าใหเ้ขียนเน้ือหาไดไ้ม่ครอบคลุมหวัขอ้เร่ือง 
๕. มีการล าดบัความสัมพนัธ์ของเร่ืองเช่ือมโยงกนัเป็นอยา่งดี กล่าวคือเม่ือแยกประเด็นหลกั

ได้ครบถ้วนแล้ว จะตอ้งน ามาจดัล าดบัใหม่ให้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนัอย่างมีระเบียบเม่ือขยาย
ความจะท าใหอ่้านเขา้ใจง่าย ใจความไม่สับสน 
ขั้นตอนการวางโครงเร่ือง 

หลงัจากก าหนดเร่ืองและจุดมุ่งหมายของการเขียนแลว้ ล าดบัต่อไปก็คือการวางโครงเร่ืองซ่ึง
มี๕ ขั้นตอนดงัน้ี 

๑. ประมวลความคิด คือ การรวบรวมความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียนไวเ้ป็นขอ้ ๆ ให้มากท่ีสุด
ความคิดดังกล่าวนั้นอาจได้มาจากประสบการณ์ของตนเอง หรือได้มาจากการศึกษาค้นควา้จาก
หนงัสือเอกสาร งานวจิยั หรือการสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

๒. เลือกสรรความคิด คือการน าความคิดท่ีรวบรวมได้มาคัดเลือกเอาเฉพาะความคิดท่ี
เก่ียวขอ้งอยูใ่นขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเขียน ความคิดใดไม่เขา้ข่ายก็ตดัออกไป 

๓. จดัหมวดหมู่ความคิด คือการน าความคิดท่ีเลือกสรรแลว้มาจดัหมวดหมู่ โดยรวมความคิด
ท่ีมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกนัเขา้ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั ความคิดใดมีเน้ือหาต่างออกไปก็จดัเป็นกลุ่มใหม่และ
ตอ้งสรุปใจความของแต่ละกลุ่มเป็นวลีหรือประโยคสั้น ๆ ตั้งเป็นหวัขอ้หรือประเด็นให้ชดัเจน หาก
ประเด็นใดสามารถแยกเป็นประเด็นรองหรือประเด็นยอ่ยลงไปไดก้็ใหแ้ยกไวด้ว้ย 

๔. ล าดบัความคิด คือการน าประเด็นหรือหัวขอ้มาจดัเรียงล าดบัก่อนหลงั ซ่ึงมีวิธีการหลาย
แบบ เช่น ล าดบัตามเหตุผล ตามเวลาหรือเหตุการณ์ก่อนหลงั ตามความส าคญั ตามทิศทางหรือสถานท่ี
ล าดบัจากส่วนรวมไปหาส่วนยอ่ยหรือส่วนยอ่ยไปหาส่วนรวม 

๕. ขยายความคิดและตรวจสอบความสมบูรณ์ ขั้นน้ีให้พิจารณาความสมบูรณ์ของประเด็น
ความคิดท่ีไดจ้ดัระเบียบแลว้ หากพบขอ้บกพร่องก็ปรับปรุงแกไ้ข เช่น อาจเพิ่มหรือรวมประเด็นยอ่ย
บางประเด็นเขา้ดว้ยกนั ล าดบัประเด็นใหม่ เป็นตน้ นอกจากนั้นใหพ้ิจารณาขยายความคิดดว้ยวา่ในแต่
ละประเด็นจะใหร้ายละเอียดแค่ไหน และอยา่งไรจึงจะสามารถขยายความไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 



 

 

๓๐ 

๖. การเรียบเรียงเน้ือหารายงาน ขั้นตอนการเรียบเรียงเน้ือหารายงานเป็นตอนท่ียากท่ีสุด 
ผูเ้ขียนตอ้งอาศยัความสามารถทางการใชภ้าษาไทยในการเรียบเรียงเน้ือเร่ือง ใชค้วามสามารถในการ
ล าดบัความคิดใหเ้ป็นเร่ืองน่าสนใจมีวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

