ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย ศรีอําไพ
พลอากาศตรี ดร.อนันต ศรีอําไพ

ตําราโครงการจัดทําตําราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตระหนักถึงความจําเปนและภาวะขาดแคลน
ตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งตําราถือไดวาเปนสื่อหลัก
สื่อหนึ่งที่สําคัญในการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนใชเปนเอกสารประกอบการ
คนควาอางอิงในทางวิชาการ โดยเฉพาะตําราที่มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ จึงไดดําเนินการ
โครงการจัดทําตําราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และจัดพิมพตํารา พรอมทัง้
จัดทําแผนซีดี เพื่อมอบใหสถาบันอุดมศึกษาใชประโยชนเปนตําราประกอบการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใครขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยพิศมัย
ศรีอําไพ และ พลอากาศตรีอนันต ศรีอําไพ ผูแตง ที่ไดสละเวลาอันมีคาแตงตําราเรื่อง การเรียนรูตลอด
ชีวิต เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาตอไป

(ศาสตราจารยพิเศษภาวิช ทองโรจน)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กันยายน 2549

วิชาการตาง ๆ ในสังคมทุกวันนี้มิไดอยูนิ่งกับที่ แตเปลี่ยนแปลง
กาวหนาอยูต ลอดเวลา คนที่เรียนจบสูง ๆ ถาอยากจะอยูอยางกาวหนา
ควรทําการคนควาศึกษาเลาเรียนตอไป แมจะมิใชการศึกษาเลาเรียน
ในระบบ เชน อาจเขารับการอบรมสัมมนา ฟงการอภิปราย หรือ
ชมนิทรรศการวามีอะไรใหม ๆ การฟงขาวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ
นิตยสารตาง ๆ ก็จําเปน ทําใหเรารูวาวิทยาการกาวหนาไปถึงไหนแลว
สิ่งแวดลอมรอบตัวเรามันไมอยูกับที่ เชน เทคโนโลยีสมัยใหมมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงพระราชทานเนื่องในโอกาสวันไหวครู
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2526

คํานํา
การเรียนรูตลอดชีวิต เปนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของพลเมืองไทยและพลโลก
ซึ่งอุดมการณของการจัดการศึกษาไทย คือ การจัดใหมกี ารศึกษาตลอดชีวิต และการสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การเรียนรูวิธีการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถที่จะ
หาความรูไดดว ยตนเอง ไดทุกเวลา และทุกสถานที่ การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองชวยพัฒนา
นิสิต นักศึกษาใหสามารถเรียนรูตลอดชีวติ ของเขา เพื่อใหมีตําราที่จะใหคณาจารยและนิสิต
นักศึกษาไดใชศึกษาคนควาประกอบการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนผูดําเนินการจัดทําตําราเรื่อง “การเรียนรูตลอดชีวิต”
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย ศรีอําไพ และ
พลอากาศตรี ดร.อนันต ศรีอําไพ เปนผูรบั ผิดชอบในการจัดทําตําราดังกลาว
ในนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย
ศรีอําไพ และ พลอากาศตรี ดร.อนันต ศรีอําไพ ที่กรุณารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ความรู
จากเอกสาร บทความ หนังสือ และตําราตาง ๆ จนทําใหไดตําราเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตเลมนี้
และขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สรางโอกาสใหเกิดตําราการเรียนรู
ตลอดชีวิตขึ้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังเปนอยางยิ่งวาตําราเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตนี้ จะเปน
ประโยชนตอผูอานตามสมควร

(ศาสตราจารย นายแพทยอดุลย วิรยิ เวชกุล ราชบัณฑิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คําชี้แจงของผูเขียน
ตํารา เรื่อง การเรียนรูตลอดชีวิต เลมนี้ผเู ขียนไดศึกษาหลักการและแนวคิดตาง ๆ แลว
รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหความรูที่ไดจากเอกสาร บทความ หนังสือ และตํารา ทั้งของไทย
และของตางประเทศ จนทําใหการเขียนตําราเลมนี้สําเร็จลงไดดว ยดี ในตําราเลมนีป้ ระกอบไปดวย
เนื้อหาสาระ 8 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา ไดกลาวถึงความนํา ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตและ
การเรียนรูตลอดชีวิต หลักการของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ วิถีแหงการเรียนรู ปจจัย
สูความสําเร็จของการเรียนรูต ลอดชีวิต คุณคาของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาผูใหญ การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะที่เปน
องคประกอบสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
บทที่ 2 ระบบการใหบริการทางการศึกษา ไดกลาวถึงระบบการเรียนการสอน
2 ระบบ ไดแก ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา และระบบการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ความหมายของ e–Learning วิธีการเขาถึงการศึกษา ความแตกตางระหวาง
การจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning และแบบ Face–to–Face Learning
ขอดี 10 ประการของการศึกษาทางไกลโดยใชสื่อ ICT
บทที่ 3 จุดมุงหมายของการเรียนรู ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการเรียนรู 4 ประเภท
ไดแก การเรียนเพื่อรู การเรียนรูเพื่อปฏิบตั ิได การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกับผูอื่น การเรียนรูเพื่อชีวิต
และวิธีคิดที่สําคัญ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และวิธีคิดแบบหมวกหกใบ
บทที่ 4 การศึกษาขั้นพืน้ ฐานสูมหาวิทยาลัย ไดกลาวถึงการรูหนังสือ และไดเนน
การจัดการศึกษาในระบบโดยเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
การอุดมศึกษา และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 5 แนวคิดและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของตางประเทศ ไดกลาวถึง
แนวคิดและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของ 4 ประเทศ ไดแก ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต
ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา
บทที่ 6 การเรียนรูตลอดชีวติ จากกระแสโลกสูวถิ ีไทย ไดกลาวถึงศักยภาพการจัด
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย สถานภาพปจจุบันของระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ
ของไทย แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย

บทที่ 7 หลักสูตรนวัตกรรม ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตร องคประกอบ
ของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
บทที่ 8 การเรียนรูผานการปฏิบัติรวมกัน ไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการของการ
จัดการความรู การเรียนรูจากกรณีศกึ ษาซึง่ เปนกระบวนการจัดการความรูในชุมชน และการจัดการ
ความรูของหนวยงานราชการ ซึ่งถือเปนกรณีตัวอยางของการเรียนรูตลอดชีวิตของคนที่เกี่ยวของ
ในการนําเสนอเนื้อหาสาระในแตละบทนัน้ ผูเขียนไดเขียนใหเห็นความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน อนึ่งในตําราเลมนี้ผูเขียนไดกลาวถึงการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไวใน
บทที่ 1 และไดเนนการจัดการศึกษาในระบบไวในบทที่ 4 ซึ่งการศึกษาในระบบนัน้ เปนเพียง
การศึกษาและเตรียมเครื่องมือสําหรับการเรียนรูเทานั้น การเรียนรูจริงจะเกิดขึ้นเมื่อเดิมเขาสูชีวิต
การทํางานและการเรียนรูนนั้ จะตองดําเนินไปตลอดชีวติ ซึ่งในชวงชีวิตการทํางานคนจะไดเรียนรู
จากการศึกษาที่เรียกวาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแหลงเรียนรูตาง ๆ
ฉะนั้นผูเขียนหวังวาตําราเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูอานอยูบางไมมากก็นอย และใน
โอกาสนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศาสตราจารย นายแพทยอดุลย
วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต) ในฐานะที่ปรึกษาในการทําตําราเลมนี้
ผูเขียน
กันยายน 2549
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บทที่ 1
บทนํา
ในบทนี้ ผูเขียนจะไดกลาวถึง ความนํา ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู
ตลอดชีวิต หลักการของการเรียนรูตลอดชีวิต วิถีแหงการเรียนรู ปจจัยสูความสําเร็จของการเรียนรู
ตลอดชีวิต คุณคาของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใหญ
การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะที่เปนองคประกอบสําคัญของการศึกษา
ตลอดชีวิต ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 ความนํา
อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต และการสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล
ระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสราง
พื้นฐานทีด่ ีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวยั การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนา
ความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสงั คมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษา
เปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ นโยบายดานการศึกษา
ของรัฐบาลชุดปจจุบัน ไดแถลงตอรัฐสภาซึ่งมีอุดมการณและหลักการจัดการศึกษาดังกลาวเพื่อ
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทาง
การศึกษา พัฒนาคนไทยอยางตอเนื่องตลอดชีวิตอันเปนเงื่อนไขไปสูร ะบบเศรษฐกิจฐานความรู
ที่พึงประสงค (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 1)
1.2 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวติ
มีผูใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong Education) และการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ไวดังนี้
การศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา กระบวนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษา
ทุกรูปแบบ ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนสามารถเรียนรูไดทุกสถานการณ เวลา และสถานที่ อยางตอเนื่องตลอดชีวิตตาม
ความตองการและความสนใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
สวนการเรียนรูตลอดชีวิตหมายความวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
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อันเปนผลมาจากการไดรับความรูหรือประสบการณจากการจัดการศึกษาหรือจากกิจกรรมในวิถีชวี ติ
ที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนตาย (วิจารณ พานิช. 2005 : Web Site)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงการศึกษาตลอดชีวิตไววา
หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวติ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546 : 2)
พศิน แตงจวง (2545 : 118) ไดอางคํากลาว Peterson วา การเรียนรูต ลอดชีวิต
หมายถึง กรอบแนวคิดในการดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติ และการรวมมือกันจัดการ
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับประชาชนตลอดชีวิต ในขณะที่ Miura และคณะ มองวา
การเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเตรียมการดานการศึกษาจากมุมมองของฝายผูเรียน แทนที่จะเปน
ของฝายนักวิชาการ ทั้งนี้เนือ่ งจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจําเปนที่ทุกคนตอง
มีการเรียนรูตลอดเวลาเพื่อปรับตัวใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
วิจิตร ศรีสอาน (2545 : 22) กลาววา การศึกษาตลอดชีวิตเปนมาตรการอยางหนึ่ง
ที่ระบุถึงการจัดระบบการบริหารที่มีระเบียบ วิธีการ และกระบวนการดําเนินงาน ในขณะที่
การเรียนรูตลอดชีวิตนัน้ ถือเปนนิสัยของการเรียนรูอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต เปนแบบหนึ่งของ
พฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ การศึกษาตลอดชีวติ จึงเปนปจจัยภายนอกที่คอยบงชี้ถึง
ความจําเปน ความตองการ ซึ่งตองตระเตรียมและอํานวยความสะดวกเรื่องวิธีการและทรัพยากร
สวนการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้ จะขึ้นอยูกับแรงจูงใจและความสามารถสวนตัวของผูเรียน
สุนทร สุนันทชยั (2532 : 8–9) ไดชี้ใหเห็นความแตกตางของการศึกษาตลอดชีวิต
และการเรียนรูต ลอดชีวิต ดังนี้
การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การจัดกระบวนการใหมผี ลตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. เปนการดําเนินการตลอดชีวิตของบุคคล
2. เปนการจัดที่มีการวางแผนทําใหไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ
อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา จนในที่สุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนเอง
อยางเต็มศักยภาพ
3. เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียนที่จะเรียนรูดวยตนเอง
4. ใชแหลงการเรียนรูทุกประเภท ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
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สวนการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การรับความรู ทักษะ และเจตคติซึ่งเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ ทั้งโดยจงใจและไมจงใจ มีการจัดและไมมีการจัด มีการวางแผน
และไมมีการวางแผนจากที่บคุ คลกระทบกับสิ่งแวดลอมรอบตัวตั้งแตเกิดจนตาย
1.3 หลักการของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ
คณะทํางานสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ไดสรุปแนวความคิดหลักและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตไว (2005 : Web Site) ดังนี้
แนวความคิดหลักของการศึกษาตลอดชีวติ
1. การศึกษาตลอดชีวิต เปนการจัดการศึกษาใหกับทุกคนตั้งแตกอนวัยเรียน จากเด็กถึง
วัยชรา โดยมีจุดมุงหมายเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษยในชวงตาง ๆ ของชีวิต ทั้งนี้เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมนุษยทกุ คน
ตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อปรับตนเองใหกาวทันยุคกับกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งเปนแนวโนมการพัฒนา
ในโลกปจจุบนั
2. กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการผสมผสานและเชื่อมโยงการเรียนรูที่เกิดจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําผลการเรียนรูนั้นไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การจัดการเพื่อใหบุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตจึงตองจัดหลักสูตร
สื่อ วิธีการเรียนการสอน สภาพแวดลอม และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเขาถึงการเรียนรูไดสะดวก
และนําความรูที่ไดไปใชจริง
3. การศึกษาตลอดชีวิต ใหความสําคัญกับผูเรียนในฐานะที่เปนศูนยกลางของการเรียนรู
โดยเชื่อวามนุษยมีศักยภาพ มีความสามารถที่จะเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองได มีอิสรภาพที่จะเลือก
เนื้อหา รูปแบบ วิธีการ ในการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง
4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม
ทําใหการติดตอสื่อสารตลอดจนการถายทอดความรูในสังคมมนุษยเปนไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพตอการเรียนรูข องมนุษย ทําใหมนุษยเขาถึงความรูอันมหาศาลไดโดยไมมี
ขีดคั่นพรมแดนแหงความรู ทําใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวงจรที่ไมหยุดนิ่ง และมีพลังตอการ
เปลี่ยนแปลง
5. สังคมปจจุบันและอนาคตใชความรูเปนพลังในการกระทําทางสังคม ระบบทุกระบบ
ในสังคมยอมใชความรูเปนพลังในการขับเคลื่อนระบบ ดังนั้น การศึกษาและการเรียนรูจึงเปนกลไก
ที่ระบบตาง ๆ ใชการศึกษาเปนเครื่องมือ ดังนั้น ทุก ๆ ระบบทุกหนวยงานจึงมีสว นรวมรับผิดชอบ
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ตอการศึกษาตลอดชีวิตของทุกคนในสังคม ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร และ
สถาบันตาง ๆ ในสังคม
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1. หลักการบูรณาการและความเชื่อมโยงอยางตอเนื่องของการศึกษาในระบบโรงเรียน
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถศึกษาหาความรู
ไดตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย
2. หลักความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา โดยสงเสริมใหประชาชนทุกกลุม
เปาหมายไดมโี อกาสเลือกศึกษาหาความรูต ามศักยภาพและความตองการของตน การศึกษาควรเปน
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน
3. หลักการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับพื้นฐานและความสนใจของผูเรียนของตนเองได
4. หลักการศึกษาเพื่อชีวิต โดยเนนการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรูเขากับวิถีชีวิต
ของผูเรียนและสภาพชุมชน สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของตน เปนการจัดการศึกษาที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตของผูเรียน
5. หลักการเรียนรูเพื่อการคิดเปนและแกปญ
 หาเปน โดยสงเสริมกระบวนการวิเคราะห
ตัดสินใจ และแกปญหา บนพื้นฐานของขอมูลและเหตุผล
6. หลักการกระจายอํานาจ โดยใหผูเรียน ชุมชน และองคกรทองถิ่นมีสวนรวม
เนนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับชุมชนทองถิ่น
7. หลักการความยืดหยุนและความหลากหลาย เพื่อมุงใหการศึกษามีประสิทธิภาพ
และตอบสนองตอความตองการดานการเรียนรูของประชาชนอยางกวางขวาง
วิจิตร ศรีสอาน (2545 : 13–15) ไดกลาวถึงแนวคิด ทีม่ าของหลักการเรื่อง
การศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวิต สรุปไดดังนี้
1. หลักความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของพลเมืองในประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน้ ถือวาสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของคนเปนเรื่องสําคัญ
อยางยิ่ง พลเมืองทุกคนตองไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน ซึ่งถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
(Basic Human Rights) ของคน
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2. การจัดการศึกษาภาคบังคับนั้นรัฐตองจัดเปนบริการใหเปลา สวนจะจัดไดกี่ปน ั้น
ขึ้นอยูกับศักยภาพของแตละประเทศ ซึ่งสําหรับประเทศไทยนั้นไดประกาศไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 43 หมวดของสิทธิของประชาชนชาวไทยทีใ่ หหลักประกันวารัฐจะตองจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยางกวางขวางและทัว่ ถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
3. หลักของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ว และเปนแรงกระตุนทีท่ ําใหความสําคัญของการเรียนรู
ตลอดชีวิตทวีขึ้นมาจากแนวความคิดที่มาเชิงปรัชญา เชิงสิทธิ เชิงโอกาส เพราะสิ่งที่รูที่เรียนลาสมัย
เร็วมาก การศึกษานับวาเปนเรื่องสําคัญ เปนเสมือนปจจัยที่ 5 ของการดํารงชีวิตเพิม่ ขึ้นจากปจจัย 4
อันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ในที่สุดจึงตองมีการศึกษาตอเนื่องเพือ่
ใหคนทันสมัยอยูเสมอ (รายละเอียดดูไดจากภาคผนวก ก)
อดุลย วิริยเวชกุล (2548 : 53–58) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอกระบวนทัศนใน
มิติการเรียนรูต ลอดชีวิต ไวดังนี้
1. อิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในยุคนี้เปนไปดวยอัตราที่รวดเร็วกวาเดิมอยางมาก บรรดาการคนพบใหม ๆ มีมากขึ้น
และรวดเร็วขึน้ สวนหนึ่งและสวนสําคัญของปจจัยนีก้ ค็ ือ การที่มีเครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ที่ทันสมัย และมีความเปนอัตโนมัติสูงมาใชในการศึกษา ในการคนควาวิจัย ตัวอยางเชน การวิเคราะห
ทางพันธุกรรม วิเคราะหหา ดี เอ็น เอ ซึ่งแตเดิมตองอาศัย “มือทํา” ก็เปลี่ยนมาใชเครื่องมืออัตโนมัติ
หรือกึ่งอัตโนมัติมาชวยในการวิเคราะห ทําใหเกิดความรวดเร็ว การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการ
ศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ก็ทําใหเกิดความงายและความรวดเร็วในการศึกษาวิจยั และการคนหาขอมูล
ความรูตาง ๆ อยางมาก เปนเหตุใหผูเรียน ผูศึกษาวิจัยจําเปนตอง “เรียนใหมตลอดเวลา” หรือ
“เรียนเพิ่มเติมตลอดเวลา” เพื่อจะมีความกาวหนา เพื่อที่จะทันสมัย เพื่อที่จะทันเหตุการณ เพื่อทีจ่ ะ
ปรับเปลี่ยนวิถชี ีวิต การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพไดดียิ่งขึ้น
2. โครงสรางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เราคงทราบกันดีวาในยุคใหมนับแตได
มีการปฏิวัติอตุ สาหกรรมที่ไดเริ่มตนมาจากประเทศอังกฤษนั้น โครงสรางอุตสาหกรรมได
เปลี่ยนแปลงไปมาก ในประเทศของเรายิ่งเห็นไดชดั เจนมาก การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางจาก
เกษตรกรรมมาเปน “เกษตร–อุตสาหกรรม” หรืออุตสาหกรรมในประเทศตาง ๆ นั้น เปนเหตุให
ตองปรับเปลี่ยนทั้งระบบการศึกษา และเนื้อหาสาระทีป่ ระชาชนตองเรียนเสียใหมตามไปดวย
อันเทากับเปนการเรงกระบวนทัศนไปสู “การเรียนรูตลอดชีวิต” นั่นเอง
3. ประชากรโลกที่เปลี่ยนไป องคประกอบประชากรโลก ประเพณี วัฒนธรรม
ไดมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ในยุคปจจุบัน การเดินทางไปจากชุมชนของตน การยายถิ่น
การไปประกอบอาชีพนอกชุมชน หรือประเทศเดิมของตนนั้นไดขยายขอบเขตไปมากมาย อันมีเหตุ
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มาจากการคมนาคม การสื่อสารที่ดีขึ้น หรือแมแตผลกระทบจากความขัดแยงที่ทําใหตองมีการ
อพยพในลักษณะตาง ๆ มากมาย ประชากรจากทุกแหงในโลกยอมตองการการดํารงชีพที่ดีกวา
สบายกวา มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีน่ า จะ “ดีกวา” มีอาชีพที่พึงพอใจและสรางรายไดใหแกตนเองและ
ครอบครัวไดมากกวา ปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผลทําใหบคุ คลตองเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
4. อิทธิพลของโทรทัศนและสื่ออื่น ๆ โทรทัศนและสื่ออืน่ ๆ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
ที่ทําให “ลดชองวาง” ระหวางบุคคลและประชากรที่พํานักอาศัยในทองถิ่นตาง ๆ ทําใหบุคคลมี
ความทันสมัยและทันเหตุการณ อันเปนการกระตุนที่สําคัญที่ทําใหประชาชนตองการชีวิตและ
ความเปนอยูทไี่ มแตกตางจาก “ภาพและความนึกคิด” ที่ไดจากโทรทัศนและสื่อ ซึ่งเทากับเปนทั้ง
“ตัวกระตุน ” และ “ตัวประกอบ” ทําใหบคุ คลตอง “เรียนรูตลอดชีวิต”
5. ธรรมชาติของงานที่เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว แตเดิมมานั้น อนาคตของนักเรียน
ในโรงเรียนพอจะคาดหมายไดโดยไมยากนัก เชน ถาบิดามารดาประกอบอาชีพทํานา ผูเปนบุตรธิดา
ก็มีทางเปนไปไดมากวาตองสืบสานอาชีพที่บิดามารดาทํา คือ ทํานา ถาบิดามารดามีอาชีพคาขาย
ความเปนไปไดอยางมากก็คอื บุตรหลานของตนก็จะมีอาชีพคาขายเจริญรอยตามบิดามารดา จะมี
นอยคนมากทีจ่ ะเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอยางอื่น ยิ่งกวานั้น การประกอบอาชีพเจริญรอย
ตามบิดามารดาหรือบรรพบุรุษนั้นไดเปนไปในลักษณะเชนนี้มานานแลว การยายถิ่นฐานไปประกอบ
อาชีพอยางอื่น หรือที่อื่น ๆ ก็นับไดวามีนอ ยมาก
ในปจจุบนั บุคคลมีการศึกษาดีขึ้น บานเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสื่อสารและการคมนาคม ปจจัยเหลานี้เห็นไดชัดวาทําใหลักษณะ
การประกอบอาชีพก็ตองเปลีย่ นแปลงตามไปดวย แมแตในกลุม “ผูมีการศึกษา” อาทิ ไดรับปริญญา
แพทย วิทยาศาสตร ลักษณะของงานที่ทําในปจจุบนั ก็เปลี่ยนแปลงและแปรเปลี่ยนไปอยางมากมาย
เชนกัน
6. ความจําเปนจากสภาวะแวดลอม สังคมคือบุคคล ครอบครัว ที่มาอยูรวมกันอยูใ น
ชุมชนเดียวกัน การไปมาหาสู การมีปฏิสัมพันธ การทํากิจกรรมรวมกัน และอื่น ๆ ยอมทําให
บุคคล ครอบครัวและประชาชนเหลานั้นสังเกตและเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตนเอง เรียนรูและสังเกต
ชีวิตความเปนอยู วิถีชีวิต คุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนของตน ของประเทศ และในโลก
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลานี้เองมีสวนเปนตัวกระตุนที่สําคัญที่บุคคลตองการในสิ่งที่ดีขน้ึ ซึ่งเทากับ
เปนการชักนําและทําใหตองมีการเรียนรูตลอดเวลา นั่นเอง
7. ศักยภาพสวนบุคคลที่ตองปรับเปลี่ยน ตัวกระตุน ตัวขับเคลื่อนใหบุคคลตองการ
ในสิ่งที่ตนเองคิดวาดีขึ้นกวาเดิม เชน ความพึงพอใจของตนเองในดานตาง ๆ อาทิ การดํารงชีพ
การประกอบอาชีพ ความสะดวกสบาย คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต เหลานี้เปนทั้งตัวกระตุนและขับเคลือ่ น
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ใหตนเองตองปรับเปลี่ยน และการปรับเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดก็คือ การเรียนรูใหม การเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง หรือการเรียนรูตลอดชีวิต นัน่ เอง
8. ระบบโครงสรางอํานาจในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบโครงสรางอํานาจในโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป “ขั้วอํานาจ” ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนอาจจะเรียกไดวา “กลับตาลปตร” นั้น
มีผลสําคัญทําใหภาคการผลิตของประเทศตองปรับเปลี่ยนตามไปดวย ซึ่งยอมหมายถึง แรงงานที่ใช
ก็ตองปรับเปลี่ยนตามไปดวยเชนเดียวกัน เห็นไดชดั จากการที่ผูใชแรงงานของไทยตอง “อพยพ
ยายถิ่น” ไปประกอบอาชีพในประเทศอื่น ๆ ซึ่งหลายประเทศเราก็คงจะเคยคิดวาเปนไปไดอยางไร
ที่เขามีอํานาจทางการเงินและดานอืน่ ๆ ที่ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายมหาศาล เชนญี่ปุน เกาหลีใต
ไตหวัน ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เปนตน
แรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตอบสนองโครงสรางอํานาจที่เปลี่ยนแปลงไปไดนั้น จะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลดีมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูก ับความรู ความสามารถ และทักษะของแรงงาน ซึ่ง
ประเด็นที่สําคัญอยางมากในการปรับเปลี่ยน ณ จุดนี้ก็คอื การเรียนรูตลอดชีวิตของบรรดาผูใช
แรงงานในกลุมตาง ๆ เหลานั้น นั่นเอง
1.4 วิถีแหงการเรียนรู
เมื่อพิจารณาเรือ่ งของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตแลว จะพบวาวิถีแหงการเรียนรู
(Modes of Learning) ที่คนจะใฝหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตนั้น มาจากการจัดการศึกษา
3 ระบบ คือ
1. การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการ
สําเร็จการศึกษาที่แนนอน
2. การศึกษานอกระบบ (Nonformal Education) เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุน
ในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ
สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอื่น ๆ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ หอศิลป
สวนสัตว สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ เปนตน
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1.5 ปจจัยสูความสําเร็จของการเรียนรูตลอดชีวิต
การที่จะทําใหแตละบุคคลมีการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้ ผูเขียนขอเสนอปจจัยสูความสําเร็จ
ซึ่งประกอบดวย
1.5.1 คนตองมีธรรมะที่นําไปสูความสําเร็จที่เรียกวา อิทธิบาท 4 อันไดแก ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ขอขยายความเพื่อใหผูอานไดเขาใจยิ่งขึน้ ดังนี้
ฉันทะ หมายถึง ความพอใจและเห็นคุณคาในฐานะที่เปนสิ่งที่ตนถือวาดีที่สุด
ที่เราควรจะได ขอนี้เปนศรัทธากําลังใจอันแรกที่ทําใหเกิดคุณธรรมในขอตอ ๆ ไปทุกขอ
วิริยะ หมายถึง ความพากเพียร และ การกระทําที่ตอเนื่องไมขาดตอน
เปนระยะเวลาจนประสบความสําเร็จ
จิตตะ หมายถึง การเอาใจจดจอและความไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรูสึก
ของตัว ทําสิ่งซึ่งเปนวัตถุประสงคนั้นใหเดนชัดอยูใ นใจเสมอ คํานี้รวมความหมายของคําวา สมาธิ
อยูดวย
วิมังสา หมายถึง การตรวจสอบในเหตุและผลแหงความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
ใหลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งคํานี้รวมความหมายของคําวา ปญญา ไวดวย
1.5.2 คนตองมีความสามารถในการคนหาความรู ซึ่งตองมีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีในการสื่อสาร (Information, Communication and Technology) และมีความสามารถ
และทักษะในการอาน (Reading Skill) ในการคิดเชิงวิเคราะห (Thinking Skill) และในการเขียน

