


คำนำ   
 

 ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ  (Co-Learning Space)  นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัด 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ภายใต้นโยบายใน
การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 
และเริ่มดำเนินการโครงการนำร่องเมื่อปีงบประมาณ 2563 ต่อมาในปีงบประมาณ 2564 ได้ขยายพื้นที่
ดำเนินการจังหวัดละ 1 แห่ง และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565 ดังนั้น ห้องสมุดประชาชน พ้ืนที่
เป ้าหมายในเขตภาคเหนือทั ้ง 17 จังหวัด จึงได้นำประสบการณ์จากการดำเน ินงานในปีที ่ผ ่านมา                           
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารเล่มนี้ เกิดขึ้นจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องใน
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space)  ของห้องสมุดประชาชนแต่ละจังหวัด ในช่วงวันที่ 
15 – 16 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน   

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานร่วมกันต่อไป 

  

         สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
              มีนาคม 2565 
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บทเรียนจากการดำเนินงานศูนย์การเรยีนรู้ต้นแบบ ปี 2564 

สำนักงาน กศน.จังหวัด ในเขตภาคเหนือ 
 

 

ความเป็นมา 

 สำนักงาน กศน. ได้มีนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564   ข้อ 3 พัฒนา
หลักสูตรสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้และรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน
ทุกระดับทุกประเภทโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space) 
เพ่ือให้สามารถ “เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลา” พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการอ่านและพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง การ
พัฒนา ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้มีการบริการที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
การสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการอ่าน เสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน อย่างหลากหลายรูปแบบ 

สำนักงาน กศน. ได้อนุม ัต ิโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบ กศน. ใน ๕ ภูมิภาค เป็น Co-Learning 
Space  ซึ ่งม ีเป ้าหมายเพื ่อพัฒนาห ้องสมุด
ประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-
Learning Space) ที ่ท ันสมัยตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุด
ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" พัฒนาให้เป็นศูนย์
การ เร ี ยนร ู ้ ต ้ นแบบ (Co-Learning Space) 
ภายใต้นโยบายในการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.
WOW ของร ั ฐมนตร ีช ่ วยว ่ าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)  
 การดำเนินงานครั ้งนี ้ ได้นำแนวคิดใน
การพ ัฒนาห ้องสม ุดประชาชนท ี ่ม ีอย ู ่แล้ว
ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้มีโอกาส

เข้าถึงได้ง่าย ตามความต้องการ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน กศน.
จังหวัด ๆ ละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการจัดบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มี
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดประชาชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ทั้ง
ลักษณะ Online และ offline ส่วนการบริการที่มีรูปแบบน่าสนใจมากขึ้น อาทิ การพัฒนาปรับปรุงด้าน
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บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้น่าสนใจเข้าใช้บริการ การจัดพ้ืนที่บริการเป็น
โซนต่าง ๆ เช่น พื้นที่ทำงานหรือประชุม (Co – Working Zone) พื้นที่ส่งเสริการอ่าน การค้นค้า (Learning 
Zone) พื้นที่ทำกิจกรรม (Activities Zone) ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษา ห้องภาพยนตร์ (Multimedia 
Zone) พื ้นที ่พ ักผ่อน (Relax Zone) และโซนกาแฟ (Coffee Zone) เป็นต้น นอกจากนี ้ย ังได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จำนวน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื ่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ และติดตามผลการดำเนินงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด สำหรับพ้ืนที่เป้าหมายดำเนินการในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด เป้าหมาย คือ 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 15 แห่ง ยกเว้นจังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก ไม่มีห้องสมุดประชาชนจังหวัด ให้
ดำเนินการโดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีฯ อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอ เมืองตาก 

การดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) 

 การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู ้ต้นแบบ (Co – Learning Space) ของห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง 
เริ่มต้นจากทุนเดิมที่มีอยู่ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร กิจกรรมการเรียนรู้ และการบริการ       
ต ่าง ๆ  ที ่ห ้องสมุดประชาชนแต่ละแห่งม ีความพร้อมไม่เท ่ากัน 
โดยเฉพาะด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชน รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ที่
ส่วนใหญ่มีสภาพเก่า/ชำรุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดในเขต
ภาคเหนือ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 
(Co-Learning Space) เพื่อให้มีพื้นที่บริการการเรียนรู้ร่วมกันตามความ
สนใจและความต้องการของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยทุกช่วงวัย
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานให้กับสำนักงาน กศน.
จังหวัด ในไตรมาส ๑-๒ จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท และไตรมาส ๓-๔ จำนวน 
๕๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาทพื้นที่ดำเนินงานโดยใช้ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ซึ่งโดยรวมพบว่าห้องสมุดประชาชน
จังหวัดเกือบทุกแห่งมีสภาพภายในและภายนอกอาคารค่อนข้างทรุด
โทรมเนื่องจากก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี ในส่วนของ
จังหวัดที่ไม่มีห้องสมุดประชาชนจังหวัด ๒ แห่งได้แก่ จังหวัดลำพูน และ
จังหวัดตากใช้ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอ
เมืองของจังหวัดนั ้นๆ เป็นพื้นที่ดำเนินงานสภาพภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม เนื่องจาก
ระยะเวลาก่อสร้างอาคารไม่นานมากนักประกอบกับได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง
มากกว่าห้องสมุดประชาชนจังหวัด 
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ด้านการเตรยีมการ 

 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จัดประชุม
ชี้แจงผู้บริหาร บรรณารักษ์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งระดับจังหวัดและ
อำเภอ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ แต่งตั้งคณะทำงานและคณะ
นิเทศติดตามงาน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมตามแนวทางของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ให้
มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกัน ให้มี
ความพร้อมในการให้บริการต่างๆ อาทิ การพัฒนาภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องสมุด มีการจัดโซนตามแนว
ทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) เช่น โซนที่ทำงาน หรือประชุม (Co – 
Working Zone) โซนส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าข้อมูล สื่อ (Learning Zone) โซนพักผ่อน (Relax Zone) โซน
กิจกรรม (Activities Zone) โซนคอมพิวเตอร์ (Computer Zone) โซนห้องภาพยนตร์ (Multimedia  Zone)
โซนพักผ่อน (Relax Zone) และโซนกาแฟ (Coffee Zone) การให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการ
อินเตอร์เน็ต สื่อมัลติมีเดีย กิจกรรมDigital Library จัดหาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับบริการ
สืบค้นหนังสือและสื่อห้องสมุด และใช้สำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือรองรับการเรียนรู้
แบบ Digital Library และพร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
 
 

 

 

 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บรกิาร 

 ห้องสม ุดประชาชนจ ังหว ัดท ุกแห ่งม ีความ
พยายามที่จะปรับปรุงสถานที่ทั ้งภายในและภายนอก
อาคารให้พร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและ
การเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการ
เข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ เป็นพื้นที่การ

เรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีความพร้อมในการให้บริการต่างๆ อาทิ พ้ืนที่สำหรับการทำงาน/การเรียนรู้ พ้ืนที่
สำหรับกิจกรรมต่างๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก การให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล  บริการอินเทอร์เน็ต สื่อ
มัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรม เช่นกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นักศึกษา กศน. ได้ใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ในการพบ
กลุ่ม ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรม บริการห้องเรียนภาษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้โดยใช้พื้นที ่โซนใน
ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ร่วมกันตามความสนใจ และความต้องการของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกช่วงวัย อาทิ กิจกรรมสาธิตการทำสายคล้องแมสจากลูกปัด กิจกรรมสอนการใช้ห้องสมุด และการใช้
เทคโนโลยีสำหรับการอ่าน กิจกรรมสอนภาษาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กิจกรรมเรียนรู้การปลูกผัก
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สวนครัวในที่แคบ กิจกรรม กพช. สำหรับนักศึกษา กศน. กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
ทุกช่วงวัยกิจกรรมไลฟ์สดรายการ DIY ง่ายนิดเดียวกิจกรรมตลาดนัดพัฒนาอาชีพ กิจกรรมบรรณพาเพลิน 
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ และมุมการเรียนรู้จัดฐานการเรียนรู้ภายในห้องสมุด เช่น ฐานการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
ฐานการปลูกผักในกระถางยางรถยนต์ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมและหลากหลาย โดยมีแผนการจัด
กิจกรรมและมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรายไตรมาส เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

   
การจักสานเส้นพลาสติก กิจกรรม

สำหรับผู้สูงอายุ หสม.จังหวัดลำปาง 
การทำสายคล้องแมสจากลูกปดั และฐานการปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์

หสม."เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดลำพนู 
 

   
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.)  