๖.๑ วิธีการเรียบเรียง ส่ิงส าคญัในการเรียบเรียงเน้ือหาของรายงานหรือภาคนิพนธ์ คือ การ
เรียบเรียงตามโครงเร่ืองวางไว ้และจดัล าดบัขอ้ความให้ต่อเน่ืองกนัโดยตลอด ทั้งน้ีตอ้งใชค้วามรู้และ
ความคิดเป็นของตนนอกเหนือจากเน้ือหาในบตัรบนัทึกท่ีใช้อา้งอิงประกอบอีกดว้ย ไม่ควรคดัลอก
เน้ือหาจากบตัรบนัทึกมาปะติดปะต่อกนัจนจบ โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเป็นอญัพจน์ อน่ึงขอ้ความตอนใด
ท่ีใช้เน้ือหาจากบตัรบนัทึกไม่ว่าเป็นรูปของการย่อความ ถอดความ หรือคดัลอกขอ้ความมาอา้งอิง
ประกอบจะตอ้งแจง้เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงไวใ้นรายการอา้งอิงดว้ย ในบางคร้ัง ผูเ้รียบเรียงจะมีปัญหาใน
การเรียบเรียงความรู้ ความคิดขอ้มูลต่างๆ ท่ีคน้ควา้มาไดใ้ห้ผสมกลมกลืนกบัความคิดเห็นของตน จึง
เสนอวา่ขอ้ความตอนใดท่ีจะตอ้งคดัลอกขอ้ความหรือเสริมความคิดเห็นของตนให้มีน ้ าหนกัข้ึน ก่อน
ถึงขอ้ความดงักล่าวควรกล่าวน าเป็นการเกร่ินไวก่้อน เพื่อป้องกนัมิให้ขอ้ความของผูเ้รียบเรียงรายงาน
หรือภาคนิพนธ์กบัขอ้ความท่ียกมาต่างคนต่างอยู ่ขาดความน่าอ่านไป นอกจากน้ี ในการเขียนรายงาน
หรือภาคนิพนธ์ ควรใชภ้าษาหรือส านวนโวหารเป็นของตนเองใชป้ระโยคสั้นๆ ให้ไดใ้จความชดัเจน
สมบูรณ์ ตรงไปตรงมาไม่วกวนหรือก ากวม ตวัสะกดการันต์จะตอ้งถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน ละเวน้การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย การเล่นส านวน หรือการย  ้ าค  าย  ้ าความโดยไร้
ประโยชน์ หรือขอ้ความซ ้ าซากท่ีเขียนไวแ้ลว้ในตอนอ่ืนๆ ละเวน้การใช้อกัษรยอ่ ยกเวน้ค าซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับกนัอย่างเป็นทางการแลว้ เช่น พ.ศ. ร.ศ. ตลอดทั้งการแยกค าดว้ยเหตุท่ีเน้ือในบรรทดัไม่พอ
หรือหมดเน้ือท่ีในหนา้ท่ีนั้นเสียก่อน เช่น ไม่แยกค าวา่ “ ละเอียด ” ออกเป็น “ ละ ” ในบรรทดัหน่ึง 
ส่วน “ เอียด ” อยูอี่กบรรทดัต่อไปหรือหนา้ต่อไป 

๖.๒ ขั้นตอนการเรียบเรียง 
๖.๒.๑ จดับตัรบนัทึกให้เป็นหมวดหมู่ เรียงตามล าดบัหวัขอ้ในโครงเร่ือง ดงัตวัอยา่งตวัอยา่ง 

การเรียงบตัรบนัทึกส าหรับเรียบเรียงเน้ือหา 
๖.๒.๒ ในแต่ละหวัขอ้ เรียงบตัรบนัทึกตามล าดบัความคิดท่ีจะเนน้เน้ือเร่ืองในหวัขอ้นั้นๆ 
๖.๒.๓ เขียนรายงานหรือภาคนิพนธ์โดยใชว้ธีิการเรียบเรียงในขอ้ ๕.๑ 
๖.๒.๔ เม่ือเขียนรายงานฉบบัร่างเสร็จแลว้พิจารณาอ่านและทบทวนแกไ้ข ปรับปรุงเพิ่มเติม

เน้ือเร่ืองให้มีส่วนประกอบครบ คือ ตอนน าหรือบทน า เป็นการกล่าวถึงความส าคญั ความหมายหรือ
ภูมิหลงัของเน้ือเร่ืองท่ีเขียน ตอนตวัเร่ือง คือ เน้ือเร่ืองท่ีผูเ้ขียนจะแสดงให้ผูอ่้านเขา้ใจหรือรับทราบ
และตอนลงทา้ยหรือบทสรุปซ่ึงเป็นตอนสรุปความคิดเห็นแนะบางประการ เม่ือพอใจแลว้ก็น าไป 

๖.๒.๕ เขียนรายงานหรือภาคนิพนธ์ตวัจริง ควรด าเนินงานเป็นขั้นตอนดงัน้ี 



 

 

๓๑ 

๖.๒.๕.๑ ศึกษารูปแบบของรายงานหรือภาคนิพนธ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนของเน้ือหา ซ่ึง
จะครอบคลุมวธีิการเขียนรายการอา้งอิงดว้ย 

๖.๒.๕.๒ คดัลอกเน้ือหาของรายงานหรือภาคนิพนธ์ดว้ยลายมือท่ีชดัเจนอ่านง่าย เป็นระเบียบ
หรือพิมพใ์ห้เรียบร้อย ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้ง การเวน้ระยะ การจดัหน้า ตามรูปแบบใน ขอ้ 
๖.๒.๕.๑ ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดว้ย 