(Writing Skill)
1.5.3 คนตองมีความสุขในการเรียนรู
1.5.4 คนตองสามารถนําความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง ชุมชนและ
สังคม
1.6 คุณคาของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
การเรียนรูตลอดชีวิตเปนกุญแจสําคัญสูศตวรรษที่ 21 และจําเปนอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยน
เพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงานซึ่งวิวัฒนาการอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับชวงเวลา
และจังหวะชีวติ ของมนุษยเราซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2540 : 106) ในสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแงมุมของชีวิตมนุษย ดังนัน้ จึงมี
ความจําเปนทีจ่ ะตองมีการเรียนรูตลอดชีวติ เพื่อรองรับการเติบโตของทั้งการประกอบอาชีพ และ
ความชํานาญในวิชาชีพของผูเรียน รวมทัง้ ความพึงพอใจสวนตัวดวย ผูคนในสังคมแหงการเรียนรู
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ทําการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง และเพื่อพยายามเติมเต็มใหแกศักยภาพ
ของตนเอง การปรับปรุงคุณภาพในการทํางานก็จะนําไปสูคุณภาพของสินคาและการบริการที่ดีขึ้น
ซึ่งก็จะเปนการเพิ่มการแขงขันของเศรษฐกิจไรพรมแดนในเชิงบวก ในสังคมที่ผูคนมีความรูเพิ่ม
มากขึ้น ความรังเกียจเดียดฉันทและการขาดความอดทนก็จะลดนอยลง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ก็จะดีขึ้นเปนอยางมาก ซึ่ง วิจิตร ศรีสอาน (2545 : 24–25) สรุปคุณคาของการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิตเปนขอ ๆ ไดดังนี้
1. การเพิ่มการแขงขันของเศรษฐกิจไรพรมแดนในเชิงบวก
ในเศรษฐกิจแบบไรพรมแดนนั้น มีความจําเปนที่จะตองมีคณะทํางานที่มี
ความหลากหลายดานสาขาวิชาและวัฒนธรรม บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ จึงถูกคาดหวัง
ไววาจะมีความสามารถ คานิยม และทัศนคติเชิงบวก บัณฑิตจะตองมีความรูพื้นฐานที่เพียงพอใน
สาขาวิชาเอกของตน และมีความรูความสามารถในระดับหนึ่งในศาสตรสาขาอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
มีความสามารถในการคนหา ทําความเขาใจ และนําขอมูลตาง ๆ ไปประยุกตใชใหได บัณฑิต
ทั้งหลายจึงจําเปนตองมีความรูดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศดวย คนที่จะสามารถทํางานในโลก
ที่ไรพรมแดนไดตองมีความรูในเรื่องของทักษะทัว่ ๆ ไป ในระดับที่สูงพอประมาณดวย เชน
ความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งก็รวมทั้งทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในสองภาษาหรือ
มากกวานั้น ความสามารถในการทํางานรวมกับคนอืน่ ซึ่งก็หมายถึงตองมีทักษะในการเขาสังคม
และสรางเครือขาย (Interpersonal & Networking Skills) คน ๆ นั้นจะตองเปนคนที่มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงความคิดเห็น มีความเปนผูนํา และมีทักษะในการบริหารจัดการ
ในขณะเดียวกัน บัณฑิตทั้งหลายก็จะตองมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม และมีศีลธรรม
เปนอยางมากดวย ผูคนทีจ่ ะอยูในโลกที่ไรพรมแดนไดจะตองยอมรับคานิยมที่เปนหลักสากล เชน
ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความหวงใยในสิ่งแวดลอม คน ๆ นั้นจะตองเปน
คนที่มีความอดทนอยูรว มกับผูอื่นไดดี และชื่นชมในความหลากหลายของวัฒนธรรมตาง ๆ ดวย
ความสามารถเหลานี้ไมใชวานักเรียนนักศึกษาจะเรียนรูไดหมดในชวงทีศ่ ึกษาอยูใ นระบบ
แตพวกเขาจะไดเรียนรูแ ละซึมซับมันในชวงระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิต ดังนั้น เปาหมายของ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต จึงเพือ่ เปนการเติมเต็มใหกบั ตนเองเทาที่ศักยภาพของแตละคน
มีอยู
ในสังคมแหงขอมูลขาวสารและเศรษฐกิจที่ไรพรมแดนที่มีความกาวหนาทางดาน
งานวิจยั และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชนั้น ก็จะนําไปสูการเพิ่มการแขงขันในเชิงบวกใหกับ
การทํางานในองคกรตาง ๆ ที่รวมไปถึงการมีวิสัยทัศน กลยุทธ และโครงสรางสําหรับการเรียนรู
อยางตอเนื่อง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการนั้นจะตองสนับสนุนการเรียนรู
โดยผานการรับรูขอมูลขาวสาร ความคิดและประสบการณใหม ๆ ทั้งในแบบที่เปนทางการและ
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ไมเปนทางการ พนักงานจะตองมีโอกาสกลับไปรับการศึกษาและเรียนอยูเรื่อย ๆ เพื่อคอยดูแล
บํารุงรักษาคุณภาพการทํางานของตน และเพื่อเตรียมพรอมรับมือกับความตองการใหม ๆ ที่มีเขามา
การพัฒนาสิ่งตาง ๆ ในสถานประกอบการเหลานี้ก็จะนําไปสูคุณภาพที่ดีขึ้นของสินคาและการบริการ
ซึ่งก็จะเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจทัว่ ทั้งสังคมที่มากขึ้นไปอีก
2. การพัฒนาตนเอง
คาเฉลี่ยของอายุคนนั้นเพิ่มขึน้ มาก เพราะความกาวหนาทางดานการแพทยและ
คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปดีขึ้น คนที่เกษียณอายุตอน 60 หรือ 65 ยังแข็งแรงและยังคงสามารถ
ชวยเหลือในเรือ่ งของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไดเปนอยางมาก พวกเขาอาจจําเปนตองไดรับ
การฝกอบรมอีกบางเพื่ออาชีพใหมของตน คนที่เกษียณอายุแลวบางคนก็มีเวลาที่จะศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสวนตัว เราจะตองจัดการศึกษาสําหรับผูใหญหรือการศึกษาตอเนื่อง
(Continuing Education) ไวเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูอาวุโสที่มีความประสงค
จะเขารับการศึกษาเพิ่มเติม ไมวาจะเปนเพือ่ การงานใหม หรือเพื่อความเพลิดเพลินสวนตัว
ในชวงเวลาหนึ่งของผูหญิง เขาอาจจะเลือกและทุมเทใหกับการตั้งครอบครัวและ
เลี้ยงลูก (แทนการทํางาน) แตอยางไรก็ตามเมื่อเด็ก ๆ นั้นเริ่มที่จะโตพอและดูแลตัวเองไดบางแลว
ผูหญิงหลายคนก็มีความประสงคที่จะกลับไปทํางานเพือ่ ใหผูหญิงเหลานั้นไดปรับความรูของตนให
ทันกับยุคสมัย เพิ่มพูนและเรียนรูทักษะใหม ๆ ใหโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูหญิง
เหลานี้
3. การแกปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตอเนื่องนั้นก็อาจเปนเครื่องมือในการแกปญหา
ดานสังคมและวัฒนธรรมได ในสังคมทีผ่ ูคนมีการศึกษาที่ดีขึ้น ความรังเกียจเดียดฉันท และการขาด
ความอดทนก็จะลดลง ดังนัน้ ในชุมชนเชนนี้ก็จะมีความเขาใจและสันติสุขเพิ่มมากขึ้น การศึกษา
ตลอดชีวิตเปนการสงเสริมการแกปญหาทางสังคมและจิตวิทยาที่เปนผลมาจากการอยูใ นสังคม
ที่ประกอบไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย หรือความเครียดอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น ดังนัน้ การศึกษาตลอดชีวิตสามารถที่จะสงเสริมการอยูรวมกันอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
อยางสันติสุข และอยางมีความสุขของผูคนในสังคมได
1.7 การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใหญ การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
ในฐานะทีเ่ ปนองคประกอบสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Nonformal Education)
เดิมใชคําวาการศึกษาผูใหญ (Adult Education) หมายความถึงกิจกรรมการศึกษาทุกประเภททีจ่ ัดขึน้
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สําหรับประชาชนวัยผูใ หญทอี่ ยูนอกระบบโรงเรียน ตอมาในระยะหลังผูที่เกี่ยวของไดตระหนักวา
บริการการศึกษาผูใหญซึ่งจัดขึ้นนอกระบบโรงเรียนนั้นไมสามารถจัดไดครอบคลุมเด็กและเยาวชน
ที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงไดคดิ เรื่องการศึกษานอกระบบ (Nonformal Education)
ขึ้นมาเพื่อใหสามารถจัดบริการใหครอบคลุมบุคคลทุกชวงอายุ ถาหากจะทําความเขาใจยิ่งขึน้
การศึกษาผูใหญก็จะหมายถึงการศึกษานอกระบบสําหรับผูใหญนั่นเอง (เฉลียว บุรีภักดี. 2532 :
283)
ดับเบิลยู สตีน แมคคอลล (W.Steen Mecall อางอิงมาจาก เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ. 2532 :
317) กลาววา การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง ประสบการณทั้งหลายซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู
ซึ่งอยูนอกระบบชั้นเรียนของภาคปกติการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความหมายกวางขวางมาก
หมายถึงการศึกษาทุกอยางตัง้ แตการเรียนรูจากพอแม การเรียนรูจากประสบการณ การเรียนรู
จากเพื่อน ๆ การเรียนรูจากสือ่ มวลชน การเรียนรูจากโรงเรียนผูใหญ และจากหนวยพัฒนาตาง ๆ
การเรียนรูจากการฝกงาน การเรียนรูจากกลุมหนุมสาว การเรียนรูจากสมาคมตาง ๆ เปนตน
ยูเนสโก (อางอิงมาจาก เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ. 2532 : 319) ไดใหความหมายของการศึกษา
ผูใหญวา การศึกษาผูใหญ หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึน้ ทั้งหมด ไมวาจะเปนเนื้อหา
ระดับ และวิธกี าร ไมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการ ไมวาจะเปนการเพิ่มหรือการทดแทน
การศึกษาที่เริม่ ตนที่โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และการเปนชางฝกหัดซึ่งบุคคลที่สังคม
ถือวาเปนผูใหญ (โดยหลักสากลถือวาประชาชนอายุ 20 ปขึ้นไปคือผูใหญ) ไดพฒ
ั นาความสามารถ
เพิ่มพูนและปรับปรุงคุณสมบัติทางวิชาการและวิชาชีพทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติหรือ
พฤติกรรมในสองดาน คือ พัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และสังคม อยางสมดุลและมีอิสระ
การศึกษาตอเนื่อง (Continuing Education) หมายถึง การศึกษาที่จดั ขึ้นเพื่อสนองความ
ตองการและความจําเปนของบุคคลตอเนื่องไปจากการศึกษาที่ไดรับจากการศึกษาขัน้ พื้นฐานและการ
อุดมศึกษาการใหความหมายในลักษณะนี้ชใี้ หเห็นวาสิ่งที่บุคคลไดเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
และระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ นั้น เมื่อ
ผูเรียนเรียนจบตามหลักสูตร เชน จบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 ป และเรียนอุดมศึกษาอีก 4-6 ป
แลวแตสาขาวิชานั้น เมื่อจบจากสถาบันแลวไมมีโอกาสกลับเขามาเรียนอีกทั้ง ๆ ที่มีความจําเปนตอง
เรียนรูอีกดวยความจําเปนดังกลาวความคิดเรื่องการศึกษาตอเนื่องจึงเกิดขึ้นจากสวนตาง ๆ ของสังคม
โดยจัดเปนหลักสูตรระยะสัน้ ตามความตองการที่นอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา
เปนสําคัญ
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ยูเนสโก ไดเสนอแนวคิดเรื่องการศึกษาตอเนื่องภายใตโครงการสัมมนาในโครงการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชนแหงเอเชียและแปซิฟก เมื่อป ค.ศ.1987 ซึ่งไดเสนอรูปแบบของ
โปรแกรมสาขาการศึกษาตอเนื่องไว 6 รูปแบบ ไดแก (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ. 2549 : Web Site)
1. การจัดการศึกษาหลังจากการรูหนังสือ ซึ่งมีเปาหมายที่จะคงสภาพการรูหนังสือ
พัฒนาทักษะการเรียนรูพื้นฐานตอการดํารงชีวิต เชน คิดเลขได แกปญ
 หาได อานไดคลองแคลว
เปนตน
2. การจัดการศึกษาเพื่อการเทียบโอนซึ่งจัดเปนโปรแกรมที่ผูเรียนสามารถนําความรู
ที่ไดกลับไปเทียบโอนเขาสูหลักสูตรของการศึกษาในระบบได
3. การจัดการศึกษาเพื่อการมีรายได เพื่อชวยใหกลุมเปาหมายมีความรู มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ โดยมุงที่จะใหมีรายไดเพิ่มขึน้ สามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม
4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต โดยมีจดุ มุงหมายที่จะใหมี
ความรู ความสามารถที่จําเปนตอการใชชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคมปจจุบัน
5. การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความสนใจของบุคคล โดยเปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมในการเสนอความตองการของตน เพื่อใหมีการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการ
เชน เรื่องศิลปะ วัฒนธรรม การเมือง ศาสนา เปนตน
6. การจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับอนาคต โดยเนนไปที่การเตรียมคนใหมี
ความรู และทักษะสําหรับการทํางานและการดํารงชีวิต ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ หรือของโลก ขอบเขตของการศึกษาตอเนื่องดังกลาวแสดงใหเห็นความกวางขวาง
ครอบคลุมเนื้อหาตาง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากทีจ่ ัดในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนเนื้อหาสาระที่จําเปนตอ
การใชชีวิตในปจจุบนั และเปนเรื่องที่คนทุกคนควรจะไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เปนการศึกษาที่มีหลากหลายรูปแบบไมเปน
ทางการแตการศึกษาชนิดนีท้ ําใหบุคคลเกิดการเรียนรูไ ดการที่ไมสามารถจัดการใหการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีรูปแบบชัดเจนแนนอนไดเพราะการศึกษาชนิดนี้เปนลักษณะที่ไมชดั เจนแนนอน
หากเราเอากรอบของการจัดการศึกษาทัว่ ๆ ไปมาจับ เชน เปาประสงค หลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน สื่อ และวิธีการวัด และประเมินผลมาจับจะเห็นวาเราตอบคําถามเหลานี้ไมไดโดยสิ้นเชิง
ฉะนั้นการทําความเขาใจกับการศึกษาตามอัธยาศัยควรไดพิจารณาประเด็นตอไปนี้ (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ.
2549 : Web Site)
1. การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้นไดทุกหนทุกแหงตามแตสถานการณจะพาไป
สถานการณแหงการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาไมจํากัดสถานที่ อายุ กลุม รูปแบบ หรือวิธีการเรียนรู
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2. การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสัมพันธกับสิ่งที่จะกอใหเกิดการเรียนรู
จะเปนบุคคล วัตถุ สิ่งของ สถานการณใด ๆ ก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม เชน เรียนจากพอแม
เรียนจากการทดลองทํา เรียนจากการพาตนเองเขาไปสูเหตุการณ เรียนจากการสัมผัสวัสดุสิ่งของ
สื่อ ฯลฯ การเรียนรูดังกลาวเกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งภายในใจของบุคคล
3. ลักษณะของการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษาตามอัธยาศัย โดยทัว่ ไปมีลักษณะ
เฉพาะที่
3.1 เปนการเรียนรูที่ตั้งอยูบนฐานของการสนทนา (Conversation Base)
3.2 ผูเรียนเปนผูกําหนดการเรียนรูดวยตนเอง นับแตเลือกที่จะเรียนหรือไมเรียน
จะเรียนเรื่องใด และพอเพียงแลวหรือยัง
3.3 การเรียนรูค าดหมายลวงหนาไมได (Unpredictable) บางสถานการณ
เกิดการเรียนรู แตบางสถานการณไมเกิดการเรียนรู บางคนเกิดการเรียนรู แตในสถานการณเดียวกัน
บางคนไมเกิดการเรียนรู
3.4 การประเมินผลอยูที่ตวั ผูเรียนเองเปนสําคัญ แตบางกรณีขึ้นอยูกับบุคคลที่
เกี่ยวของดวยที่จะยอมรับความรูที่เกิดขึน้ แตไมมีรูปแบบการประเมินที่ชัดเจนแนนอน
4. ผลของการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีอยูโดยไมรูตวั เพราะเปน
การสั่งสมมาทีละเล็กละนอย ไมอาจคาดหวังไดวาผลของการเรียนรูเปนอยางไรจนกวาจะนํามาใช
ในชีวิตจริง การประเมินจึงทําไดไมงาย เพราะคุณคาของผลการเรียนรูตามอัธยาศัยไมใชสิ่งที่จะ
นําไปสูการเรียนตอไดมากเทากับการนําไปใชในชีวิตจริง
5. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเปนเพียงการจัดการใหบุคคลเรียนรูอ ยางไมเปน
ทางการในรูปแบบที่หลากหลายโดยการจัดสภาพแวดลอม ปจจัยเกื้อหนุน บรรยากาศ สถานการณ
ใหบุคคลไดเรียนรู
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมขี อกําหนด เรื่อง การศึกษา
ตามอัธยาศัยไวในมาตรา 25 ความวา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตัง้ แหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ
สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล
และแหลงการเรียนรูอื่นอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” ซึ่งชื่อเว็บไซดของแหลงเรียนรูดังกลาว
ดังในภาคผนวก ค
สรุปวา การศึกษาตลอดชีวติ เปนเปาหมายของการศึกษาในภาพรวมทัง้ หมดของประเทศ
เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถเรียนรูไดทุกสถานการณ เวลา และสถานที่
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อยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความตองการและความสนใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ครอบครัว ชุมชนและสังคม สวนการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้ เปนทั้งนิสัยและกระบวนการเรียนรูของ
แตละบุคคล เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอันเปนผลมาจากการไดรับความรูหรือ
ประสบการณจากการจัดการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาตั้งแต
เกิดจนตาย เมือ่ บุคคลเปนผูใฝที่จะเรียนรูตลอดชีวิตก็จะทําใหสังคมเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่ง
ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จทีจ่ ะทําใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิตนั้น ประกอบดวยบุคคลตองมีอิทธิบาท 4
ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ตองมีความสามารถในการคนหาความรู ไดแก ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และความสามารถตลอดจนทักษะในการอาน การคิดวิเคราะห
และการเขียน ตองมีความสุขในการเรียนรู และตองสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอ
ตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งจะนําสังคมใหกลายเปนสังคมแหงการเรียนรูตามอุดมการณของการจัด
การศึกษาของชาติ เพื่อใหผอู านมองเห็นภาพรวมของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของคนใน
สังคมแหงการเรียนรู ผูเขียนขอสรุปเปนแผนภาพคนในสังคมแหงการเรียนรูดังแผนภาพที่ 1.1

