
แหล่งเรียนรู้
Learning Resources



 แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศ 
แหล่งความรู้ทางวิทยาการ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

กรมสามัญศึกษา (2544)



 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง "แหล่ง" หรือ "ที่รวม" ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่ หรือ
ศูนย์รวม ที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการ
เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอน โดยมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียน
การสอนที่มีครูเป็นผู้สอน หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มีกําหนดเวลา
เรียนยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมิน
และการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในชั้นเรียน 

 แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น 
เป็นต้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ )            



 แหล่งเรียนรู้ คือ ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ที่ หรือศูนย์ความรู้
ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และความชํานาญ แหล่งเรียนรู้
จึงอาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้
ทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต แหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียนใน
โรงเรียน หรือนอกโรงเรียนก็ได้

http://www.thaiwisdom.org/learn.html
http://www.nfe.go.th/13/banprak/article/article07.html



แหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) 
 คือ ที่อยู่ของข้อมูล ซึ่งอาจเป็นสถานที่ ปรากฏการณ์ หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ความ
คิดเห็น ความรู้สึกของบุคคล ที่มีปรากฏอยู่แล้วหรือแสดงออกมาให้เห็น 
หรือมีการถ่ายทอด หรือบันทึกไว้ในสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ตํารา 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ด้วย แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แบ่งได้ 4 ชนิด
 3.1  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่จริง 
 3.2  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งศึกษาอ้างองิ

3.3  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล
3.4  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์จริง

“ที่ที่ข้อมูลนั้นมีอยู่...และสามารถเข้าไปศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้”



1.  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่จริง 
 ได้แก่ สถานศึกษาเฉพาะด้าน แหล่งข้อมูล สถานประกอบการ แหล่งผลิต แหล่งจําหน่าย 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วัด อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ศูนย์
อุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงาน รวมถึงโบราณวัตถุ และวัตถุต่าง ๆ  ฯลฯ



2.  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งศึกษาอ้างอิง 
 ได้แก่ ห้องสมุด หอสมุด หอจดหมายเหตุ วัด หนังสือ ตํารา จดหมายเหตุ บันทึกเรื่องราว 
พงศาวดาร ตํานาน ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพพิมพ์ รวมถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้โดยสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ



3.  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล
ได้แก่ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ช่างฝีมือ ศิลปินพื้นบ้าน นักปกครอง คนในท้องถิ่น ฯลฯ



4.  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์จริง 
 ได้แก่ เหตุการณ์จริง ประเพณี พิธีกรรม ขบวนแห่ งานเทศกาลต่าง ๆ รวมถึงปรากฏการณ์ 
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น



แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือใน
ห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ 
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์สื่อ
การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี 
สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนังสือ สวน
ธรรมะ ฯลฯ

แหล่งการเรียนรู้ ในชุมชน เช่น ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ภูมิ
ปั ญญา ท้ อ ง ถิ่ น  ศู น ย์ วั ฒน ธ ร ร ม  ศู น ย์
หัตถกรรม วัด มัสยิด ครอบครัว ชุมชน สถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

แหลง่เรยีนรูใ้นสถานศึกษา แหลง่เรยีนรูใ้นชมุชน



ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนอัจฉริยะ  ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์วิทยบริการ  
ศูนย์โสตทัศนศึกษา  ศูนย์สื่อการเรียนการสอน  ห้องนิทรรศการ  ศูนย์พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ  โรงภาพยนตร์  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดเคลื่อนที่  พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

การจดัแหลง่เรยีนรูใ้นสถานศึกษา 

ในห้องเรียน

ห้องประกอบ

สถานที่และบริเวณ

ป้ายนิเทศ  มุมความรู้  มุมหนังสือในห้องเรียน  มุมของเล่น  แผนที่  แผนภาพ  แผนภูมิ  
เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ฯลฯ 

สนามกีฬา  ศูนย์ กีฬา  ลานกีฬา  สวนพฤกษศาสตร์  สวนวรรณคดี  สวนสมุนไพร  
แปลงเกษตร  สวนสุขภาพ  สวนหิน (ธรณีวิทยา)  สวนสัตว์  สวนหนังสือ  สวนธรรมะ  ฯลฯ



การเขา้ใชง้านแหลง่เรยีนรู ้

1. ครูพานักเรียนเข้าไปใช้งาน ครูเป็นผู้ดูแลนักเรียนด้วยตนเอง
2. นักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานด้วยตนเอง (อาจจะมีหรือไม่มีผู้ดูแล)
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการและดูแลการใช้งาน  (อาจจะไม่มีครูไปดูแล)



1. วจนสัญลักษณ์
2. ภาพสัญลักษณ์
3. เสียง
4. ภาพนิ่ง
5. ภาพเคลื่อนไหว
6. โทรทัศน์รายการสด
7. นิทรรศการ
8. ทัศนศึกษา
9. การสาธิต
10. การแสดง
11. การฝึกประสบการณ์
12. การปฏิบัติจริง

แหล่งประสบการณ์การเรียนรู้

Edgar Dale (1969)



การรบัรู ้การรบัรู ้

การปฏบิตัิการปฏบิตัิ





การคัดเลือกแหลง่เรียนรู้ (ภายนอก)
1. สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่เรียน
2. มีความน่าสนใจ ได้ความรู้/ทักษะ/เจตคติ ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน
2. มีเวลาเพียงพอสําหรับการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
3. การเดินทางสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่า
4. ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดและมีการบริหารจัดการที่ดี
5. ผู้เรียนให้ความสนใจและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง 



การคัดเลือกแหลง่เรียนรู้ (อินเทอร์เน็ต)
1. แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ / แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
2. เข้าถึงได้ง่าย สะดวก
3. ข้อมูลมีปริมาณมากพอ มีความชัดเจน ถูกต้อง ทันสมัย
4. มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
5. เลือกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
6. ระมัดระวังการเข้าถึงข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้



ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ สถาบันแฮรีส
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย



ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

Simulator Lab : เครื่องจําลองการฝึกบิน



ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

หอดูดาวแห่งชาติ ดอยอินทนนท์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

http://naturalhistory.si.edu/vt3/NMNH/z_NMNH‐016.html 

พิพิธภัณฑเ์สมือน (Virtual Museum)
สถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา



https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=en

Google Art & Culture
ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้



ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

https://www.merlot.org/merlot/index.htm

Website : MERLOT

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/biology.html

MERLOT is a curated collection of 
free and open online teaching, 
learning, and faculty development 
services contributed and used by 
an international education 
community. 



ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ Website : YouTube

https://www.youtube.com/
watch?v=EuBiaRO8QOk

https://www.youtube.com/watch?v=6z
Tc2hD2npA

https://www.youtube.com
/watch?v=4gUW1JikaxQ

ศิลปะ

กฬีา

ดนตรี



ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ Website : Khan Academy

https://th.khanacademy.org/


