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ยุทธศาสตรการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทย
ในศตวรรษท่ี  21

“การศึกษาตลอดชีวิต” เปนการศึกษาในภาพรวมท้ังหมด
ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศกึษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจัดใหแกบุคคลทุกชวง
อายุต้ังแตเกิดจนตาย เพื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ
ใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการ
ดํ ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเขากับสภาพสังคม
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต

เอกสารฉบับน้ีเปนบทสรุปสาระสํ าคัญของรายงานวิจัย  เร่ือง
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 โดย รศ. ดร.
สุมาลี  สังขศรี อาจารยประจํ าภาควิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา วิเคราะหองคความรู
ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาตลอดชีวิต ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ศึกษา
แนวทางการดํ าเนินงานในประเทศท่ีคัดสรร รวม 6 ประเทศ ไดแก
ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
เกาหลี และญ่ีปุน เพ่ือนํ ามาเปนขอมูลประกอบการเสนอแนะแนวทาง
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย รวมท้ังเปนการ
จุดประกายเพ่ือใหทุกสวนของสังคมไดเกิดแรงจูงใจในการจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีรักการเรียนรู และคนไทย
ทุกคนมีการศึกษาตลอดชีวิต



จากน้ัน สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดย
สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแหงชาติ ไดรวมกับกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จัดใหมีการสัมมนา เรื่อง
นโยบายสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย เม่ือวันท่ี 
26 พฤษภาคม 2543 ณ โรงแรมหลุยส แทเวิรน  กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือนํ าเสนอผลการวิจัยใหแกผูเขารวมประชุม ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารในเชิงนโยบายและแผนงานของหนวยงานการศึกษาโดยตรง
ทุกระดับและประเภทการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ประมาณ 200 
คน ไดรวมกันระดมความคิด แลกเปล่ียนประสบการณ และพิจารณา
เสนอแนวนโยบายสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตท่ีเหมาะสมสํ าหรับ
ประเทศไทย โดยอาศัยฐานองคความรูท่ีไดจากผลการวิจัย

สุดทายน้ี สํ านักงานฯ ขอขอบคุณ รศ. ดร. สุมาลี  สังขศรี
ที่ไดทุมเท และใหความสํ าคัญตอผลงานวิจัยช้ินน้ี และหวังเปนอยาง
ยิ่งวา สาระท่ีนํ าเสนอในเอกสารฉบับน้ีจะเปนประเด็นใหคนไทยทุก
คนไดหยิบยกมาปรึกษาหารือเพ่ือรวมกันสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหบังเกิดข้ึนในสังคมไทย

                 สํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ
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บทสรุปผลงานวิจัย
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสังคมไทย

ในศตวรรษท่ี 21

 ผลงานวิจัยเอกสารเรื่อง “การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสังคม
ไทยในศตวรรษท่ี 21” นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหลักการ แนว
คิด เก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในเชิงทฤษฎีและแนวทาง
ปฏิบัติ จากตํ ารา เอกสาร ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
รวมท้ังไดศึกษาแนวการดํ าเนินงานจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ของประเทศที่คัดสรรในภูมิภาคตาง ๆ รวม 6 ประเทศ ไดแก 
ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
เกาหลี และญ่ีปุน พรอมทํ าการวิเคราะหและสังเคราะหเปรียบ
เทียบ สรุปบทเรียนท่ีจะเปนประโยชนสํ าหรับประเทศไทย ตลอด
จนศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตของประเทศไทย แลววิเคราะหสิ่งท่ีไดจากการศึกษานํ า
เสนอเปนแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสํ าหรับสังคม
ไทย  โดยสรุปสาระสํ าคัญเปนลํ าดับดังนี้

1. ความหมายและความจํ าเปนของการศึกษาตลอดชีวิต
2. หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
3. สรุปบทเรียนการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศที่คัดสรร
4. ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ส ําหรับประเทศไทย



1.  ความหมายและความจํ าเปนของการศกึษาตลอดชีวิต

1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong
Education) คํ าวา “การศึกษาตลอดชีวิต” น้ัน ประกอบไปดวย 
คํ าสํ าคัญ 3 คํ า คือ “Life” หรือ “ชีวิต” ชีวิตของบุคคลมีความ 
เกี่ยวของสัมพันธกับปจจัยหลายดานท้ังดานสังคม ส่ิงแวดลอม 
ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง “Lifelong” หรือ “ชวงชีวิต หรือ ตลอด
ชีวิต” ชวงเวลาการดํ าเนินชีวิตของบุคคลต้ังแตเกิดจนตายจะผานชวง
วัยตาง ๆ  “Education” หรือ “การศึกษา” คือ กระบวนการเรียนรู 
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู 
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง 
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต
 นอกจากจะใหความหมายโดยวิเคราะหจากค ําท่ีเปนองค
ประกอบของ “การศึกษาตลอดชีวิต” แลว นักการศึกษาหลาย
ทานไดวิเคราะหโดยพิจารณาวา การศึกษาตลอดชีวิตเปนการ
ศึกษาท่ีผสมผสานใน 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 เปนการพิจารณาในแนว
ต้ังวาการศึกษามีความจํ าเปนแกบุคคลในทุกชวงชีวิต ต้ังแต
เกิดจนตาย ไมเฉพาะเมื่อบุคคลอยูในวัยเรียนเทานั้น มิติท่ี 2
เปนการพิจารณาในแนวนอนวา การศึกษากับชีวิตเปนสิ่งท่ี
เชื่อมโยงกัน การศึกษาหรือการเรียนรูจึงควรผสมผสานกลม
กลืนเขากับการดํ าเนินชีวิต นั่นคือ การผสมผสานระหวางการ



ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือชวยพัฒนาบคุคลในทุก ๆ ดานอยางสมบูรณ
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปความหมายของการ
ศึกษาตลอดชีวิตไดวา “การศึกษาตลอดชีวิต” เปนการศึกษา
ในภาพรวมท้ังหมด ซ่ึงครอบคลุมท้ังการศึกษาในระบบ การ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ี
จัดใหแกบุคคลทุกชวงอายุต้ังแตเกิดจนตาย โดยในแตละชวง
ชีวิตบุคคลอาจไดรับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลาย
รูปแบบผสมผสานกัน เปนการศึกษาท่ีสัมพันธกับวิถีการดํ าเนิน
ชีวิตของบุคคล สัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ดํ าเนินชีวิตท้ังดานสังคม สิ่งแวดลอม ศาสนาเศรษฐกิจ การ
เมือง ทั้งนี้ เพื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ ใหมีความรู 
ทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการดํ ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต

1.2 การศึกษามีความจ ําเปนตอชีวิตมนุษยในทุกชวงอายุ
เพราะมนุษยตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวด
ลอมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในสภาวะการณปจจุบัน ความจํ า
เปนของการศึกษาจะยิ่งดูชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากมีความ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงมีผลกระทบตอสภาพความ
เปนอยูและตอการดํ าเนินชีวิต ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น 
นับวันจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและซับซอนมากข้ึน เกินกวาท่ีจะ



ใชความรูที่สะสมมาเมื่อสมัยอยูในวัยเรียนมาชวยได การศกึษา
ท่ีบุคคลไดรับเมื่ออยูในชวงวัยเรียนนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของ
ชีวิตเทานั้น อาจเรียกวาเปนเครื่องมือพื้นฐานที่จะชวยใหบุคคล
แสวงหาความรูไดตอไป ชวงชีวิตหลังวัยเรียนเปนชวงชีวิตท่ี
ยาวนานกวาหลายเทา ประเทศตาง ๆ ไดตระหนักถึงความ
ส ําคัญและความจํ าเปนของการท่ีประชาชนจะตองไดรับการ
ศึกษาตลอดชีวิตเปนอยางมาก โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
เปนยุคของความเจริญและความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ
วิทยาการและเทคโนโลยี เปนยุคขอมูลขาวสาร ความจํ าเปนท่ี
ประเทศตาง ๆ ตองน ําการศึกษาตลอดชวิีตไปเปนแนวคิดหลัก
ในการจัดการศึกษาของประเทศนั้น สามารถสรุปไดวามาจาก
ปจจัยสํ าคัญตอไปน้ี คือ ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
และอาชีพการงาน การเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒน
ธรรม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี ความ
เปล่ียนแปลงทางดานการเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลง
ทางดานความเปนอยูการดํ าเนินชีวิต การเปล่ียนแปลง 
โครงสรางประชากร และขอจ ํากัดของการจัดการศึกษาท่ีเปน
อยูในปจจุบัน สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอประชาชนทั้งทางตรง
และทางออม และมีผลกระทบตอเนื่องถึงกันท่ัวโลก เพราะ
ฉะนั้น การศึกษาจะเปนเคร่ืองมอืท่ีจะชวยเตรียมประชาชนใหมี
ความพรอม มีภูมิคุมกันที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ไดอยางเทาทัน และสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม 



2.  หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต

 แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตในเชิง
ทฤษฎี  สรุปไดดังนี้ การศกึษามีความจํ าเปนสํ าหรับบุคคลใน
ทุกชวงชวิีตต้ังแตเกิดจนตาย บุคคลมีความสามารถที่จะเรียนรู
ไดตลอดชีวิต การศึกษามิไดสิ้นสุดเมื่อบุคคลจบจากโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตเปนภาพรวมของ
ก า ร ศึ ก ษ า ท้ั ง ห ม ด  ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร ศึ ก ษ า  
ทุกประเภททุกระดับ การศึกษาตลอดชีวิตเนนความเสมอภาค
ความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา การศึกษาตลอด
ชีวิตควรมีความยืดหยุนหลากหลายรูปแบบและวิธีการ เพ่ือเปด
โอกาสใหทุกคนเรียนรูไดทุกสถานท่ีทุกเวลา ควรสรางแรงจูงใจ
ใหบุคคลเห็นความส ําคัญของการเรียนรู จัดการศึกษาหรือการ
เรียนรูใหผสมกลมกลืนไปกับการด ําเนินชีวิต ใหอิสระแกบุคคล
ในการเลือกสิ่งท่ีตองการจะเรียนรูสามารถเลือกวิธีเรียนท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของตน การศึกษาตลอดชีวิตมุงให
บุคคลไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพ่ึง
ตนเองได สิ่งท่ีใหบุคคลเรียนรูควรสัมพันธเก่ียวของกับชีวิต 
ควรไดรับความรูและทักษะท่ีจํ าเปนในการดํ าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ รวมท้ังทักษะในการแสวงหาความรู หรือมี
เครื่องมือในการแสวงหาความรูตอไป การศึกษามิไดเกิดข้ึนได
เฉพาะในสถาบันเทานัน้ แตสามารถเกิดข้ึนไดท่ีบาน ท่ีทํ างาน 
ศาสนสถาน สวนสาธารณะ และในชมุชน เพราะฉะนัน้ บาน
และชุมชนจึงเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต และที่สํ าคัญ การ



ศึกษาตลอดชวิีตจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยความรวมมือกันของทุก
ฝายทุกแหลงเรียนรู รวมท้ังประชาชนในชุมชน

3.  สรุปบทเรยีนการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศท่ีคัดสรร

 จากการศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
ประเทศท่ีคัดสรร รวม 6 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร สหรัฐ
อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลี และญีปุ่น พบประเด็นท่ีสอด
คลองกันของแทบทุกประเทศ และประเด็นท่ีเปนประโยชนตอการนํ า
มาประยุกตใชสํ าหรับประเทศไทย  สรุปไดดังน้ี

1. มีกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต
แตละประเทศใหความสํ าคัญตอการศึกษาตลอดชีวิตมาก
โดยมีการกํ าหนดนโยบายของประเทศเก่ียวกับการศึกษา
ตลอดชีวิตที่ชัดเจน บางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และ
ญ่ีปุน ไดจัดทํ าเปนกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงส่ิงน้ี
มีผลอยางมากในทางปฏิบัติ เพราะกอนดํ าเนินการจะมี
กรอบยุทธศาสตรท่ีชัดเจน

2. มีองคกรรับผิดชอบโดยตรง ในหลายประเทศหนวย
งานท่ี รับผิดชอบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ แตในบางประเทศ เชน ญ่ีปุน มี
หนวยงานเฉพาะลงไปอีก คือ กรมการศึกษาตลอดชีวิต 
นอกจากน้ัน ในแตละระดับตามโครงสรางการบริหารของ
ประเทศยังมีหนวยงานกลางรับผิดชอบการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยตรงไปจนถึงระดับทองถิ่น ในระดับทองถิน่ของ



ประเทศสหราชอาณาจักรมีผูรับผิดชอบในรูปของคณะ
กรรมการ เรียกวา สมัชชาการศึกษาตลอดชีวิต

3. มีการกระจายอํ านาจการบริหารจัดการใหแกมลรัฐ
หรือภูมิภาค หรือพ้ืนท่ีในการกํ าหนดแนวทางการดํ าเนิน
งานและบริหารจัดการการศึกษาตลอดชีวิต

4. มีการสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการศึกษาตลอด
ชีวิตแกประชาชนและผูเก่ียวของทุกฝาย มีการปรับ
เปล่ียนความเขาใจและเจตคติ

5. มีการจัดสรางโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชน จัดสรางโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ
สรางศูนยส่ือลักษณะตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงแหลง
ความรูตาง ๆ ได เพราะแตละประเทศตระหนักวาส่ือและ
เทคโนโลยีจะเปนปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหน่ึงท่ีจะชวยให
เกิดการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตได

6. มีการพัฒนาแหลงการเรียนรูทุกรูปแบบในชุมชนและ
เครือขายชุมชนการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาใหชุมชน
ตาง ๆ หรือเมืองตาง ๆ กลายเปนเมืองแหงการเรียนรู
และเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูภายในชุมชน

7. เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย (ทุกประเทศถอืวาเปน
ปจจัยสํ าคัญมากสํ าหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต) โดย
ใชชุมชนเปนฐานใหทุกฝายในชุมชนท้ังสถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา หนวยงานรัฐ เอกชน องคกรทองถิน่



สถานประกอบการ สถานธุรกจิ และประชาชน รวมกัน
วางแผน  รวมกันดํ าเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

8. ใหความสํ าคัญแกบานในฐานะเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตแหงแรกของบุคคลและเปนแหลงท่ีจะชวย
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไดตลอดไป หลายประเทศ
มุงพัฒนาพอแมผูปกครองใหเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต

9. ใหความสํ าคัญแกสถานประกอบการในฐานะท่ีเปน
แหลงทรัพยากรสํ าคัญท่ีจะชวยใหโอกาสทางการศึกษา
แกแรงงาน ในหลายประเทศ สถานประกอบการชวยจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในหลายลักษณะ เชน จัดการศึกษา
เอง รวมกับสถาบันการศึกษาจัดการศึกษา ใหทุน
สนับสนุนเร่ืองเวลาใหแรงงานไดแบงเวลามาศึกษา
เปนตน

10. จัดหามาตรการที่หลากหลายท่ีจะรณรงคใหประชาชน
โดยเฉพาะผูดอยโอกาสไดมีโอกาสเขาสูการเรียนรูได
มากข้ึน  มาตรการท่ีใชไดแก

! การจัดใหมีแหลงการเรียนรูอยูในทองถ่ินใกลตัว
และใหประชาชนเขาถึงไดงาย

! ปรับระเบียบกฎเกณฑของสถาบันการศึกษาให
ยืดหยุน ไมใหเปนอุปสรรคตอประชาชนท่ีจะเขาสู
การศึกษา

! จัดการศึกษาท่ีหลากหลายท้ังในแงของเน้ือหา วิธี
การเรียน เวลาเรียน เพ่ือใหประชาชนเลือกได