๗. การรวบรวมบรรณานุกรมทา้ยบท 
๘. การเขา้รูปเล่มรายงาน การจดัรูปเล่มของรายงาน การเสนอรายงานโดยเฉพาะรายงานท่ี

เป็นลายลักษณ์อักษรนั้ นผู ้ท  ารายงานจะต้องค านึงถึง การจัดรูปเล่ม และ การจัดรียงล าดับ 
ส่วนประกอบต่างๆ ของรายงานดว้ย เพื่อเป็นท่ีสนใจน่าอ่านและน่าเช่ือถือ 

๑.ส่วนประกอบของรายงาน 
มีวธีิน าเสนอในรูปแบบท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยส าคญัดงัน้ี 
๑.๑. ส่วนประกอบตอนตน้ หมายถึง ส่วนหน้าหรือส่วนตน้ของรายงานท่ีจะน าผูอ่้านเขา้สู่

เน้ือหาของรายงานประกอบดว้ย ส่วนยอ่ยๆ ไดแ้ก่ 
๑.๑.๑ ปกนอก (cover) อาจเป็นกระดาษสีน ้าตาลหรือปกท่ีสถานศึกษาก าหนดใหใ้ช ้
๑.๑.๒ หนา้ปกในเป็นหนา้ท่ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัรายงานซ่ึงมีขอ้ความดงัน้ี 
- ช่ือเร่ืองของรายงาน 
- ช่ือผูจ้ดัท ารายงาน 
- ช่ือวชิาท่ีเรียน 
- ช่ือภาคเรียนและปีการศึกษาท่ีเสนอรายงาน 
- ภาคเรียนและปีการศึกษาท่ีเสนอรายงาน 
๑.๑.๓ ค าน า ไดแ้ก่ขอ้ความซ่ึงผูท้  ารายงานตอ้งการช้ีแจงให้ผูอ่้านไดท้ราบวตัถุประสงคข์อง

การท ารายงาน ขอบเขต เน้ือหาของรายงานวิธีการศึกษาค้นควา้ อาจมีค ากล่าวขอบคุณผูท่ี้มีส่วน
ช่วยเหลือในการท ารายงานดว้ย 

๑.๑.๔. สารบญัคือบญัชีรายการส าคญัๆ ท่ีปรากฏในรายงานเช่นค าน าสารบญัเน้ือเร่ืองซ่ึง
แบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ย่อยรายการโนต้บรรณานุกรม ฯลฯ พร้อมระบุเลขหนา้ท่ีรายการนั้นๆ 
ปรากฏในรายงาน 

๑.๑.๕. สารบญัภาพรายงานบางฉบบัมีภาพถ่าย แผนท่ี แผนภูมิ แผนสถิติฯลฯ ประกอบเร่ือง
เป็นจ านวนมาก ผูท้  ารายงาน อาจท าสารบาญภาพไวด้้วยเพื่อความสะดวกของผูอ่้านโดยบอกช่ือของ
ภาพ และระบุหนา้ท่ีภาพปรากฏแต่ถา้มีภาพประกอบ ๒-๓ ภาพ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งท าสารบญัภาพ 



 

 

๓๒ 

๑.๒. ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหมายถึงส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ืองของรายงานท่ีไดค้น้ควา้มาแลว้โดยผูท้  า
รายงานน ามาเรียบเรียงใหม่นบัว่า เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ส่วนน้ีประกอบด้วยรายการต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

๑.๒.๑ ส่วนบทน าขอ้ความในส่วนน้ีเป็นการน าผูอ่้านเขา้สู่เร่ืองราวโดยการเรียกความสนใจ
หรือใหเ้หตุผลท่ีมาหรือ ประวติัความเป็นของเร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อไป 

๑.๒.๒ ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาเป็นการเสนอเน้ือหาของรายงานตามล าดบัโครงเร่ืองท่ีวางไวอ้าจ
แบ่งเป็นบทเป็นตอนตามเหมาะสม นอกจากน้ีอาจมีภาพประกอบตารางหรือขอ้ความในอญัประกาศท่ี
คดัมาหรือขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งอิงรายละเอียด ดงักล่าวจะน า เสนอไวใ้นส่วนน้ี 

๑.๒.๓ ส่วนสรุปเป็นข้อความท่ีรวมสรุปผลของการศึกษาค้นควา้อาจรวมข้อเสนอแนะ
ความเห็นหรือปัญหาต่างๆ ท่ีผูท้  ารายงานคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

๑.๓. ส่วนประกอบตอนท้าย คือ ส่วนท่ีรวบรวมแหล่งข้อมูลท่ีน ามาประกอบการเขียน
รายงานหรือภาคนิพนธ์อาจมีรายการอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจบางเร่ืองท่ีไม่อาจน าไปรวมไวก้บัส่วนอ่ืนๆของ
รายงานส่วนประกอบตอนทา้ยประกอบดว้ย 