แผนภาพที่ 1.1 คนในสังคมแหงการเรียนรู
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บทที่ 2
ระบบการใหบริการทางการศึกษา
เนื่องจากผูเขียนไดเสนออุดมการณในการจัดการศึกษาของชาติความหมาย หลักการ
วิถีแหงการเรียนรู ปจจัยสูความสําเร็จของการเรียนรูตลอดชีวิต และคุณคาของการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิตในบทที่ 1 แลว ในบทนี้จะกลาวถึงระบบการใหบริการทางการศึกษา
(Delivery System) 2 ระบบ ที่เปนพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต ไดแก ระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบเผชิญหนา (Face–to–Face Learning) และระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(Distance Open Learning) ซึ่งการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 2 ระบบนี้ นับวาเปนระบบ
การใหบริการทางการศึกษาที่เปนพื้นฐานที่จะทําใหทุกคนที่สนใจใฝศึกษาหาความรู การหาคําตอบ
ตอคําถามที่วา ทําอยางไรการจัดการศึกษาจึงจะเกื้อหนุนใหเปนการศึกษาเพื่อทุกคน (Education
for All) และเปนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) คําตอบคงจะเกีย่ วของกับระบบ
การใหบริการทางการศึกษา (Delivery System) ซึ่งระบบการใหบริการทางการศึกษานั้นมักจะ
กลาวถึงระบบใหญ ๆ 2 ระบบ (วิจิตร ศรีสอาน. 2545 : 16–17) ดังนี้
1 ระบบการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face–to–Face Learning) เปนการ
ใหการศึกษาในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ (Interaction) โดยตรงระหวางผูเรียนและผูสอน ซึ่งเปน
ระบบที่มีความสําคัญ และใชกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2 ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Open Learning) เปนความ
พยายามทีจ่ ะใหบริการถึงตัวผูเรียนหรือใกลตัวผูเรียน เมือ่ ใดที่ระบบการใหการศึกษาเปนแบบ
Open Learning แลว จะไมมีการจํากัดจํานวนผูเรียน สําหรับคําวา Distance Learning นั้น
หมายถึง การเรียนการสอนที่ผูเรียนและผูส อนอยูแยกกันทางกายภาพ ซึ่งการเรียนการสอนทําได
โดยอาศัยสื่อชนิดตาง ๆ ดังเชนในระยะแรก ๆ เราใชสื่อหลายประเภทเพื่อการติดตอรับ–สงขอมูล
ดานการศึกษา ที่เรียกวาการเรียนการสอนทางไกลที่เห็นไดเดนชัดจะมี 3 ประเภท
(กองบรรณาธิการ สาร NECTEC. 2005 : Web Site) ดังนี้
1) การเรียนการสอนทางไปรษณีย ถือวาเปนยุคแรกเริ่มของการเรียนการสอนทางไกล
มีการรับ–สงบทเรียนผานทางไปรษณียซึ่งจะตองใชระยะเวลามากในการติดตอกันแตละครั้ง จึงเปน
อุปสรรคอยางมากในการเรียนรู เพราะเอกสารอาจสูญหายระหวางทางได
2) การเรียนการสอนผานทางวิทยุกระจายเสียง เรามีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
เปนเครื่องมือที่เชื่อมตอไปยังภูมิภาค ทั้งทีเ่ ปนของกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย
(ซึ่งปจจุบันเปนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และสถาบันการศึกษาหลายแหง
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3) การเรียนการสอนผานทางโทรทัศนและเครือขายดาวเทียมของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน กรมสามัญศึกษาที่รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไทยคม สถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนวิธกี ารของการเรียนการสอนที่เราเคย
ใชกันมา จนถึงปจจุบันก็ยังมีการใชอยู แตดวยปจจุบนั ไอทีเขามามีบทบาทอยางมาก เราสามารถ
ติดตอกับคนทัง้ โลก สามารถเขาไปคนหาขอมูลไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนใหอยูในรูปแบบ e–Learning จึงเกิดขึ้น อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ยังสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบของ e–Learning อีกดวย
2.1 ความหมายของ e–Learning
e เปนอักษรยอของคําวา Electronic ซึ่งเมื่อนํามารวมกับ Learning เรามักจะเรียกวา
e–Learning ซึ่งถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545 : 4–5) ไดใหความหมายไว 2 ลักษณะ ไดแก
ความหมายโดยทั่วไป คําวา e–Learning หมายถึงการเรียนในลักษณะใดก็ไดหากถายทอดเนื้อหา
ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
เอ็กทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได ซึ่งเนื้อหา
สารสนเทศอาจอยูในรูปคอมพิวเตอรชว ยสอน (Computer–Assisted Instruction) การสอน
บนเว็บ (Web–Based Instruction) การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม เชน การเรียนจาก
วีดิทัศนตามอัธยาศัย (Video On–Demand) เปนตน สวนความหมายเฉพาะนั้นหมายถึง เนื้อหา
หรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชการนําเสนอดวยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสาน
กับการใชภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology)
ในการถายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management
System) ในการบริหารจัดการ เชน e–mail, Web Board สําหรับตั้งคําถาม แลกเปลี่ยนแนวคิด
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอนหรือวิทยากร การทําแบบทดสอบ การจัดใหมีระบบ
บันทึกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน สวนใหญแลวผูเรียนที่เรียนจาก e–Learning
นั้นจะเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งจะศึกษาเนื้อหา
ในลักษณะออนไลน
วิธีการเขาถึง (Delivery Methods) การศึกษา
การแบง e-Learning ตามวิธีของการเรียนการสอนแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1. Synchronous Learning เปนการเรียนรูแบบหองเรียนเสมือนจริง (Vitual
Classroom) คือ การจําลองสถานการณของหองเรียนไวบนเครือขายอินเทอรเน็ต การเรียนตอง
กําหนดเวลาเรียนไวเพื่อใหทงั้ ผูเรียนและผูส อนอยูในเวลาเดียวกัน เปนการเรียนแบบเรียลไทม
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(A Real–time) เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. Asychronours Learning เปนการเรียนรูที่ทั้งผูเรียนและผูสอนไมไดอยูในเวลา
เดียวกัน ไมมปี ฏิสัมพันธแบบเรียลไทม (A Real–time) แตจะมีบทเรียนและเนื้อหาอยูบนเว็บ
ผูเรียนสามารถเขาไปเรียนผานโฮมเพจตาง ๆ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนตองเรียนดวยตนเอง
ซึ่งเรียนจากทีไ่ หนก็ไดขอใหมีอินเทอรเน็ต มีหองสนทนากับเพื่อนรวมชั้น มีเว็บบอรด และอีเมล
สําหรับแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูส อน
ลักษณะสําคัญของ e–Learning
e–Learning ที่ดีควรประกอบไปดวยลักษณะสําคัญดังนี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.
2545 : 21–22)
1. Anywhere, Anytime หมายถึง e–Learning ควรตองขยายโอกาสในการ
เขาถึงเนื้อหาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง และสามารถเรียกดูที่ไหนและเวลาใดก็ได
2. Multimedia หมายถึง e–Learning ควรตองมีการนําเสนอเนื้อหาโดยใช
ประโยชนจากสื่อประสมเพื่อชวยในการประมวลผลสารสนเทศของผูเรียน เพื่อใหเกิดความคงทน
ในการเรียนรูไดดีขึ้น
3. Non–linear หมายถึง e–Learning ควรตองมีการนําเนื้อหาในลักษณะ
ที่ไมเปนเสนตรง ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามความตองการ โดยจะตองจัดหาการเชื่อมโยง
ที่ยืดหยุนแกผูเรียน
4. Interaction หมายถึง e–Learning ควรตองมีการเปดโอกาสใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธ (โตตอบ) กับเนื้อหาหรือกับผูอื่นได คือ
4.1 e–Learning ควรตองมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบ
กับเนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนไดตรวจสอบความเขาใจไดดวยตนเอง
4.2 e–Learning ควรตองมีการจัดหาเครื่องมือในการใหชองทางแกผูเรียน
ในการติดตอสือ่ สารเพื่อการปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผูสอน วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ หรือเพื่อน ๆ
5. Immediate Response หมายถึง e–Learning ควรตองมีการออกแบบใหมี
การทดสอบเพือ่ เปนการวัดและประเมินผล ซึ่งใหผลยอนกลับโดยทันทีแกผูเรียนไมวาจะอยูในรูป
การทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หรือการทดสอบหลังเรียน (Post–test)
ประโยชนของ e–Learning จากเอกสารประกอบคําบรรยายเรื่อง มารูจ ัก e–Learning
กันเถอะ ของ Academic Resources Development Center : ARDC (ม.ป.ป. : 5–6)
ไดกลาวถึงประโยชนของ e–Learning ไวดังนี้
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สําหรับผูเรียน
1. เลือกเวลาเรียน สถานที่เรียน วิชาเรียนตามตองการ
2. เรียนรูไดตามความสามารถของตน
3. ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. นําเทคโนโลยีที่เรียกวา Hypermedia หรือ Hyperlink มาใชทําใหเกิดความจํา
ดีขึ้น และรูสกึ ไมนาเบื่อในเวลาเรียน
5. สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
6. ประหยัดคาใชจาย เวลา ในการเดินทาง
7. ผูเรียนเปนศูนยกลาง
8. มีเนื้อหาทีท่ ันสมัย ทันตอเหตุการณ
9. แบบเรียน e–Learning สามารถใชงานไดกับทุกแพลตฟอรม ทั้ง Window,
UNIX, MAC
10. เพิ่มโอกาสทางการศึกษากับผูที่อยูหางไกลจากสถาบันการศึกษา
11. มีโอกาสติดตอหรือปฏิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น
12. เพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ
สําหรับองคกรหรือสถาบันการศึกษา
1. สามารถขยายขอบเขตของการศึกษาได
2. การประเมินผลและทดสอบผูเรียนทําไดงาย
3. หลักสูตรเปนมาตรฐานเดียวกัน
4. สามารถแลกเปลี่ยนหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาตางถิ่นได เปนการประหยัด
ทรัพยากร
5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
6. ลดชองวางการเรียนรูระหวางสถาบันในเมืองและชนบท
7. มีรูปแบบการเรียนที่เหมือนกัน ทําใหผูสรางหลักสูตรไมเสียเวลาในการพัฒนา
2.2 ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning และแบบ Face–to–
Face Learning
เราคุนเคยและมีประสบการณมานานปกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Face–to–Face
แตทวา ทักษะ กลยุทธ และเทคนิค ที่ใชไดดีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Face–to–Face
ใชวาจะใชไดดีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ดังที่ McConnell (2000 : Web Site)
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ไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการจัดการเรียนการสอนสองวิธีนี้ ตามองคประกอบ
สิ่งแวดลอม 13 ประการ ดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning
และแบบ Face–to–Face Learning ตามองคประกอบสิ่งแวดลอม 13 ประการ
องคประกอบสิ่งแวดลอม
Online
1. ความรูสึกของผูสอน 1. นอย
เกี่ยวกับการควบคุม
2. ผูเรียนเปนผูสอนไดงาย ๆ
2. เงื่อนไขในการพบกัน

3. รูปแบบการเรียน
การสอน

4. บริบททางกายภาพ

5. เวลา

Face–to–Face
1. มาก
2. ผูเรียนเปนผูสอนไดไมงายนัก

1. ไมตองรอผูเรียน
1. ตองรอผูเรียนใหมาถึงเสียกอน
2. ไมมีผูมาสาย หรือผูออกกอน 2. ผูเรียนออกกอน
ฯลฯ
ฯลฯ
λ

λ

การอภิปรายผานการเขียน
เทานั้น จํากัด ไมยืดหยุน
คอนขางถาวร ไมเปลี่ยนแปลง
บอย
ผูสอนและผูเรียนไมไดพบกัน
ในหองเรียน ไมไดใชบริบท
ทางกายภาพรวมกัน

λ

λ

การอภิปรายโดยการพูด
ยืดหยุน ไมถาวร

พบกันในหองเรียน ;
ใชบริบททางกายภาพรวมกัน

1. กลุมพบกันแบบไมตอเนือ่ ง
1. กลุมพบกันอยางตอเนื่อง
2. แนวคิดในการพบกันของกลุม
2. แนวคิดในการ “พบกัน”
ตองมีตาราง วัน เวลาเดียวกัน
แตกตาง เนื่องจากไมมีตาราง
ฯลฯ
วัน เวลา และสถานที่
3. เวลามีความสําคัญนอยกวา 3. เวลามีความสําคัญมากและ
จํากัด
และไมจํากัดกลุม อยางนอย
เวลาก็มากกวา
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ตาราง 1 (ตอ)
องคประกอบสิ่งแวดลอม