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2565 
  

จากผลการประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-
Learning Space) ของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 15 -  16 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน  มี
ดังนี้ 

ความสำเร็จท่ีปรากฏ  

1. ผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
2. ห้องสมุดประชาชน ได้รับการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคาร มี

การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือจูงใจให้เข้าใช้บริการ 
3. การจัดโซนการให้บริการต่าง ๆ ตามรูปแบบ Co - Learning Space ซึ่งหลากหลาย และ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย เช่น Co – Working Zone, Learning Zone, Relax 
Zone Activities Zone, Computer Zone, Multimedia  Zone,  Relax Zone, Coffee Zone, Fitness  
Zone เป็นต้น 

4. จำนวนผู้ใช้บริการ  และจำนวนผู้ติดตามเพจ Facebook เพ่ิมมากข้ึน 
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กระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 

 1. มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนการ
ดำเนินงาน ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรมการเรียนรู้ (สพร.) และสถาบัน 
กศน.ภาคเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง และ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 17 จังหวัดในเขต
ภาคเหนือ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช
กุมารี อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอเมืองตาก  ประเด็น   
หลัก ๆ ในการชี ้แจง คือ ความเป็นมาของโครงการ แนว
ทางการดำเนินการ การจัดกิจกรรม  การใช้จ่ายงบประมาณ 
และการรายงานผล 
 2. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด จัดประชุมชี้แจง
ในระดับจังหวัด เพื ่อสร้างการรับรู ้ร ่วมกัน (บางจังหวัด 
ผอ.กศน.จังหวัด มีนโยบายให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอ    
นำร ูปแบบการดำเนิ นงาน Co – Learning Space ไป
ดำเนินการคู่ขนานไปกับห้องสมุดประชาชนจังหวัด) 
 3. ผู ้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง และบรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการชี้แจง 
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง (ครู กศน.ตำบล) 
และสร้างทีมงานขับเคลื่อนการทำงาน  เช่น การส่งเสริมให้
กลุ่มเป้ามายได้มาเข้าใช้บริการ การออกแบบกิจกรรม การ
แสวงหาความร่วมมือระดมสรรพกำลังจากภาคีเครือข่ายทั้ง
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 4. มีการจัดกิจกรรมโดยใช้พื ้นที ่ให้บริการโซนต่าง ๆ  

อย่างเหมาะสม และมีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite  ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งที่เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาอาชีพ  เช่น การ
เรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การชงกาแฟแบบต่าง ๆ การทำขนม การ
ทำอาหาร การทำสายคล้องแมส  การตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดผม การประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ  (DIY) การวาดภาพ 
การเพ้นท์ การออกแบบผลิตภัณฑ์  การจัดแจกัน การเล่นดนตรี ฯลฯ ซึ่งผู้รับบริการสามารถนำความรู้และ
ทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ 

5. มีระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น E-Library, E-Book, Facebook Live, Line เป็นต้น 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมควบคู่

กับการอ่าน จัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ร่วม
กิจกรรม ตรงกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน 

7. มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โดย กศน.อำเภอ สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถาบัน กศน.
ภาคเหนือ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ 

 1. สำนักงาน กศน. มอบนโยบาย และจัดสรรงบประมาณเพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินงาน ถึงแม้
งบประมาณค่อนข้างจำกัด แต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานครั้งนี้ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา และบรรณารักษ์ มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดศูนย์เรียนรู้ Co-Learning Space  

3. มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีความเข็มแข็งและให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เช่น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณนั้น จะต้องเสนอโครงการ และมีเจ้าหน้าที่มาประเมินเพื่อดูความเป็นได้ หากได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแล้ว จะต้องรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และยังมีภาคีเครือข่ายอีกมากมาย
ที่ให้การสนับสนุน อาทิ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย TK Park อบต. เทศบาล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยสารพัดช่าง โรงเรียนเสริมสวย
เอกชน ฯลฯ 

4. มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการที่ให้ความสนใจเข้าใช้บริการ ติดตาม และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
(Fan Club) 