! มีการแนะแนว การใหขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิ
ภาพ โดยจัดเปนเครือขายการแนะแนวท่ีประชา
ชนจะเขาถึงไดทุกเวลา ทุกพ้ืนท่ี

! มีการสนับสนุนเร่ืองทุนการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบ

! มีการประกาศเกียรติคุณแกสถานศึกษาหรือ
แหลงการเรียนรูท่ีสามารถทํ าใหจํ านวนผูเขา
ศึกษาเพ่ิมข้ึน

! ใหการศึกษาท้ัง 3 ประเภท คือ การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถเช่ือมโยงเทียบโอนกันได

! ใหมีการเรียนแบบสะสมหนวยกิตไดตลอดชีวิต
11. มีการจัดระบบงบประมาณและเงินทุน เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตหลายรูปแบบ  เชน

! การเปดบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล
! การจัดทํ าคูปองการศึกษา
! การลดภาษีวัสดุอุปกรณ ส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช
เพ่ือการศึกษา

! การลดภาษีแกสถานประกอบการท่ีจัดการศึกษา
แกแรงงาน

! การลดภาษีแกประชาชนในคาใชจายท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา



4. ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสํ าหรับ
ประเทศไทย

 จากการวเิคราะหยุทธศาสตรการจัดการศกึษาตลอด
ชีวิตของประเทศท่ีคัดสรรแลวนํ ามาพิจารณาประกอบกับสภาพ
สังคมส่ิงแวดลอมของไทย ขอเสนอยุทธศาสตรในการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตของไทย   ดังนี้

1 . กํ าหนดนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตท่ีชัดเจนหรือ
ออกกฎหมายการศกึษาตลอดชีวิต ประเทศไทยควร
ก ําหนดใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนแนวคิดหลักในการ 
จัดการศึกษาของประเทศ ดังน้ัน จึงควรก ําหนดนโยบาย
หรือออกกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมหลักการ วิสัยทัศน
ยุทธ-ศาสตร  และแนวปฏิบัติการศึกษาตลอดชีวิต

2. กํ าหนดองคกรรับผิดชอบ ถึงแมการศึกษาตลอดชีวิต 
จะเปนงานท่ีทุกฝายตองรวมแรงรวมใจ แตก็จํ าเปนตองมี
หนวยงานกลางรับผิดชอบดูแลโดยตรง เพ่ือทํ าหนาท่ี
ประสานและสงเสริมทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต ควรจะมีหนวยงานกลางน้ีในทุกระดับ 
ต้ังแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น ในแตละระดับอาจมี
กรรมการท่ีปรึกษา การบริหารงานเนนการกระจาย
อํ านาจ

3. รณรงคสรางความรูความเขาใจเร่ืองการศึกษาตลอด
ชีวิต ตองสรางความรูความเขาใจ ปรับเปล่ียนความเช่ือ
เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตแกผูท่ีเกี่ยวของท่ัวประเทศ 



ท้ังฝายผูจัดการศึกษาและประชาชนผูรับบริการการศึกษา 
โดยเฉพาะประชาชนกลุมเปาหมาย นอกจากจะมีการ
สรางความรูความเขาใจแลว ยังตองมีการกระตุนสรางแรง
จูงใจ ใฝรู มีหนวยใหขอมูล ใหคํ าแนะนํ าบริการอยางตอ
เน่ือง เพ่ือใหประชาชนสนใจใฝศึกษาอยางตอเน่ืองและ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม

4. ทบทวนการจัดการศึกษาทุกประเภทใหเอ้ือตอการ
ศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาทุกประเภทใหหลากหลาย
ยืดหยุน และเปดกวางแกประชาชนท่ัวไป

! ปฏิรูปการจัดการศึกษาท้ังระบบ คือ ท้ังดาน
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการวัดประเมิน
ผล ใหเอ้ือตอหลักการการศึกษาตลอดชีวิต

! จัดการศึกษาใหผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน ใหประชาชนเขาถึงไดงาย สะดวก
เรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีความสุขในการ
เรียนรู และเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจํ าวัน

! การศึกษาในระบบ ควรมีความยืดหยุนในเร่ืองกฎ
เกณฑตาง ๆ และเปดกวางสํ าหรับประชาชนท่ัว
ไปมากข้ึน

! การศึกษานอกระบบ ซ่ึงมีความยืดหยุนอยูแลว
ควรจัดใหหลากหลาย สนองความตองการนํ าไป
ปฏิบัติไดและท่ัวถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน



! การศึกษาตามอัธยาศัย (ซ่ึงปจจุบันยังไดรับการ
เอาใจใสนอยท้ัง ๆ ท่ีเปนการศึกษาท่ีสัมพันธกับ
ชีวิตของบุคคลมากท่ีสุด) ควรหามาตรการใหมี
กิจกรรม วิธีการท่ีหลากหลายและกวางขวางแพร
หลายสูประชาชนมากย่ิงข้ึน