Online

Face–to–Face

4. เกิดความรูส ึกวาขาดเรียน
ถาตองออกกอนหมดเวลา
5. ควบคุมไดมาก
5. ควบคุมไดนอย
6. บางครั้งก็ไมตองยึดติดอยูก ับ 6. ปกติยึดติดอยูกับกําหนดเวลา
เนื่องจากความคาดหวังวาตอง
กําหนดเวลานัก เนื่องจาก
ใหเสร็จตามเวลานั้นสูง และ
เปนไปไดทจี่ ะยืดกําหนดเวลา
เปนไปไมไดทจี่ ะยืดกําหนด
ออกไปอีกได
เวลาออกไปอีก

4. ไมเกิดความรูสึกวาขาดเรียน

6. งาน/อภิปราย

1. ปกติจะทํางานทีละประเด็น
ตามวาระ
2. งานจะเขมขน และมุงประเด็น
เฉพาะ
3. ความสัมพันธภายในและ
ระหวางกลุมนอย
4. การวิเคราะหมักไมแนนอน
แปรเปลี่ยน ขึน้ อยูกับเวลา
ที่มีอยู
5. การอภิปรายมักจะหยุดชะงัก 5. การอภิปรายตามปกติมกั จะ
เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด
แลวเริ่มใหม เปนเชนนี้อยู
6. การอภิปรายเกิดขึน้ ในกรอบ
บอย ๆ
6. บางครั้งผูเรียนมักหลงประเด็น เวลาที่กําหนด ดังนั้นผูเรียน
หรือจุดยืนในระหวางการ
มักจะไมคอยหลงประเด็น
อภิปรายอันยาวนาน (สําลัก
หรือจุดยืน
ขาวสาร)
7. ผลสะทอนคอนขางสูง
7. เวลาสําหรับสะทอนผล
มีไมมากในเวลาเรียน

1. ทํางานหลายประเด็นในเวลา
เดียวกัน
2. งานไมคอยเขม มักจะเกีย่ วโยง
กับกิจกรรมอื่น
3. รักษากลุมสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
4. การวิเคราะหทางลึกเพิ่มขึน้
บอย
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ตาราง 1 (ตอ)
องคประกอบสิ่งแวดลอม

Online

Face–to–Face

8. สามารถปรับแตงบทสนทนา 8. ปรับแตงบทสนทนาใน
และผลสะทอนได
ระหวางเรียนไดคอนขางนอย
7. พลวัตรของกลุม

1. การพัฒนาการของกลุม
1. การพัฒนาการของกลุมเปนที่
ไมเหมือนกับแบบ Face–to–
เขาใจสําหรับผูเรียนเปน
Face เนื่องจากผูเรียนตอง
สวนใหญแลว เนื่องจากมี
เรียนรูวิธีการตาง ๆ ทางสื่อ
ประสบการณกับวิธีการเรียน
ทางไกล
การสอนแบบนี้มากอนแลว
2. มีความรูสึกตื่นเตนนอย
2. มีความรูสกึ ตื่นเตนทั้งตอน
เริ่มตนและในระหวางกิจกรรม
3. ผูเรียนโดยเฉพาะผูหญิงรูส ึกวา 3. ผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูชาย
มีความเสมอภาคมากขึ้น
มักถือสิทธิ์เหนือผูหญิงอยู
ในการอภิปราย
บอย ๆ แตสมาชิกในกลุมก็อาจ
จัดสรรเวลาใหเทา ๆ กัน ได
4. ขั้นตอนนอยกวา ฯลฯ
4. มีโอกาสเกิดขั้นตอนมากกวา
5. พัฒนาการแฝงอยู แตหา
5. พัฒนาการปรากฏชัด แต
รองรอยได
สูญหายหลังจากเกิดเหตุการณ
ขึ้นแลว
6. ไมมีการหยุดพัก–เกิดขึ้นอยาง 6. มีการหยุดพักระหวาง Meeting
คงที่ระหวาง Meeting
7. สามารถเปนการรับฟงเชิงรุก 7. การฟงโดยไมใหความรวมมือ
ได ทั้งที่ไมมกี ารรวมมือ
อาจถูกตําหนิได
8. เครื่องมือ (เทคโนโลยี) มีผล 8. เครื่องมือ (หอง) อาจมีผล
กระทบตอการพัฒนาการ
กระทบนอยกวา
9. ความคาดหวังในการมี
9. ความคาดหวังในการมีสวนรวม
สวนรวมนัน้ แตกตาง
เปนที่รับรองแนนอน
10. ชากวา–การโตตอบ/
10. เร็วกวา–การโตตอบ/
การอภิปรายไมทันทวงที
การอภิปรายทันทวงที
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ตาราง 1 (ตอ)
องคประกอบสิ่งแวดลอม
Online
Face–to–Face
8. การเขาถึงกลุมอื่น ๆ 1. สามารถเขาถึงกลุมอื่น ๆ ได 1. ไมเคยเขาถึงกลุมอื่น ๆ
อยางงายดาย
2. สามารถมองเห็นคนกลุมอื่น ๆ 2. ไมสามารถมองเห็นความ
เปนไปของกลุม อื่น ๆ
กําลังทํางาน
3. สามารถมีสวนรวมในกลุม 3. ไมสามารถมีสว นรวมในกลุม
อื่น ๆ
อื่น ๆ ไดงาย
9. ผลของเครื่องมือ

10. การโตตอบที่หายไป
11. การวิจารณงานที่ทํา

1. ผลของซอฟแวร
2. ผลของเทคโนโลยี
λ

ความเครียดทางจิตใจ/อารมณ
ในการโตตอบคอนขางสูง

3.
4.
5.
6.

λ

ผลของหอง/ทําเลที่ตั้ง

ความเครียดในการโตตอบ
ไมสูงนัก

1. ไมครอบคลุมรายละเอียด
มักจะเปนการอภิปราย
ทั่ว ๆ ไปเสียมากกวา
ทั้งกลุมสามารถมองเห็นและ 2. กลุมไดแตฟงคําวิจารณ
อานการวิจารณซึ่งกันและกัน
ได
วิจารณเปนตัวหนังสือเทานั้น 3. การวิจารณทําไดทั้งทางคําพูด/
ภาพ
ไมมีใครสามารถซอนและ
4. เปนไปไดที่จะหลีกเลี่ยง
ไมใหคําวิจารณ
ไมรวมการวิจารณ
คําวิจารณจะถูกบันทึกไว
5. คําวิจารณบนั ทึกไวไมถาวร
อยางถาวร
การตอบโตคําวิจารณ
6. เปนไปไดที่การตอบโต
ไมทันทวงที
คําวิจารณทนั ทีทันใด

1. การวิจารณงานของแตละ
บุคคลคอนขางละเอียด
2.

λ
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ตาราง 1 (ตอ)

Online

องคประกอบสิ่งแวดลอม

Face–to–Face

7. โดยปกติมกั จะมีการอภิปราย
บางหลังจากการวิจารณ
โดยที่มองประเด็นกวางขึ้น
8. กลุมไดดูผลงานของผูเขารวม 8. กลุมไดดูผลงานของผูเขารวม
ไดทีละคน
ทุกคนในเวลาเดียวกัน

7. บางครั้งก็มีการอภิปราย
นิดหนอยหลังจากคําวิจารณ

12. ความพยายามแบบ
เบ็ดเสร็จของกลุม
13. ระดับของความตาง/
ทางเลือก

λ

ใชความพยายามมากกวา

λ

ใชความพยายามนอยกวา

1. ธรรมชาติของการเรียนระบบ 1. ขอบเขตคอนขางจํากัด จึงตอง
นี้มีขอบเขตหลวม ๆ เปนการ ยึดติดอยูกับวิธีการที่ยอมรับได
กระตุนใหพดู คุยกันไดตาง ๆ
นานา และเกิดการเรียนรูที่
ขยายวงกวางออกไป เนื่องจาก
เปนระบบเปด โดยไมคํานึงถึง
เวลา สถานที่ แหลงกําเนิด
และผูรับ
2. เครื่องมือไมจํากัดผูสง แตอาจ 2. ความไมแนนอนไมนาจะเกิด
เนือ่ งจากความเขาใจรวมกัน
จํากัดผูรับ โดยการเพิ่มความ
เกี่ยวกับวิธีการเขาไปมีสวน
ไมแนนอนของผูรับ
ในการอภิปราย

2.3 ขอดี 10 ประการของการศึกษาทางไกลโดยใชสื่อ ICT (Online Learning)
Kassop (2005 : Web Site) ไดกลาวถึงขอดีของการเรียนการสอนทางไกลโดยใชสื่อ
ICT (Online Learning) เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face–to–Face
Learning) ดังตอไปนี้
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1. ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
ในทางวิชาการทราบดีถึงขอเสียและจุดบกพรองของการเรียน ซึ่งผูสอน
เปนจุดศูนยกลางในชั้นเรียน หากแตก็เปนเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยน ถึงแมวาผูสอนจะพยายามใช
เทคนิคตาง ๆ ในการสอน เชน การใหผูเรียนบรรยาย อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ หรือการ
แบงกลุมเพื่อทํากิจกรรมก็ตาม ผูสอนก็ยังคงเปนผูมีบทบาทสําคัญกวาผูเรียนอยูนนั่ เอง
ในสวนของการเรียน Online นั้น ถึงแมวา ผูสอนจะนั่งอยูดานหลัง หากแต
ผูเรียนก็ไดรับอนุญาตใหเรียนรูดวยตนเอง หรือสอนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการอภิปราย
เปนกลุม ผูเรียนก็มีโอกาสที่จะอธิบาย แลกเปลี่ยน แสดงขอคิดเห็น วิจารณ รวมถึงพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนระหวางผูเรียนเอง ในรูปแบบและวิธีการซึ่งนาน ๆ ครั้งเราจะเห็นในชั้นเรียน
2. การฝกทักษะในการเขียน
วิธีการที่ดีที่สดุ ในการสอนใหผูเรียนเขียนอยางมีประสิทธิภาพ คือ การใหเขียน
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งในหลักปฏิบัติของการเรียนแบบ Online ผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะในการเขียน
มาก ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การตอบคําถาม
หรือแมแตการทดสอบตาง ๆ งานทั้งหมดลวนแลวแตอยูในรูปแบบการเขียนหรือการพิมพทั้งสิ้น
3. ผูเรียนมีโอกาสในการสื่อสารและปรึกษาหารือกันมากขึ้น
สิ่งที่ดีที่สุดอยางหนึ่งของการเรียนแบบ Online คือ การไดแสดงความคิดเห็น
การเรียนในชัน้ เรียนนั้นผูสอนจะเปนคนถามและก็จะมีแตผูเรียนกลุมเดิม ๆ ที่กลาแสดงออกเปน
คนตอบ แตการเรียนแบบ Online นั้นผูเรียนกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เมือ่ ผูสอนปอน
คําถามในกระดานอภิปรายทีต่ างกัน ผูเรียนทุกคนจะถูกคาดหวังใหตอบ ตอบอยางฉลาด และ
สามารถตอบไดหลายครั้ง
4. มีอุปกรณซึ่งสามารถใชในการเรียนรูไดตลอดชีวิต
ในความเปนจริงแลวไมมีใครจะสามารถมีครูหรืออาจารยที่จะมาคอยบอกและ
แนะนําขอมูลใหม ๆ ไดตลอด ซึ่งในการเรียนแบบ Online นี้จะสอนใหผูเรียนไดรจู ักการแสวงหา
ความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดวยตนเองหรือทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนรวมงาน และสิ่งแวดลอม
ของการเรียนแบบ Online ก็จะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงตาง ๆ
เชน Internet, Search Engines, Discussion Boards, Chat, e–mail และจากสื่ออืน่ ๆ
5. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
สื่อหรือเว็บไซตสมัยนี้ไดรับการพัฒนาใหทันสมัยและสมจริงสมจังมากขึ้น ผูที่
เขาไปศึกษาคนควาจึงรูสึกเหมือนไดเขาไปอยูในเหตุการณจริง และไดทดลองทําดวยตนเอง เมื่อนํา
ความรูสึกและขอมูลที่ไดเหลานี้มาประกอบการทํารายงานจึงทําใหนาสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนีย้ ัง
สามารถศึกษาคนควาไดอยางไมจํากัดเวลาและประหยัดคาใชจา ย
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6. ความประสงคในการมีปฏิสัมพันธและการบริการใหความชวยเหลือ
เนื่องจากการเรียนแบบ Online นั้นสามารถทําไดตลอด 24 ชั่วโมง ตอ 1 วัน
และ 7 วันตอสัปดาห ทําใหการติดตอสือ่ สารกับผูสอนและเพื่อนรวมชั้นผาน e–mail สามารถ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมจํากัดเฉพาะในเวลาเรียนเทานัน้ รวมถึงการบริการในรูปแบบตาง ๆ เชน
การลงทะเบียน การใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ ขอมูลความชวยเหลือทางดานการเงิน เปนตน
7. ไดรับการตอบกลับอยางรวดเร็ว
การเรียนแบบ Online นั้นสวนใหญจะเปนการโตตอบและสนทนาผานทาง
e–mail ซึ่งทั้งการบานและผลการเรียน รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ จะตอบกลับอยางทันทวงทีและ
มีรายละเอียดมากกวาการเรียนในชั้นเรียน โดยที่ไมตองรอใหถึงการเรียนในครั้งตอไปถึงจะได
งานคืน
8. มีความยืดหยุน
สําหรับผูเรียนที่ตองทํางานหรือมีครอบครัวแลว ไมสามารถหาเวลาเรียนใน
ชั้นเรียนแบบปกติได แตสําหรับการเรียนแบบ Online แลวไมมีปญหา เพราะสามารถจะเรียนได
จากทุกที่ ทุกเวลา ขึ้นอยูกับความสะดวกของแตละบุคคล
9. ผูเรียนมีความใกลชิดและสนิทสนมกัน
เปนเรื่องปกติสําหรับผูเขารวมการเรียนการสอนแบบ Online ที่จะพัฒนา
ความรูสึกและความมั่นใจในสังคม Online ที่มีเพิ่มกระบวนการเรียนรู ซึ่งผูเรียนมีแนวโนม
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวทาง e–mail หรือกระดานอภิปรายมากกวาการเรียนในชัน้ เรียน
10. พัฒนาความสามารถในการสอนของบุคลากรรวมถึงการทําใหรูสกึ
กระปรี้กระเปราและมีชีวิตชีวา
ถึงแมวาการสอนแบบ Online จะเปนงานที่หนักกวาการสอนในชั้นเรียน
แตอยางไรก็ตาม มีผูสอนหลาย ๆ คนที่สอนแบบเดิมและรูสึกหมดไฟ ไมมีความกระตือรือรน
ไดหันมาใชวิธกี ารสอนทางไกลโดยใชสื่อ ICT แลวรูสึกมีชีวิตชีวา และสนุกกับการสอนมากขึ้น
โดยสามารถพัฒนากระบวนการและทักษะดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาการสอน
แบบเดิม
สรุปไดวา e–Learning ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหแก
ผูเรียนในวงกวางมากยิ่งขึ้น เพราะผูเรียนที่ใช e–Learning นั้นจะไมมีขอจํากัดในการเดินทางมา
ศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่ง และสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง ดังนั้น e–Learning จึงสามารถ
นําไปใชเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวติ (LifeLong Learning) ได และนอกจากจะใช
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สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตแลว e–Learning ยังนํามาใชเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษาระดับตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยที่ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใด ในเมืองหรือในชนบท
ก็สามารถเขาถึงเนื้อหาที่ไดมาตรฐานเทาเทียมกัน
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บทที่ 3
จุดมุงหมายของการเรียนรู
ในบทนี้ที่ 2 ที่ผานมา ผูเขียนไดเสนอความรูเกี่ยวกับระบบการใหบริการการศึกษา
ที่สําคัญ 2 ระบบ ไดแก ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา และระบบการจัดการเรียน
การสอนทางไกล โดยเฉพาะไดเสนอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e–learning ซึ่งนับวา
เปนการจัดการศึกษาที่เปนทางเลือกเพื่อใหบุคคลไดเรียนรูตลอดชีวิต ในบทนี้จะกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการเรียนรูใ น 4 ประเภท คือ การเรียนเพื่อรู การเรียนรูเพื่อปฏิบตั ิไดจริง การเรียนรูเพื่อที่จะ
อยูรวมกัน และการเรียนรูเพือ่ ชีวิต ซึ่งถาผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรูทั้ง 4 ประเภทนี้
จะทําใหพบอิสรภาพอยางแทจริง
Jacques Delors และคณะ ไดเขียนไวในหนังสือ Learning : The Treasure Within
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดแปลและจัดพิมพเพื่อรายงานตอยูเนสโกไวใน
รายงานที่เรียกวา การเรียนรู : ขุมทรัพยในตน ซึ่งไดกลาวถึงการเรียนรู 4 ประเภท ไวดังนี้
3.1 การเรียนเพื่อรู (Learning to Know)
การเรียนรูประเภทนี้เปนการเรียนที่เนนองคความรู ทั้งความรูทั่วไป และความรูเฉพาะที่
ลงลึกในบางวิชา แตเนื่องจากโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีองคความรูใหม
เกิดไดตลอดเวลา ซึ่งอาจไดมาจากการวิเคราะห สังเคราะห คนควาและวิจยั ของมนุษย จึงเปนไป
ไมไดที่มนุษยจะเรียนรูไดทกุ อยาง จึงมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูว ธิ กี ารเรียนรู (Learning How
to Learn) เพื่อใหสามารถแสวงหาความรูท ี่ตองการได และผูเขียนมีความเชื่อวาการคิดเปนเครื่องมือ
ของการเรียนเพื่อรู หากปราศจากการคิดทีถ่ ูกตองแลวก็ไมอาจทําใหผูเรียนเกิดความรูได ดังนั้น
จึงขอกลาวถึงการคิดพอสังเขปดังตอไปนี้
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต. 2541 : 24–25) ไดใหขอคิดไววา การศึกษา
ตองประกอบดวยขัน้ ตอนการรับรูขอมูล (สุตมยปญญา) และการคิดวิเคราะหขอมูล (จินตามย
ปญญา) และไดอางอิงคํากลาวของขงจื้อทีก่ ลาวไวคลายกันวา “เรียนโดยไมคิดเสียเวลาเรียน
คิดโดยไมเรียนเขารกเขาพง” และไดอธิบายถึงการคิดแบบโยนิโสมนสิการวา
โยนิโสมนสิการแปลวาถูกตองแยบคาย มนสิกาแปลวาทําไวในใจ โยนิโสมนสิการ
หมายถึง การทําไวในใจโดยแยบคาย หรือการคิดเปน ถูกตองตามความเปนจริง โดยอาศัยการเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ และคิดเชื่อมโยงตีความขอมูลเพื่อนําไปใชตอไป