5. การได้รับงบประมาณสนับสนุน เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม และจัดหาครุภัณฑ์ จากสำนักงาน กศน. ซึ่ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดแต่ละแห่งต้องจัดทำคำของบประมาณประจำปี พร้อมแบบ ปร.4 แบบ ปร.5 หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เสนอไปยังสำนักงาน กศน. (ให้ถือเป็นภารกิจปกติให้ทำทุกปี) 

6. ความสามารถเฉพาะตัวของบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอด แบ่งปัน 
สร้างสีสัน บรรยากาศให้น่าสนใจ  

7. การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ห้องสมุด  Facebook, Line เพ่ือน
ชวนเพื่อน  ครู กศน.ตำบลแจ้งนักศึกษา เป็นต้น  
 
ปัญหาอุปสรรค 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภาระกิจ และเป็นงบประมาณหมวด
รายจ่ายอื่น ไม่สามารถนำไปใช้ในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ได้ ซึ่งภาระกิจหลายประการจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ 
โดยเฉพาะโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  

2. จัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่กระชั้นชิดเกินไป 

3. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดบางคนยังไม่ได้รับการพัฒนา เรื่อง การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space) และมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย เนื่องจากเป็นตำแหน่งจ้างเหมา
บริการ (จ้างชั่วคราว) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง  

3. ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนลดลง  อาจเกิดจากลักษณะการเรียนรู้ที ่เปลี ่ยนไป โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการอ่านปัจจุบันนิยมอ่านผ่านสื ่อโซเชียลมีเดีย  ซึ ่งอ่านได้ทุกที ่ ทุกเวลา สะดวก ง่าย และ
ประหยัดเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การ
ให้บริการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวทำให้ประชาชนไม่
สามารถเข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุด 
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  แนวทางการพัฒนา ในปี 2565 

 
 
ด้านการเพิ่มจำนวนผู้รับบริการ 
 

1. เพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของผู้รับบริการจากการสำรวจ  
2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ/สร้างการรับรู้ให้มากขึ้น  
3. ประสานงานกับเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน เช่น โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ 
4. การจัดกิจกรรมแต่ละประเภท ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย (Focus) ให้ชัดเจน  
5. ปรับปรุงด้านกายภาพ ปรับเปลี ่ยนมุมต่าง ๆ ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทำความสะอาดให้

ห้องสมุดสะอาด น่าใช้บริการอยู่เสมอ 

6. นำเสนอกิจกรรมที่เป็นเทรนที่กำลังอยู่ในความนิยมอยู่เสมอ 

7. เพ่ิมช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด เช่น ผ่าน Line 
 

ด้านการพัฒนา สื่อ/กิจกรรม/บรรยากาศที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ  

1. จัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่อยอดจาการอ่าน โดยการเน้นพัฒนาทักษะอาชีพที่สองให้กั บ

ผู้รับบริการ โดยการ สร้างความรู้สู่ทักษะ สร้างรายได้ให้ความสุข 

3. กิจกรรมภายในห้องสมุดต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จัดมุมความรู้ต่างๆ
ภายในห้องสมุดให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ สอดแทรกความรู้ที่ประชาชนสามารถนำมาปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ รักษาความสะอาดภายในและภายนอกห้องสมุด ให้น่าดึงดูดต่อการเข้าใช้บริการ 

4. สื่อและนวัตกรรม ห้องสมุดประชาชนสามารถจัดทำโดยการมีส่วนร่วมกับครูกศน. เช่น หนังสือ
นิทานทำมือ ปฏิทินความรู้ สมุดบันทึกทำมือ เกม  และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการเข้ามาจัดทำเอง เช่น                
การติวหนังสือหลังเลิกเรียน การติวหนังสือก่อนสอบ การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น   

5. พัฒนา/สร้าง บรรยากาศทั้งภายนอกและภายในมีความสงบร่มรื่น มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีโต๊ะ
เก้าอี้ที่เพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการ รู้สึกสบายตา สบายใจ เมื่อเข้าใช้บริการ นั่งมุมไหนก็ได้ มาห้องสมุดเหมือน
มาพักผ่อน 

6. เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยบูรณาการร่วมกับกศน. ตำบล ในการจัดกิจกรรมในเชิงรุกให้มี
ความหลากหลายตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพ้ืนที่ 

7. พัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการโดยผลิตสื่อตามความ
นิยมในช่วงเวลานั้น ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้รับบริการ 