5. จัดทํ าเกณฑและแนวปฏิบัติส ําหรับการเชื่อมโยงการ
ศึกษาทุกประเภท และใหมีการสะสมหนวยกิตไดเพ่ือ
เปนแรงจูงใจใหประชาชนเรียนรูไดตลอดชีวิต ควรมีการ
จัดทํ าเกณฑและแนวปฏิบัติสํ าหรับการเทียบโอนผลการ
เรียนท้ังภายในการศึกษาประเภทเดียวกันและระหวาง
การศึกษาแตละประเภท โดยเฉพาะความรูและประสบ
การณท่ีไดรับจากการศึกษาตามอัธยาศัย ควรมีแนวใน
การเทียบเปนหนวยกิตได นอกจากน้ัน ควรหาแนวทาง
สํ าหรับการเรียนแบบสะสมหนวยกิตไดตลอดชีวิต

6. พัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชนและสรางเครือขาย
การเรียนรู พัฒนาแหลงการเรียนรูทุกรูปแบบใหเกิดข้ึน
ในแตละชุมชน และสรางเครือขายการเรียนรู แหลงท่ี
สามารถพัฒนาใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตมีได
หลากหลาย ไดแก ศาสนสถาน ศูนยการเรียนรูในชุมชน
สวนสาธารณะ ภูมิปญญาทองถ่ิน สถานประกอบการ
ฯลฯ แหลงการเรียนรูควรมีมาตรฐานและไดรับการยอม
รับในการใหการศึกษาใหความรู



7. รณรงคสรางความรวมมือจากทุกฝาย ท้ังภาครัฐ
เอกชน และประชาชน ใหทุกฝายมีความรูสึกวาเปนความ
รับผิดชอบของตน โดยอาจเร่ิมจากภายในแตละชุมชน
แตละทองถิน่ ใหรวมกันวางแผน รวมจัดหาทรัพยากร
รวมจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหสนองความตองการของคน
ในชุมชน อาจอาศัยบุคลากรของทองถ่ินเปนผูประสาน
งาน เชน กรรมการหมูบาน ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตํ าบล

8. จัดสรางระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเอ้ือให
ประชาชนไดรับการศึกษาไดอยางท่ัวถึง ตอเน่ือง สะดวก 
สามารถศึกษาไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีเม่ือตองการหรือมี
ความพรอม เชน สรางศูนยส่ือ พัฒนาเครือขายส่ือสาร
สนเทศในทุกระดับตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถิ่น รวม
ท้ังมีการใหความรูและฝกทักษะการใชส่ือเทคโนโลยีแก
ท้ังผูจัดบริการการศึกษาและประชาชนผูรับบริการ

9 . พัฒนาบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต ใหมีความรูความเขาใจในหลักการการ
ศึกษาตลอดชีวิต ใหรูบทบาทและสามารถดํ าเนินบทบาท
ของตนในการจัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไดอยาง
เต็มท่ี บุคลากรนี้ครอบคลุมบุคคลหลายกลุม ต้ังแตครู
อาจารย นักการศึกษา บุคลากรของแหลงการเรียนรูใน
ลักษณะตาง ๆ ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนพอแม ผูปก
ครอง



10. หามาตรการในการจัดหา ระดมทุน และจัดสรรเงิน
ทุนในการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ท้ังในสวนของผู
จัดบริการการศึกษาและประชาชนผูรับบริการ โดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา



สรุปผลการประชุมสัมมนา
นโยบายสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย

 จากรายงานผลการวิจัย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ รวมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
จัดการสัมมนาข้ึน เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังในระดับนโยบายและ
ปฏิบัติ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูสนใจไดรวมกันระดมความ
คิดเห็น และใหขอเสนอแนะแนวนโยบายสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ผลการประชุมสัมมนาสรุปไดดังน้ี

1.  เปาหมายของการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษาตลอดชีวิตของไทยมีเปาหมายเพ่ือใหประชา
ชนทุกคนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เปนการศึกษาท่ีผสม
กลมกลืนไปกับวิถีการดํ าเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาบคุคลในทุกชวง
อายุทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ใหเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต ใหมีความ
รูพ้ืนฐานท่ีเพียงพอสํ าหรับการดํ าเนินชีวิต การประกอบอาชพี 
ใหมีความรูและทักษะในการคิดวิเคราะห การปรับตัวเขากับ
สถานการณตาง ๆ การแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีความ
สามารถในการแสวงหาและเพ่ิมพูนความรูไดอยางตอเนื่อง 
เลือกรับความรูขอมูลขาวสารและนํ ามาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม ปรับตัว ดูแลสุขภาพท่ีถูกตองและพัฒนาคุณภาพ



ชีวิตของตนเองไดในทุกชวงชีวิต และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข  ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติโดยรวม

2.  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

2.1 กํ าหนดนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตท่ีชัดเจน หรือ
ออกกฎหมายการศกึษาตลอดชีวิต

- ประเทศไทยควรกํ าหนดใหการศึกษาตลอดชีวิต
เปนแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ
(มาตรา 8 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542)

- นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต จะตองครอบคลุม
หลักการ วิสัยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร และ
แนวปฏิบัติการศึกษาตลอดชีวิต

- กํ าหนดปรัชญาการศึกษาของไทย มุงสรางเสริม
ผูเรียนทั้งในดานภูมิปญญา และภูมิธรรม

- นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต เนนการสงเสริม
สนับสนุนปจจัยท่ีสอดคลองและสัมพันธกับวิถี
ชีวิต ธรรมชาติของบุคคล/องคกร ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย

- เตรียมการจัดทํ ากฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต
เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจรงิ



- การกํ าหนดนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ควรจะ
ตองปรึกษาหารือกับตัวแทนจากทุกฝายท่ีเก่ียว
ของ เพราะทุกคน ทุกองคกรตองมสีวนรวม
ตระหนักถึงความจํ าเปนและความสํ าคัญ

- ควรทํ าประชาพิจารณแนวนโยบายสงเสริมการ
ศึกษาตลอดชีวิตใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

2.2   องคกรรับผิดชอบ
- ควรมีองคกรหลักระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี ทํ า
หนาที่ประสานงาน สงเสริม สนบัสนุนการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต รวมท้ังอํ านวยความสะดวกให
แกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชมุ
ชน ทั้งในเชิงขอมูล สารสนเทศ วิชาการ การแนะ
แนว และคํ าปรึกษาตาง ๆ

-  โครงสร างขององคกรควรเปนรูปแบบคณะ
กรรมการ พหุภาคี ประกอบดวย ประชาชน รัฐ 
เอกชน และสื่อมวลชน โดยใหตัวแทนองคกร
ประสานและเชื่อมโยงแหลงความรูในชุมชน บาน 
โรงเรียน ศาสนสถาน เขามามีสวนรวม ในสวน
รัฐควรมีตัวแทนจากผูจัดการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ ฝายเอกชนก็ควรมีผูแทนรวมจัดการ
ศึกษาดวย

- จัดต้ัง “ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาตลอด
ชีวิตแหงชาติ” โดยถือเปนองคกรหลักหน่ึงตาม



พระราช-บัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีจะตองปรับ
ปรุงแกไขเพ่ือใหการจัดการศึกษาแหงชาติมีเอก
ภาพ

 2.3  สรางความรูความเขาใจ เร่ือง การศึกษาตลอดชีวิต
ใหแกสังคม

- ปรับเปล่ียนเจตคติดานการศึกษาของผูให
และผูรับในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
การสรางคานิยมและวัฒนธรรมใหม โดยการ
ใหความสํ าคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต

- สงเสริมใหตระหนักถึงความจํ าเปนของการ
ศึกษาตลอดชีวิต รวมท้ังสงเสรมิใหองคกรใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษามากยิ่ง
ขึ้น โดยใชภูมิปญญาชุมชน เพ่ือชุมชนเกิด
การเรียนรู และสรางแหลงความรูซ่ึงมีสื่อท่ี
หลากหลาย เพ่ือการถายทอดความรูท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต

- ประชาสัมพันธ เผยแพร ใหบุคคลและชุมชน
เขาใจความหมายที่แทจริง และความจํ าเปน
ที่ตองเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งการสรางแรง
จูงใจดวยวิธีการตาง ๆ อยางตอเน่ือง อาศัย
สื่อมวลชนเปนผูสงสารไปถึงประชาชนทุกพื้น
ท่ี โดยท้ังประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาค
รัฐและเอกชนรวมกันทํ างานประชาสัมพันธ



- ภายใน 1 ป จัดต้ังศูนยประชาสัมพันธการ
ศึกษาตลอดชีวิตในระดับชาติ

- จัดสัมมนารวมกับองคกรหลัก เพ่ือรวมมือกัน
จัดทํ าสือ่ประชาสัมพันธ เรียงความ ประกวด
คํ าขวัญ และงานศิลปะภาพวาดตาง ๆ เพ่ือ
สรางองคความรูท่ีสรางความเขาใจชัดเจน
เร่ืองการศึกษาตลอดชวิีต

- สรางระบบจูงใจผูท่ีใฝรูใฝเรียน โดยการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองและการสงเสริมให
กาวหนาในวิชาชีพและอาชีพ

2.4 สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต

- เนนความเขมแข็งของชุมชน ครอบครัว 
สถานประกอบการ ใหรวมกันจัดการศึกษา
ครบวงจร ทั้งรูปแบบ เนื้อหา หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลให
สอดคลองกับความตองการการเรียนรูของ
ชุ ม ช น นั้ น  ๆ  จ น ถึ ง พั ฒ น า ชุ ม ช น  
ใหมีศักยภาพจัดการศึกษาตลอดชีวิตให
เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ตามกรอบ
ของพระราช-บัญญัติการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมใหพอแม ผูปกครอง และผูเล้ียงดูเด็ก 
ไดพัฒนาอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหสามารถอบ



รมเล้ียงดูเด็กใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
และเปนประชากรที่มีคุณภาพ

- สรางความเขมแข็งใหองคกรทองถ่ิน ชุมชน  
สถาบันครอบครัว สถานประกอบการ รวมท้ัง
ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษาครบ
วงจร ทั้งรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับ
ชีวิต

- สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขาย
บุคคลและองคกรที่มีสวนรวมในการเรียนรูที่
มีคุณภาพตลอดชีวิต

- สงเสริมและพัฒนาใหผูนํ ามคีวามรูสูงข้ึน เพ่ือ
ใหเกิดวิสัยทัศนของการเรียนรูตลอดชวิีต

- สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรวมมือ
ในลักษณะไตรภาคี คือ รัฐ ภาคเอกชน และผู
เรียน เพ่ือรวมกันจัดการศึกษาตลอดชีวิต

- สนับสนุนใหสื่อมวลชนใชสื่อทุกประเภท
ทํ างานประชาสัมพันธและการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต



 2.5 จัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน เปด
กวาง และเขาถึงไดงาย

- จัดการศึกษาโดยยึดชุมชนเปนฐาน มีสาระ
เน้ือหาวิชาหลากหลาย มีเรื่องท่ีผูเรียนในชุม
ชนตองการจะเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นที่คน
ในชุมชนควรไดเรียนรู เพ่ือสืบสานตอ และ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม

- การเรียนรูในระบบ นอกระบบ และการเรียน
รูตามอัธยาศัย ตองปรับกฎเกณฑเปดเชื่อม
โยงถึงกัน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเลือก
เรียนไดตามความตองการ โดยเฉพาะสถาน
ศึกษาในระบบ ตองจัดใหเปนระบบเปดมาก
ขึ้น เพื่อใหชุมชนใชอาคารสถานที่และสื่อการ
เรียนรูอยางสะดวกและคุมคา

- ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาท้ังดานการวางแผนและ
สนับสนุน การกํ ากับดูแลและการประเมินผล

2.6 การพัฒนาแหลงการเรยีนรู และสรางเครือขาย
- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตโดยอิงกับชุมชนและ
แหลงการเรียนรูท่ีมีอยูเดิม ฝกอบรมผูสอน
และอาสาสมัครของแหลงการเรียนรูหรือครู
เกษียณอายุใหมีความรูเพียงพอ พรอมท่ีจะ
ใหการบริการ



- จัดสรางแหลงการเรียนรูเพ่ิมเติม  และเชื่อม
โยงโดยศูนยเครือขายในทุกระดับการศึกษา

- ขจัดอุปสรรคของการเรียนรู ทุกรูปแบบ  
ประชาชนตองเขาไปเรียนรูในสถานศึกษา 
และหองสมุดไดสะดวก ขยายเวลาบริการ
ของหองสมุด

2.7 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือการศึกษา

- ศึกษาวิจัยหารูปแบบท่ีเหมาะสมของสื่อการ
เรียนการสอน

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ือใหเหมาะกับวัย ทอง
ถ่ิน ตามสภาพจริง เนนการสรางสื่อ ฝกทักษะ 
ใหผูเรียนสามารถฝกและวัดผลประเมินผล 
เพ่ือรูสมรรถนะไดดวยตนเอง

- กํ าหนดนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตาม
หมวด 9  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

- กํ าหนดทิศทางพัฒนาสื่อและบทบาทสื่อให
ชัดเจน เพ่ือมุงสูการศึกษาตลอดชวิีต

- กํ าหนดใหสื่อมวลชนเนนการปลุกกระแส
ความส ําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต

- จัดทํ าโครงขายสื่อเชื่อมโยงความรูระหวาง
สวนกลางกับทองถ่ิน ใหทุกแหงมีหอกระจาย
ขาวหรือมีวิทยชุุมชน และสนับสนุนอยางจริง



จังใหใชสื่อภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิต

- ออกมาตรการประกันคุณภาพการผลิตและใช
ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

- ใหมีองคกรดูแลและจัดการวางระบบขอมูล
พ้ืนฐาน เพ่ือเชื่อมโยงสารสนเทศจากหลาก
หลายหนวยงาน เพ่ือการเรียนรูตลอดชวิีต

2.8 การพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ
ศึกษาตลอดชีวิต

- ใหสถาบันผลิตครูเนนการสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือใหผูท่ีจะเปนครูไดเขาใจและ
ตระหนักถึงความจ ําเปนท่ีจะตองสงเสริมให
คนทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต

- เนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหความ
ส ําคัญแกการสอนวิธีการเรียนรูและคนควา 
เพ่ือผูเรียนจะไดรูวิธีการหาความรูจากแหลง
การเรียนรูทุกประเภท

- สรางแรงจูงใจใหผูที่มีความรูใชเวลาวางอุทิศ
ตนเปนครูในครอบครัวและชุมชน

- จัดกระบวนการใหรางวัลผูใชภูมิปญญาเพ่ือ
ชุมชน หรือผูท่ีจัดสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต



- ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาตนเองใน 3 ดาน คือ สวัสดิ
การ เงินเดือน และคาตอบแทน ใหคุมคากับ
คุณคาความเปน “ครู” ใหถือเปนสิทธิและ
หนาท่ีท่ีตองพัฒนาศักยภาพตนเอง ขอสํ าคัญ
ตองเริ่มตนดวยการคัดคนท่ีมีคุณภาพไป
เรียนคร ูใหไดนักศึกษาครูท่ีมีคุณภาพ เพ่ือไป
เปนแบบอยางท่ีดีในทุกดานแกนักเรียน

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการ
โดยยึดหลักการศึกษา การฝกอบรม และการ
พัฒนาในการทํ างาน

- มุ งสรางและพัฒนาคนเพ่ือเปนผูน ําการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมผูนํ าการปกครองสวนทองถ่ิน 
และคนรุนใหมที่เรียนรูตลอดชีวิต มีนิสัยใฝรู 
รักการอาน

- บุคลากรท่ีจัดการศึกษาตองมีความรูความ
เขาใจแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตอยางถอง
แท เพ่ือนํ าไปสูการพัฒนาชมุชนอยางย่ังยืน
ไดสํ าเร็จ