- 30 โยนิโสมนสิการมีวิธีคิดสรุปไดเปนสี่แบบดวยกัน ดังนี้
1. อุปายมนสิการ คือ คิดถูกวิธี การศึกษาตองสอนใหคนมีวิธีคิด วิธีวิจัย และ
ใชวีการนั้นอยางถูกตองวองไว
2. ปถมนสิการ คือ คิดมีระเบียบ การศึกษาจะตองสอนใหคนคิดตอเนื่องอยาง
เปนระบบ มีระเบียบ ไมกระโดดไปกระโดดมา คิดอยางมีเปาหมาย
3. การณมนสิการ คือ คิดมีเหตุผล รูจักเชือ่ มโยงวาเหตุนี้นําไปสูผลอะไร หรือ
ผลนี้มาจากเหตุอะไร
4. อุปปาทกมนสิการ คือ คิดเปนกุศล เปนการคิดเพื่อคนหาแกนสารสาระ
เมื่อไดรับขอมูลขาวสารมากมาย ตองรูจักกรองเอาสวนที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับเรา
เรื่องโยนิโสมนสิการทั้งสี่ขอนี้ ทานประยูร ธมฺมวิตโต ไดเขียนเปนบทกลอนเพื่อให
จํางายดังตอไปนี้
โยนิโสมนสิการทานวาไว
คือคิดเปนทําใจในวิถี
แหงความจริงความงามและความดี
ดวยคิดสี่ประเด็นเปนสําคัญ
(1) คิดอะไรก็ใหมีวิธีคิด
(2) ตั้งดวงจิตแนวแนไมแปรผัน
(3) ใชเหตุผลแกปญหาสารพัน
(4) ตั้งใจมั่นตามครรลองมองแงดี
วิธีคิดแบบหมวกหกใบ
Edward de Bono ไดเสนอวิธีคิดแบบหมวกหกใบ ไวในหนังสือ SIX
THINKING HATS ซึ่งสุดตระการ ธนโกเศศ และคณะ ไดแปลไวในหนังสือ หมวก 6 ใบ
คิด 6 แบบ (2546 : 23–24) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
สีขาว สีขาว (ความไมมีสี) ชี้ใหเห็นความเปนกลาง ไมมีอคติ ไมลําเอียง
ซึ่งหมวกขาวนี้เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและตัวเลข ความคิดแบบหมวกขาวจะเปนระเบียบวิธีที่
สงเสริมใหนักคิดแบงแยกอยางชัดเจนอยูในใจของเขาวาอะไรเปนขอเท็จจริง และอะไรเปนการ
คาดการณหรือการตีความ
สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ (หนาแดง) ความเดือดดาล และอารมณ สีแดง
ใหมุมมองทางดานอารมณซงึ่ ครอบคลุมความรูสึกกวาง ๆ 2 ประเภท คือ ความรูสึกธรรมดา ๆ