8. มีการศึกษาตัวอย่างห้องสมุดประชาชนที่ประสบความสำเร็จ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะต่อต้นสังกัด 

 1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space)  
 2.  ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อเห็นการพัฒนาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. สนับสนุนอัตราบรรณารักษ์ท่ีมีสถานะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการจากสำนักงาน 
กศน.เพ่ือให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง 
 4.  ควรสนับสนุนค่าสาธารณปูโภคให้ห้องสมุดประชาชนเพิ่มมากข้ึนให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
การดำเนินการให้บริการตามความเป็นจริง 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) 

วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม 2565  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน 

*************** 
 

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
นายประพันธ์ ทองพราว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน 
นายประวิตร ประธรรมโย  รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและ 

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
นางอริสา ประกอบดี  รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางธนัญญา หม่อมสาย  ครชูำนาญการพิเศษ สถาบันส่งเสริมและ 

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
นางบุษบา มาลินีกุล  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางณิชากร เมตาภรณ์  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางสาวสุมาลี อริยะสม  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นายเกียรติชัย เกษาพร  สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 
นางบุญชรัสมิ์ จันทร์พุ่ม  สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 
นายพรพิชิต จิตสว่าง  สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 
นางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 
นางสาวมะลิวรรณ์ ไชยประเสริฐ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 
นางสาวรักษิณา ไชยมะณี  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 
นางสาวเอมนิกา ทองกาย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 
นางนฤมล  พรมมหาราช   สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวรชต เอี่ยมประไพ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาส  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวจรัสศรี ป่านแก้ว   สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก 
นายพรหมพิทักษ์ เพชรเปล่งรัศมี  สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก 
นางสาวปนิธิดา พึ่งอ่อน   สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก 
นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
นางสาวชลธิชา ยื่นเครือ   สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
นายนันทวรรธน์ สมยา   สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
นายนายจิรวัฒน์  กามนต์  สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน 
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นายกิตติพงศ์  กาลัง   สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน 
นางสยุมพร  สมจิตต์   สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน 
นางสาวภรภัทร ฟ่อนชมภู  สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน 
นางจารุณี แก้วประภา   สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
นายณัฐพงศ์ นนท์ศรี   สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
นางสาวเมธาพร ฝอยทอง  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
นายวีรณัฐ บุญเรือง   สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
นายคณิศร โชคครองยศ   สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
นางสาวปภาวรินท์ ต่ายหัวดง  สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
นางสาวนภาพร ฟังทอง   สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
นายกิตติชัย กิตติธาราทรัพย์  สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
นางลักคณา บุญดี   สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
นางสาวอาลิตตา  นาควิจิตร  สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นางสาวสุธิดา ตรีกรึง   สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นายรุ่งโรจน์ ดีมั่น   สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นายกิติพงค์ พรหมรักษ์   สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 
นางสาวศรัญญา เสียงดัง   สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 
นายอธิป แสงสว่าง   สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 
นางมัณฑนา กาศสนุก   สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
นางสาวปภาดา สิงห์คำวงษ์  สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
นางสาวพรรณี วงค์แสน   สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
นางกัณฐมณี สองสีโย   สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
นางจิตราภรณ์ เทวะนา   สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
นายสมชาย ฟองศักดิ์   สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 
นางสาวชนัตถธร สาธรรม  สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 
นางสาวจันทร์จิรา อุดกันทา  สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 
นางสาวเสรี  คงเนียม   สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
นางสาวรพีพรรณ รอดสุวรรณ  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
นางสาวกาญจน์ศิริ ไชยทา  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
นายวินัย ปิ่นอินทร์   สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นางบงกช พุกใหญ่   สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายอดุงกฤษณ์ ก้อนพันธุ์  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายณรงค์ พันธ์เขตกิจ   สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 
นางสาวศิรินภา สุตโสม   สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 
นางสาวพัชชา ทองทุ่งโปร่ง  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 
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รวบรวม/เรียบเรียง 

นางบุษบา มาลินีกุล  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางณิชากร เมตาภรณ์  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางสาวสุมาลี อริยะสม  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 

รูปเล่ม/ปก 
นางสาวสุมาลี อริยะสม  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 
 

 