๑.๓.๑ บรรณานุกรม เป็นส่วนท่ีส าคญัยิ่งส่วนหน่ึงเน่ืองจากเป็นรายการท่ีแสดงหลกัฐาน
ประกอบ การศึกษาคน้ควา้ รายการบรรณานุกรมนิยมจดัเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูเ้ขียนหนงัสือหรือ
ผูเ้ขียนบทความ ถา้มีรายช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้เรียง ล าดบั ภาษาไทยมาก่อนกรณีท่ีมี
รายช่ือวสัดุสารสนเทศประเภทอ่ืน เช่น ส่ือโสตทศัน์วสัดุย่อส่วนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนมาก 
อาจจดัเรียงรายช่ือวสัดุสารสนเทศแยกตามประเภทของวสัดุฯ ก่อนและหลงัจากนั้นจึงน ามาจดัเรียง 
ตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่งอีกคร้ัง 

๑.๓.๒ ภาคผนวก คือรายการท่ีผูท้  ารายงานตอ้งการเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากส่วนท่ีเป็น
เน้ือเร่ืองเน่ืองจากรายการนั้น ไม่เหมาะท่ีจะเสนอแทรกไวใ้นส่วนเน้ือหาแต่มีความสัมพนัธ์และช่วย
ใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองดีข้ึน เช่น ตวัเลขสถิติ แบบสอบถามตารา ล าดบั เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

๑.๓.๓ อภิธานศพัท์ คือรายการอธิบายความหมายของค าท่ีปรากฏในรายงานมกัจะเป็นค า
เฉพาะสาขาวิชาหรือ ค าทอ้งถ่ิน ในภาคต่างๆ ซ่ึงผูอ่้านรายงานอาจไม่คุน้เคยมาก่อน จึงควรน ามา
อธิบายไวท้า้ยรายงาน 



 

 

๓๓ 

แบบทดสอบหลงัเรียน บทที ่๓ 

ค าช้ีแจง : ให้นักศึกษาตอบค าถามทีถู่กต้องลงในช่องว่าง 

๑.  ใหน้กัศึกษาอธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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๓๔ 
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กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา. 
______. ( ๒๕๔๙ ). แนวปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสานักงานเขต 

พืน้ทีก่ารศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์า
นกังาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
______. ( ๒๕๕๐ ). แหล่งเรียนรู้โรงเรียนดีใกล้บ้าน. กรุงเทพฯ : สานกัพิมพเ์สนาธรรม.ดาริ บุญชู.  
( ๒๕๔๘ ). “การใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา” วารสารวชิาการ. ๘ ( ๑ ) 

( มกราคม ๒๕๔๘ ) : ๒๗ – ๓๑. 
นนัทนิจ เท่ียงพนูโภค. ( ๒๕๕๑ ). “การพฒันาสภาพแวดลอ้มเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวดัเปรมประชากร” วารสารวชิาการ. ๑๑ ( ๔ )  

( ตุลาคม-ธนัวาคม ) : ๒๙ – ๓๕. 
เนาวรัตน์ ลิขิตวฒันเศรษฐ.์ ( ๒๕๔๔ ) “แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสร้างเพื่อเด็กมิไดส้ร้างเพื่อใคร”.  

วารสารวชิาการ. ๔ (๑๒) ( ธนัวาคม ๒๕๔๔ ) : ๒๖ – ๓๗. 
เลขาธิการสภาการศึกษา , สานกังาน. ( ๒๕๕๐ ) การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากดั. 
  



 

 

๓๕ 

ประวตัผู้ิจดัท า 
 

 ช่ือผู้แต่ง :  นายอาคม     นามสกุล : จนัตะนี 

 ต าแหน่ง :  ครู กศน.ต าบล 
   ปฏิบติังานประจ า กศน. อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี 

 การศึกษา :  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต (นศ.บ.)  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญาโท บริหารการศึกษา (M.ed)  

มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

ทีอ่ยู่ :    ๕๕/๓๖๕  หมู่ท่ี ๓  ต าบลบางโพธ์ิเหนือ   
อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๖๐ 

เวบ็ไซต์ : http://www.bangphonua.com 

ผลงาน :  คู่มือการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน และอินเตอร์เน็ทเบ้ืองตน้ (ฉบบัปรับปรุง) 
   รายวชิา Internet กบัการเรียนรู้ไร้พรมแดน  (ทร๐๒๐๑๗)   

รายวชิา การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  (อช ๐๒๐๒๒)   
รายวชิาอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า  (พว๐๒๐๐๑)   
แผนการสอนรายวชิา  Internet กบัการเรียนรู้ไร้พรมแดน  (ทร๐๒๐๑๗) 
แผนการสอนรายวชิา  ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  (พต๓๒๗๗๕)   