- 31 เชน ความกลัว ความไมชอบ จนถึงความรูสึกที่ละเอียดออนมากขึ้น เชน ความสงสัย ความหวาด
ระแวง และความรูสึกที่มีความซับซอน สังหรณ หยั่งรู ความรูสึกสัมผัส ความรูสึกเชิงรสนิยม
และสุนทรียภาพ
สีดํา สีดํามืดมนและจริงจัง หมวกสีดําคือขอควรระมัดระวังและคําเตือน ซึ่งชี้
ใหเห็นถึงจุดออนของความคิดนั้น ๆ ซึ่งจุดประสงคหลักของการคิดแบบหมวกสีดําคือการนําเอา
ขอควรระมัดระวังมาตีแผแจกแจงใหเห็น และตองระวังไมใชอยางพร่าํ เพรื่อและผิด ๆ จนยึดติด
หมวกสีดําเปนวิธีการคิดเพียงแบบเดียว
สีเหลือง สีเหลืองสองสวาง และใหความรูสึกในทางทีด่ ี หมวกสีเหลืองจึงเปน
มุมมองในแงบวก รวมถึงความหวังและการคิดในแงดีอกี ดวย การคิดแบบหมวกเหลืองอาจเปน
การคาดการณ การมองหาโอกาส ซึ่งกอใหเกิดวิสัยทัศน จินตนาการ และความฝนนานัปการ
สีเขียว คือสีของหญา พืชพรรณ ความอุดมสมบูรณ การเติบโตงอกงาม
หมวกสีเขียวหมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม ๆ ความคิดเชิงยัว่ ยุ ใชเพื่อกระตุนเราใหหลุด
จากแบบแผนความคิดแบบเดิม เปลี่ยนไปเปนความคิดนอกกรอบเพื่อจุดประกายแนวความคิดใหม
และมุมมองใหม ๆ
สีฟา สีฟาเยือกเย็น และเปนสีของทองฟาซึ่งอยูเบื้องบนเหนือทุกสิ่งทุกอยาง
หมวกสีฟาจึงหมายถึงการควบคุมการจัดระบบกระบวนการคิดและการใชหมวกอื่น ๆ หมวกคิดสีฟา
อาจนํามาใชขดั จังหวะเปนระยะเพื่อใหมีการสวมหมวกสีใดสีหนึ่ง หรือเพื่อกําหนดลําดับขั้นตอน
การคิดที่จะตามมา เชนเดียวกับที่นักออกแบบการแสดงก็ตองคอยกํากับการแสดง
การที่นําเสนอเรื่องการคิดนีก้ ็เพื่อจุดมุงหมายที่จะทําใหการคิดเปนเครื่องมือของการเรียน
เพื่อรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผูเขียนเชือ่ วาคุณภาพของชีวิตนั้นนาจะขึ้นอยูกับคุณภาพของ
การคิดดี คิดถูกตอง คิดมีเหตุผล และคิดเชิงสรางสรรคดวย
3.2 การเรียนรูเพื่อปฏิบัตไิ ดจริง (Learning to Do)
เมื่อมนุษยไดเรียนเพื่อรูแลว ตองเนนการปฏิบัติไดจริงเพือ่ ใหเกิดทักษะความชํานาญ
โดยเฉพาะในสังคมที่เปนสังคมอุตสาหกรรมนั้น ความสามารถสวนบุคคลไดกลายเปนเรื่องสําคัญ
งานที่ใชกําลังกายแตเพียงอยางเดียวดังในสังคมกสิกรรมคอย ๆ หมดไป แตมีงานทีต่ องใชสติปญญา
และสมองมาแทนที่มากขึ้น
การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริงแตกอนเปนเพียงการถายทอดงานที่คอนขางเปนกิจวัตร แต
ในปจจุบนั และในอนาคตนัน้ การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริงจะตองเนนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ
และมีความสามารถที่จะสรางนวัตกรรมได นอกจากนี้ในปจจุบันและอนาคตความสําคัญของ
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มีความสําคัญมากขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองปลูกฝงคุณลักษณะของมนุษยใหสามารถสราง
ความสัมพันธอันราบรื่น กลมเกลียวกับผูอื่น ซึ่งไมอาจเรียนรูหรือสั่งสมกันไดดว ยการฝกฝน
แบบเดิม
3.3 การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกัน (Learn to Live Together)
การเรียนรูประเภทนี้ เปนการเรียนรูที่เนนใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติ
เปนไปไดหรือไมที่ทุกประเทศจะจัดระบบการศึกษาที่จะชวยลดความขัดแยงดวยสันติวิธี โดยสอน
ใหเคารพผูอื่น รวมทั้งเขาใจศาสนาและวัฒนธรรมของผูอื่น ฝกการทํางานรวมกัน ชี้ใหเห็นและ
เขาใจถึงความคลายคลึงกัน และความแตกตางกันของวัฒนธรรมของมนุษย ซึ่งจะนํามาสู
การแกปญหาความขัดแยงของมนุษย และทําใหสังคมมีสันติ
3.4 การเรียนรูเพื่อชีวิต (Learning to Be)
หลักการเบื้องตนของการศึกษาจะตองชวยพัฒนาปจเจกชนในทุกดาน ทั้งจิตใจและ
รางกาย สติปญ
 ญา ความออนไหว สุนทรียภาพ ความรูสึกรับผิดชอบ และศีลธรรมจรรยา เพื่อให
มนุษยเราทุกคนสามารถพัฒนาความคิดอยางอิสระเสรีโดยใชวิจารณญาณ ไมตกเปนทาสของสื่อ
และมีดุลยพินจิ ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดวาควรจะดําเนินการอยางไรเมื่อตอง
ออกไปเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิต และอยูในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมี
ความสุข
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต. 2541 : 21–22) ไดเสนอขั้นตอนแหงการศึกษา
7 ขั้นตอน ซึ่งทําใหการศึกษาเปนการศึกษาเพื่อชีวติ ดังนี้
1. มีศรัทธาเขาไปหาอาจารย
2. ศึกษาคําสอนของทาน
3. จดจําเรื่องที่ศึกษา
4. พิจารณาความหมายของคําที่จดจํามานัน้
5. เกิดความเขาใจเพราะเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ
6. เกิดฉันทะคือความพอใจ การศึกษาตองสรางฉันทะนี้ใหได
7. อุตสาหะคือรับไปปฏิบัติ
สรุป การจัดการเรียนรูนั้นตองมุงใหบรรลุจุดมุงหมายทั้ง 4 ประเภทดังกลาวแลว
ไปพรอม ๆ กัน ทั้งนี้เพื่อจะทําใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ และเปนบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต
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บทที่ 4
การศึกษาขัน้ พื้นฐานสูมหาวิทยาลัย
ในบทที่ 3 ผูเขียนไดเสนอเรื่องจุดมุงหมายของการเรียนทั้ง 4 ประเภทแลว ซึ่งไดแก
การเรียนเพื่อรู การเรียนรูเพือ่ ปฏิบัติได การเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอนื่ และการเรียนรูเพื่อชีวิต
ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงการรูหนังสือ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา
การอุดมศึกษา และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผูอานจะไดเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในระบบ ซึ่งเปนเพียงการศึกษาและเตรียมเครื่องมือสําหรับการเรียนรูเทานั้นการเรียนรูจริงจะเกิดขึ้น
เมื่อเดินเขาสูชวี ิตการทํางานและการเรียนรูน ี้จะตองดําเนินไปตลอดชีวติ ซึ่งคณะกรรมาธิการนานาชาติ
วาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ฉบับภาษาไทย (2540 : 123–125) ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูมหาวิทยาลัย ไวดงั นี้
แนวความคิดในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตไมไดทําใหคณะกรรมาธิการฯ
หลงผิดโดยมองขามความสําคัญของการศึกษาในโรงเรียนเมื่อเทียบกับการศึกษา
นอกโรงเรียนหรือนอกระบบ ตรงกันขาม คณะกรรมาธิการฯ เชื่อวาระบบ
การศึกษาในโรงเรียนนีแ้ หละที่เราไดรับทักษะและความถนัดที่จําเปนสําหรับ
การเรียนรูตอไป บทบาทของการศึกษาในระบบและนอกระบบจึงไมไดขัดกัน
แตอยางใด แตกลับเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว เราจะตองปรับระบบการศึกษาใหสอดคลองกับความ
จําเปนใหม ๆ เหลานี้ ฉะนัน้ เราจึงตองพิจารณาขั้นตอนการศึกษาในระดับ
ตาง ๆ ใหโยงใยกันเขา และจัดเสียใหมใหสามารถโอนจากสายหนึ่งไปยัง
อีกสายหนึ่ง และใหทั้งระบบมีทางเลือกมากมายสําหรับนักเรียน สิ่งเหลานี้จะ
ชวยแกปญหาซึ่งผูวางนโยบายการศึกษากําลังเผชิญอยู กลาวคือ จะเขมงวด
หรือไม ซึ่งก็จะมีผลใหผูสอบตกมากขึ้น หรือจะจัดใหทุกคนไดรับการศึกษา
เหมือนกัน แทนที่จะมุงสงเสริมความสามารถของแตละคน
เจตคติตอการเรียนรูที่จะดําเนินไปตลอดชีวิตนั้น ปลูกฝงกันใน
ครอบครัว แตที่กวางกวานี้ คือ ในขณะที่เด็กกําลังเรียนขั้นพื้นฐานดวย
(ซึ่งรวมประถมศึกษาและโดยเฉพาะอยางยิง่ การศึกษาในปฐมวัย) ในระดับ
นี้แหละที่เราจะสามารถจุดประกายความคิดสรางสรรคหรือดับจนมืดมิด
และเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูหรือไม ชวงนี้แหละที่เปนชวงที่เราไดอุปกรณ
สําหรับพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผลและจินตนาการวิจารณญาณและ
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ความรูสึกรับผิดชอบของเราในอนาคต เมือ่ เรามีความใฝรูในเรื่องเกีย่ วกับโลก
รอบตัวเรา คณะกรรมาธิการฯ ตระหนักดีวากลุมสังคมตาง ๆ ประเทศตาง ๆ
และภูมภิ าคตาง ๆ ยังมีความไมเทาเทียมกัน ซึ่งเราจะตองขจัดใหหมดสิ้นไป
ฉะนั้นในปลายศตวรรษที่ 20 นี้ สิ่งหนึ่งซึ่งทาทายเราเปนอยางมาก คือ
ทําอยางไรจึงจะจัดใหทกุ คนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ ีคุณภาพอยางทั่วถึง
นี่คือจุดประสงคซึ่งชุมชนนานาชาติไดใหคํามั่นไวในการประชุมที่จอมเทียนเมื่อ
ป 1990 ในขณะนีเ้ ราทุกคนทั่วโลกจะตองมีความรูเพือ่ จะไดสามารถเขาใจโลก
และเรื่องนี้ไมไดเกีย่ วพันเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาเทานั้น เราควรใหคํามั่น
ดังกลาวกันอีกครั้ง และสืบสานสิ่งที่ไดดําเนินไปแลวกันตอไป
อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเห็นวาเราควรใหคํามั่น
สัญญาเชนเดียวกันในกรณีของมัธยมศึกษา โดยรวมเรื่องนี้ไวในวาระการประชุม
นานาชาติที่สําคัญ ๆ ซึ่งจะมีขึ้นในศตวรรษหนา เราตองมองวามัธยมศึกษาเปน
จุดสําคัญที่สุดจุดหนึ่งในชีวติ เราแตละคน ในชวงนี้เปนชวงที่เยาวชนควร
สามารถกําหนดอนาคตของตนเองโดยคํานึงถึงรสนิยมและความถนัดของตน
และมีสมรรถนะที่จะเปนผูใหญที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตอยางเต็มที่ ฉะนั้น
เราจึงตองปรับการศึกษาในระดับนี้ โดยคํานึงถึงกระบวนการตาง ๆ ซึ่งเยาวชน
เติบโตเปนผูใหญ กระบวนการสําหรับแตละคนและแตละประเทศยอมไม
เหมือนกัน ตลอดจนความจําเปนทางดานเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนควรมี
ทางเลือกที่จะเรียนหลาย ๆ ทางสุดแตพรสวรรคของตน และควรเนนในเรื่อง
การแนะแนวใหมากขึ้น และเปดโอกาสใหเรียนเสริมวิชาหรือเปลี่ยนไปเรียน
สาขาอื่นก็ได คณะกรรมาธิการฯ ขอสนับสนุนใหพัฒนาหลักสูตรแบบแซนดวิช
ซึ่งสลับการเรียนและการทํางาน วัตถุประสงคในที่นี้ก็เพียงแตเพื่อใหโรงเรียนมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับสภาพแวดลอมในการทํางานเทานั้น และเพื่อให
เยาวชนไดเผชิญกับความเปนจริงในสังคมและความเปนจริงในสถานทีท่ ํางาน
อีกดวย เพื่อจะไดตระหนักถึงจุดออนและจุดแข็งของตน ซึ่งจะชวยใหเติบโต
เปนผูใหญขึ้นอยางแนนอน
ทายที่สุด อุดมศึกษาจะตองมีสวนชวยตอไปในการสราง สงวนรักษา
และถายทอดความรูในระดับสูงสุด สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีบทบาทสําคัญดวย
เชนกันในการพิจารณาทบทวนเรื่องการศึกษา วาควรจะสอนกัน ณ ที่ใด และ
เมื่อใด เมื่อวางแผนการศึกษาในระดับนี้ เราจะตองคํานึงถึงโอกาสที่เทาเทียมกัน
รวมทั้งเรื่องความเปนเลิศ โดยจัดการสอนในสถาบันที่เปดกวางใหแกชนทุกชั้น
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ไมวาจะมีพื้นฐานการศึกษามาเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยจะตอง
เปนผูนําในการทดลองสอนคนกลุมใหม ๆ ดวยวิธีสอนแบบใหม ๆ โดยคํานึง
ถึงทักษะและความรูที่ไดรับจากการศึกษานอกระบบ และเผยแพรวิธีเรียนรูแบบ
ใหม ๆ โดยจัดการอบรมครูและครูผูสอนครูอีกทีหนึ่ง
ในการพิจารณาหาทางไปสูสังคมซึ่งทุกคนสามารถและจะเรียนรูตลอด
ชีวิต เราตองพิจารณาทบทวนกันใหมถึงความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษา
และสังคม และลําดับขั้นตอนของการศึกษาระดับตาง ๆ การศึกษาเลาเรียนใน
อนาคตเชนเดียวกับการประกอบอาชีพ จะเปนไปในแนวนอนนอยลง โดยจะมี
ชวงเรียนสลับกับชวงทํางานทั้งประเภทที่มรี ายไดและไมมีรายได เราจะตองคอย ๆ
เอื้ออํานวยการสลับการเรียนกับการทํางานดังกลาวใหมากขึ้น โดยยอมรับทักษะ
และความถนัดที่ไดรับจากที่ตาง ๆ ใหเปลี่ยนจากการศึกษาประเภทหนึ่งหรือ
ระดับหนึ่งไปยังอีกประเภทและระดับหนึง่ ไดโดยงาย และใหการแยกระหวาง
การศึกษาและการทํางานอยางชัดเจนนั้นลดนอยลง
4.1 การรูหนังสือ
การรูหนังสือเปนทักษะสวนบุคคลที่สําคัญในการดํารงชีวิต คือ เปนผูสามารถอาน
หนังสืออก เขียนหนังสือได คิดเลขเปน และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นได ซึ่งการรูหนังสือ
ถือเปนสิ่งจําเปนในการแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวติ กระบวนการที่จะทําใหคน
รูหนังสือ คือ การมีเจตคติทดี่ ีตอการเรียนรู และการถายทอดความรู การฝก การอบรมมาจาก
ครอบครัว จากสถาบันการศึกษา และจากแหลงเรียนรูต าง ๆ ในสังคม
การรูหนังสือถือวาเปนสิทธิมนุษยชนซึ่งไดประกาศมาแลวกวา 50 ป (Universal
Declaration of Human Rights) ในโลกปจจุบันมีผูไมรหู นังสือที่เปนผูใหญมากกวา 862 ลานคน
( 2 ใน 3 เปนสตรี) และเด็กในวัยเรียนกวา 113 ลานคนที่ไมไดไปโรงเรียนถาเหตุการณยังคง
เปนอยูเชนนี้คาดวาในป พ.ศ. 2558 อัตราจะเพิ่มขึน้ อีก 85% (อุทัยวรรณ โชคบุณยสิทธิ์. 2549 :
Website)
ในการประชุมสมัชชาสากลวาดวยการศึกษาผูใหญ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2533 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ องคการยูเนสโก ไดประกาศใหเปนปสากลแหง
การรูหนังสือ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จเปนองคประธานเปด
การประชุมและไดพระราชทานพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “การรูหนังสือ เปนความจําเปนสําหรับ
ทุก ๆ ชาติที่กําลังพัฒนา ตลอดจนเปนกิจกรรมที่ตองรวมมือกันสงเสริมใหบรรลุผลใหไดถา
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ปราศจากพื้นฐานการรูหนังสือของประชาชนในประเทศแลว ความพยายามในการดําเนินการพัฒนา
อยางไรก็ไรผล การรูหนังสือเปนสวนหนึง่ ของวิชาการ ที่จะพาไปสูจดุ หมายอันสูงสุดนั่น ก็คือ ทํา
ใหมนุษยชาติเกิดความสมบูรณ พูนสุข เชนวานีไ้ มใชเรื่องงายเลย และเปนเรื่องทีค่ ุมคามาก หาก
พวกเราทุกฝายจะรวมแรงรวมใจกันเพียรพยายามไปสูจดุ หมายนี”้ (ขาวปฏิรูปการศึกษา. 2549 :
Website)
4.2 การศึกษาปฐมวัย
แมวาการกําหนดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของประเทศไทยไมรวมการศึกษาปฐมวัยไวดวย
(การศึกษาขัน้ พื้นฐานจะเริ่มที่ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6) แตรัฐยังคงใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0–5 ป) เพราะการพัฒนาเด็กวัยนีเ้ ปนชวงเวลาสําคัญสําหรับการพัฒนา
ทางสมองของบุคคล ซึ่งความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2544 : 4)
1. การพัฒนามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองเริม่ ตั้งแตอยูใ นครรภ ชวงปฐมวัย
และตอเนื่องตลอดชีวิต
2. หลักวิชาและการวิจยั ไดแสดงวาปจจัยแวดลอมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถ
เปลี่ยนโครงสรางและประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษยได เวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดใน
การพัฒนาสมอง คือ ในชวง 5 ปแรกของชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพมนุษยที่ยั่งยืน และปองกันปญหาสังคมในระยะยาว จําเปนตอง
เริ่มพัฒนาตั้งแตปฐมวัย โดยเนนใหครอบครัวเปนแกนหลัก และชุมชนเปนฐานทีม่ ีสวนรวมอยาง
แทจริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน
4. แนวคิดในการพัฒนาเด็กเพื่อใหมพี ัฒนาการทุกดานอยางสมดุล นับตั้งแตปฏิสนธิ
จวบจนเจริญวัย จําเปนตองมีการตื่นตัวและผนึกกําลังกันทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกัน
สงเสริมครอบครัวใหพอแมมีความรักและความรู สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานไดถูกวิธี
จากความสําคัญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 3–5) จึงไดกําหนดปรัชญาและ
หลักการของการศึกษาปฐมวัย ไวดังนี้
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดู และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน
ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม–วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอือ้ อาทร และ
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ความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจน
การเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ ดังนี้
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชวี ิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข
5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการ
พัฒนาเด็ก
4.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐตองจัดใหประชาชนของตนเองใน
แตละประเทศ การศึกษาขั้นพื้นฐานนี้จะชวยปูพนื้ ฐานทีม่ ั่นคงสําหรับเยาวชนเพื่อใชเปนเครื่องมือ
สําหรับการเรียนรูในอนาคต และใหทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตที่สรางสรรคในสังคม
สําหรับประเทศไทยใหความหมายของการศึกษาขั้นพืน้ ฐานวา หมายถึงการศึกษากอน
ระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 2) ซึ่งไดกําหนดอุดมการณและหลักการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐ
ตองจัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งใน
ฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียน
ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหนาทีก่ ารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว
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และเพื่อสรางเปนรากฐานทีแ่ ข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ยึดหลักทีส่ อดคลองกับอุดมการณ ดังนี้
1. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม เปนผูที่มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ใฝรู มีทักษะในการแสวงหาความรูที่พอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวติ สวนตน
สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและชาญฉลาด และมีความเปนประชาธิปไตย
2. หลักการจัดการศึกษาเพือ่ ความเปนไทย ใหมีความรักและภาคภูมใิ จในทองถิ่น
และประเทศชาติ มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงมั่น ขยัน
ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติทพี่ ึงประสงคเพือ่ เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก
3. หลักแหงความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยางทั่วถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบงชนชัน้
หรือความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรม
4. หลักการมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนมีสว นรวม
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อเสริมสรางเอกลักษณ ศักดิ์ศรี และตอบสนองความตองการทองถิ่นตามนัยของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
5. หลักแหงความสอดคลอง อุดมการณ หลักการ และมาตรฐานในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตองสอดคลองระหวางสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐบาล สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา
4.4 การอาชีวศึกษา
แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี (อางอิงจาก สนอง โลหิตวิเศษ. 2549 : Website)
กลาววา การอาชีวศึกษาเปนกระบวนการจัดการศึกษาเพือ่ เขาสูชีวิตการทํางานเพื่อประกอบอาชีพ
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ (Semi-Skill) ระดับชางฝมือ (Skill) ระดับชางเทคนิค
(Technical) และระดับเทคโนโลยี (Technologist) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถตอบสนอง
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ตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี อาชีวศึกษาจึงเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศเพราะความเจริญของประเทศขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพ สามารถสนองตอบตอการขยายตัวทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการรวมทั้งการนําเอา
เทคโนโลยีมาใชในสภาวะปจจุบันที่โลกมีความเจริญมากขึ้น การอาชีวศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการนําพาประเทศเขาสูการแขงขันในโลกยุคแหงการเรียนรู อาชีวศึกษาเปนการศึกษาที่มุงให
ผูเรียนมีทักษะ มีฝมือที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได ตลอดมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ในอดีตอาชีวศึกษา
ถือเปนองคกรหนึ่งของการศึกษาที่ประกอบดวย พุทธิศึกษา พลศึกษา จริยศึกษา และหัตถศึกษา
ซึ่งหมายความวาอาชีวศึกษาจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานสติปญญา ดานรางกาย จิตใจ และดาน
ทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งเปนแผน
แมบทในการพัฒนาประเทศ กรมอาชีวศึกษา (ปจจุบันเปนสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา) ไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เพื่อเปนแนวทางในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน ทั้งในระดับกึ่งฝมอื ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ ซึ่งมาตราที่ 20 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไววา “การ
จัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการหรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกีย่ วของ”
ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาจึงตองจัดในลักษณะของความรวมมือและตองผสมผสาน
ความรวมมือกันอยางกลมกลืนระหวางสถานศึกษา กับองคกร หรือสถานประกอบการ เปนการจัด
การศึกษาที่เปดกวางใหสังคมไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเพื่อใหตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและสอดคลองกับสภาพของสังคมและชุมชนในทองถิน่