 2.9   ปฏิรูปเน้ือหาหลักสูตร
- เนนการใชทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีอยางถูกตองในประชาชนทุก
หมูเหลา ทุกอาชีพ

- ปลูกฝงความรักชาติ หวงแหนชาติ อบรมศีล
ธรรมและจริยธรรมประชาชนทั้งประเทศ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในทองถิ่นที่มีปญหาการสื่อ
สารภาษาไทย

- ฝกทักษะพ้ืนฐาน ไดแก การคิด การฟง พูด
อาน เขียน ใหถึงระดับการวิเคราะหและรูจัก
เลือกใช
ขอมูลเชิงสรางสรรค การมีทักษะพ้ืนฐานท่ีดี
จะทํ าใหเกิดความตระหนักในเร่ืองใฝรู ใฝ
เรียน

- ควรกระจายอ ํานาจใหทองถ่ินกํ าหนดหลัก
สูตรตามความตองการและ/หรือตามสภาพ
ปญหาของชุมชน

- ในอนาคต ภายใน 15 ป ทุกสวนท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรแบบ
เปดกวางใน 4 ลักษณะดังน้ี คือ หลักสูตรการ
ศึกษา
1) อยางเปนระบบที่เปนอยูในปจจุบัน 2) จาก
การ อบรมสัมมนา 3) จากการศกึษาดูงาน



และ 4) จากประสบการณ (การทํ างาน) โดย
ในแตละหลักสูตรสามารถสะสมเปนหนวยกิต
เพ่ือการเรียนรูตลอดชวิีตได

- ควรพัฒนาหลักสูตรในปริมาณท่ีมาก และ
สรางหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองใหมากข้ึน

- ปฏิรูปเนื้อหาหลักสูตรใหเปนไปตามพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ

 2.10   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
- ผูจัดการศึกษาควรกระตุนใหผูเรียนอยาก
เรียน และเรียนรูโดยใหผูเรียนเปนบุคคล
ส ําคัญ ซึ่งจะทํ าใหผูเรียนสามารถวิเคราะห
และสังเคราะหความรูไดดวยตนเอง

- กระบวนการเรียนการสอนตองทํ าใหผูเรียน
คิดอยางมีเหตุผล เนนทักษะในการแสวงหา
ความรู ใหเรียนรูเร่ืองของตนเองและเร่ือง
ใกลตัวเปนหลัก เร่ืองไกลตัวเปนรอง ใหผู
เรียนสามารถนํ าเอาความรูที่มีอยูไปใช
ประโยชนได

- การเรียนรูควรมุงใหเด็กไดเรียนรูจากของ
จริงและสภาพที่เปนจริงหรือนอกสถานที่มาก
ขึ้น

 2.11  การวดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนรู
การสะสมหนวยกิต



- การวดัผล ไมควรเนนเฉพาะความรูความจํ า
แตประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติจรงิ และ/หรือ
จากประสบการณตรงของผูขอรับการ
ประเมิน

-  กํ าหนดเกณฑมาตรฐานในการวัดผล  
ประเมินผล เพ่ือการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ

- ใหมีการจัดต้ังสํ านักมาตรฐานและเทียบโอน 
ออกใบรับรองเ ทียบระดับความรูความ
สามารถในงาน

- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ส ําหรับชุมชนท่ีประสบความส ําเร็จ เปนงาน
ประจํ าปที่จัดข้ึนเกือบท่ัวประเทศ ความรวม
มือกันระหวางองคกรท่ีรับผิดชอบดานการ
ศึกษา เขตพ้ืนท่ี ชุมชน และเอกชน กิจกรรม
ประกอบดวย การแนะแนว การประชา
สัมพันธ นิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือประชาชน

2.12   การประกันคุณภาพ
- ตองเช่ือมโยงมาตรฐานเขากับผลตอบแทนท่ี
ไดจากการเรียนรูตลอดชีวิต



- มาตรฐานของงานกํ าหนดคุณภาพคนและ
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ ไมจํ าเปนตองวดัท่ี
ระดับการศึกษา

 2.13   การใหขอมูลสารสนเทศ  และการใหคํ าปรึกษา
- กระตุนใหบุคคลสามารถรับหรือเขาถึงขอมูล
ไดงาย

- จัดตั้งศูนยแนะแนวการเรียนรูตลอดชีวิตใน
รูปแบบที่หลากหลาย

 2.14   การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
- ส ํารวจความตองการ/ลักษณะท่ีพึงประสงค
ของชุมชน สถานประกอบการ วิจัยและสง
เสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการท ําวิจัย

- วิจัยสื่อภูมิปญญา ศาสนา วัฒนธรรม และ 
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ เพ่ือใหไดรูปแบบเช่ือม
โยงเน้ือหาสาระท่ีสอดคลองกับการการเรียนรู
ตลอดชีวิต

2.15   ปรับระบบการสนับสนุนงบประมาณ  จัดต้ังกอง
ทุน

- ควรมีระเบียบและกฎหมายกองทุนเพ่ือการ
ศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือจูงใจใหชุมชน
รวมลงทุน

- ใหมีการสนับสนุนงบประมาณและปจจัย
อ่ืน ๆ ดวยการบริจาค เพื่อสรางจิตส ํานกึให



ทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา

2.16 จัดทํ าโครงการนํ ารองจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
ชุมชนอยางมีระบบ ติดตามผล  ประเมินผล  และเผยแพรผล

!!!!!!!
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