4.5 การอุดมศึกษา
ไพฑูรย สินลารัตน (2543 : 1–3) กลาวถึงการอุดมศึกษาวา การอุดมศึกษาเปนการศึกษา
สําหรับคนที่กาํ ลังจะเปนผูใหญหรือเปนผูใ หญแลว มีลกั ษณะการเรียนการสอนต่ํากวาปริญญาและ
ระดับปริญญา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ซึ่งความในขอนี้เนนไปที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันอื่น ๆ
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ซึ่งโดยความหมายของมหาวิทยาลัย หรือ University รวมถึงสถาบันอุดมศึกษานัน้ มีลักษณะเดน
อยู 3 ประการ คือ
1. การสรางความรู สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สรางและพัฒนาความรูแ ละวิชาการ
ตาง ๆ ขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่งความรูดังกลาวไดมาโดยการวิจัย นั่นคือภารกิจดานการวิจัย
2. การสรางคน สถาบันอุดมศึกษาในฐานะสรางคนที่จะเปนผูใหญ เปนคนที่จะมี
บทบาทในสังคมตอไป จึงตองใหผูเรียนไดเรียนวิชาตาง ๆ อยางกวางขวางและหลากหลาย
ครอบคลุมวิชาการดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร รวมทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อที่จะให
ผูจบจากสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจโลกและสังคมอยางเพียงพอ นัน่ คือภารกิจดานการผลิต
บัณฑิต
3. การสรางสังคม เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่มีทั้งความรู มีทั้งบุคลากร
ที่มีความรู จึงเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของสถาบันที่ตองพัฒนาสังคมควบคูไปกับการ
พัฒนาความรู และการสรางคนใหกับสังคม นั่นคือภารกิจดานการบริการวิชาการ
ยูเนสโก (UNESCO. 1998 : Web Site) ไดกําหนดภารกิจและหนาที่ของการอุดมศึกษา
ไวในมาตรา 1 : การใหการศึกษา ฝกอบรม และวิจยั วา
เราเห็นควรอนุรักษ สงเสริมและขยายภารกิจหลักของการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภารกิจในการที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน และการปรับปรุงสังคมโดยรวม ดังนี้
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
สามารถตอบสนองความตองการในการดําเนินกิจกรรมทุกภาคสวนของสังคมมนุษย โดยจัดการเรียน
การสอนใหสอดรับกัน ตลอดจนการฝกอบรมวิชาชีพอันประกอบดวยความรูและทักษะขัน้ สูงโดย
ใชหลักสูตรและเนื้อหาที่ออกแบบใหเหมาะสมและสอดรับกับความตองการของสังคมอยางตอเนือ่ ง
ทั้งในปจจุบนั และอนาคต
2. ใหโอกาสในการเรียนรูใ นระดับที่สูงขึน้ และเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการ
เปดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือกมากที่สุด และมีความยืดหยุนในการเขาสูระบบ และออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งใหโอกาสในการพัฒนาตนและการเคลื่อนยายในสังคม เพื่อสรางความเปนพลเมือง
และมีสวนรวมในสังคมดวยวิสัยทัศนที่กวางไกล เพื่อสรางศักยภาพสวนตน และเพื่อสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาธิปไตย และสันติภาพ ภายใตบริบทของความยุติธรรม
3. พัฒนา สรางสรรค และเผยแพรความรูผ านกระบวนการวิจยั และถายทอด
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกีย่ วของ อันเปนสวนหนึ่งในการบริการชุมชนเพื่อชวยเหลือสังคมในการ
พัฒนาทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ สงเสริมและพัฒนาการวิจยั ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงการวิจยั ทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และนฤมิตรศิลป
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4. ชวยสรางความเขาใจ ตีความ อนุรักษ เพิ่มพูน สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม
เชิงประวัติศาสตร ทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ ภายใตบริบทของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
5. ชวยปกปองและเพิ่มพูนคุณคาของสังคม โดยการฝกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับคานิยม
ตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และเสนอมุมมองเชิงวิเคราะหและไมลําเอียง เพือ่
ชวยในการอภิปรายประเด็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร และเพื่อสรางเสริมมุมมองเชิงมนุษยธรรม
6. สนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการฝกอบรมครู
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 24) ไดกลาวถึง
ความหมายและภารกิจอุดมศึกษาไววา การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาระดับหลังการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กําหนดวา การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา อุดมศึกษาถือเปน
การศึกษาระดับสูงของประเทศ เปนแหลงรวมวิทยาการหลากหลายแขนง และศูนยรวมของ
ผูทรงคุณวุฒ/ิ นักวิชาการในศาสตรสาขาตาง ๆ จํานวนมาก
สถาบันอุดมศึกษาจึงนอกจากมีภาระหนาที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต สรางและพัฒนา
องคความรู และนวัตกรรม บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแลว
ยังตองมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง ชี้นํา เตือนภัย และแกปญหาใหกับสังคม อุดมศึกษาจึง
เปนเสมือนสมอง/ขุมกําลังทางวิชาการ และจิตวิญญาณของสังคม
การที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกิจตามบทบาทหนาที่ดงั กลาวใหบรรลุผล
ไดอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีความคลองตัวในการดําเนินงาน
(Autonomy) ทั้งดานการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารบุคลากร และมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) เพื่อสามารถคิดคน แสวงหาความรู ความจริง เพื่อการ
สรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาความเจริญกาวหนาทางวิทยาการใหกบั ประเทศ และสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศ ทั้งนี้ควบคูกับความรับผิดชอบที่สถาบันพึงมีตอสังคมและประเทศชาติ ภายใต
การกํากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน การบริหารจัดการอุดมศึกษาจําเปนตองมีเอกภาพ
ในดานนโยบาย แตมีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหสามารถเขาถึง
ความตองการของกลุมตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง เนนการระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองคกรทองถิ่น ชุมชน และประชาชน (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข)
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4.6 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นับเปนโชคดีของระบบการจัดการศึกษาของไทยเรา เมือ่ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปาหมายหนึ่งในหลาย ๆ เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบับนี้ ไดแก การกําหนดใหมีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน ซึ่งไดกําหนดไว
ตั้งแตมาตรา 47 จนถึงมาตรา 51 ดังนี้ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542.
2542 : 24–26)
มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมกี ารตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย
หนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมิน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกีย่ วของกับ
สถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนทีพ่ ิจารณาเห็นวาเกีย่ วของกับการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาว
รับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมได
ตามมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อให
สถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว
ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
ดังที่เราทุกคนทราบแลววา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ก็ไดเรงดําเนินการประเมินภายนอกรอบแรกไปแลว และกําลังจะดําเนินการประเมินใน
รอบที่สองตอไป ซึ่งรายละเอียดของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่สอง
จะไมขอกลาวในที่นี้
สรุป ในบทนีผ้ ูเขียนมุงใหผูอานไดแนวคิดของการจัดการศึกษาในระบบที่ไดกลาวถึงการรู
หนังสือการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสูมหาวิทยาลัยซึ่งเปนการศึกษาในระบบและ
เปนเพียงการเตรียมเครื่องมือสําหรับการเรียนรูเทานั้น การเรียนรูจริงจะเกิดเมื่อชีวิตเดินเขาสูชวงการ
ทํางานและการเรียนรูนี้ตองดําเนินไปตลอดชีวิต
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บทที่ 5
แนวคิดและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของตางประเทศ
ในบทที่ 4 ผูเขียนไดเสนอเรื่องการรูหนังสือ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการศึกษาที่กลาวมานัน้
เปนการศึกษาในระบบที่จะเปนการสรางพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวติ ใหแตละบุคคลตอไป
ในบทนี้จะไดกลาวถึงแนวคิดและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศที่คัดสรร 4 ประเทศ
ไดแก ประเทศญี่ปุน เกาหลีใต อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งสาเหตุที่เลือกศึกษาทั้ง 4 ประเทศนี้
ก็เพราะวาเปนประเทศที่มีความเจริญและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1 ประเทศญี่ปุน
นับตั้งแตการปฏิรูปการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ประเทศญี่ปุนไดมี
กฎหมายทีเ่ ปนการวางโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเรียนรูตลอดชีวติ หลายเรื่อง เชน กฎหมาย
หองสมุด กฎหมายพิพิธภัณฑ กฎหมายศูนยการเรียนรูป ระชาคม กฎหมายการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เปนตน รวมทั้งมีสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา มีสถาบันสื่อประสมเพื่อการศึกษาแหงชาติ
(National Institute of Media Education) และมหาวิทยาลัยทางอากาศ (University on the
Air) ซึ่งเนนการจัดการศึกษาสําหรับผูใหญ
ในป พ.ศ. 2527 คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (National Council
of Education Reform) ไดเสนอแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาตอรัฐบาล โดยเนนใหความสําคัญกับ
ระบบ “การเรียนรูตลอดชีวติ ” (Life-long Learning) เพื่อแกปญหาการแขงขันสอบเขามหาวิทยาลัย
และเปนการเตรียมคนเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 โดยเปลี่ยนจากการเนนที่ผูจัดการศึกษา มาเนน
ใหความสําคัญกับการเรียนรูซึ่งเปนกิจกรรมของผูเรียน และตอมาในป พ.ศ. 2530 ไดยกฐานะ
กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหเปน “สํานักงานสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต” ทําหนาที่
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่ดูแลการศึกษาทัง้ ในโรงเรียน นอกโรงเรียน การกีฬา และ
สถานประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต
ตอมาในป พ.ศ. 2533 ประเทศญี่ปุนไดมกี ฎหมายสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต (Law

Concerning the Development of Mechanisms and Measures for Promoting Lifelong
Learning) ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong
Learning Council) ทั้งในสวนกลางและในเขตพืน้ ที่การศึกษาของแตละจังหวัด โดยสวนกลาง
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ทําหนาที่กําหนดนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต และระดับจังหวัดจัดทําแผนวิจยั ใหคาํ ปรึกษา และ
บริการแหลงขอมูล และตอมาไดพัฒนาระบบโครงขายเพื่อการเรียนรู (Learning Web) ซึ่งเปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (2005 : Web Site)
แนวทางใหมและความทาทาย
ในเดือนมีนาคม 2546 สภากลางเพื่อการศึกษา และกรรมการที่ปรึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงการกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ไดยอมรับรายงานตอกระทรวงจากการอภิปรายตลอด 1 ปครึ่งที่ผานมา ในการปรับปรุงแกไข
กฎหมายขัน้ พืน้ ฐานดานการศึกษา ซึ่งเสนอโดยนายกสภานานาชาติดานการปฏิรูปการศึกษาในป
2543 ในรายงานไดแนะนําถึงวิธีการที่จะทําอยางไรเพื่อทีจ่ ะใหกฎหมายขั้นพื้นฐานดานการศึกษา
ไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อรองรับความตองการในศตวรรษใหม และการเสนอเพื่อใหเกิดผลของ
โครงการพื้นฐานในการสงเสริมการศึกษา ตอการจัดการปฏิรูปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต
การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และไมเคยไดรับการปรับปรุงเลยจนกระทั่งบัดนี้ หลังการ
ยอมรับรายงานโดยสภากลางเพื่อการศึกษาแลว รัฐสภาจะไดเตรียมการรางกฎหมายเพื่อปรับปรุง
แกไขกฎหมายขั้นพื้นฐานดานการศึกษา สวนหลักในการปรับปรุงจะอยูที่สวนนําซึง่ จะไดเพิ่ม
ขอคิดเห็นหลายอยางดานการศึกษาลงไป อาทิ “การอบรมปลูกฝงประชาชนใหเขารวมอยาง
กระตือรือรนตอการพัฒนาสังคม ขวัญกําลังใจและอิสรภาพ” และ “การปลูกฝงใหเคารพขนบ
ธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุน ความรักในถิ่นฐานบานเกิด ความตระหนักในฐานะสมาชิกของ
สังคมนานาชาติ”
สวนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการแกไขปรับปรุงกฎหมายจะเปนขอสรุปของกรอบความคิด
ของการเรียนรูต ลอดชีวิตเกีย่ วกับความคิดขั้นพื้นฐานของการศึกษา กรอบความคิดในการเรียนรู
ตลอดชีวิตจะมีความชัดเจนในสวนของบทนํา รายงานของสภากลางเพื่อการศึกษาเนนถึงความสําคัญ
ของ “ความตระหนักในสังคมของการเรียนรูตลอดชีวิต” ที่ซึ่งประชากรทุกคนมีเสรีภาพในการเลือก
โอกาสที่จะเรียนรูไมวาเมื่อไหร ที่ไหน ซึ่งความสําเร็จของการเรียนรูน ั้นจะไดรับการประเมินคา
อยางเหมาะสม เพื่อที่จะพบโอกาสอันดีเลิศของสังคม การผนวกกรอบความคิดของการเรียนรู
ตลอดชีวิต ในกฎหมายขั้นพื้นฐานจะกําหนดเวทีใหมสําหรับความพยายามของรัฐบาลญี่ปุนในการ
สรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ ใน 2 ทศวรรษหลังนี้ ยิ่งไปกวานัน้ ในเดือนพฤษภาคม
2546 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงการกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี จะไดปอนคําถามแกสภากลางเพื่อการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบใหม
ของการศึกษาภาคบังคับ โดยการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเปนอิสระมากขึน้ เพื่อจะเขาถึง
ความตองการอันหลากหลายของเด็ก ๆ
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รูปแบบของสังคมขอมูลขาวสารตอสังคมแหงความรู : การคนหานโยบายการเรียนรู
ตลอดชีวติ แบบใหม ๆ
การอภิปรายการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้ คําวา “สังคมความรู” ถูกนํามาใชเปนอยางมาก
เหมือนกับวาคํานี้ไดรวบรวมเอาสวนนําของการทบทวนกฎหมายขัน้ พืน้ ฐานเอาไว อยางไรก็ตาม
ความหมายของสังคมความรู และอะไรคือความทาทายของการเรียนรูตลอดชีวิตก็ไมไดถูกอภิปราย
หรือถูกนํามาถกมากนัก ในสวนทายนี้ เราอยากจะแนะนําถึงความจําเปนในการสํารวจประโยชน
ของสังคมความรูเพื่อคนหาทิศทางใหมของนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ไดตีพิมพลงใน
“การบริหารจัดการความรูในสังคมแหงการเรียนรู” (2000) โดยการสรางสมมุติฐานวา สังคมที่มี
พื้นฐานความรูหรือสังคมที่มุงเพื่อการเรียนรู จะกลายมาเปนสังคมอนาคต ในการอภิปรายเรื่องการ
บริหารจัดการธุรกิจ อิกูจิโระ โนนากะ และคนอื่น ๆ สันนิษฐานวานี่เปนการสรางสรรคชนิดความรู
ในสังคมทั้ง 2 กรณี ในสังคมความรูใหม มีความจําเปนไมเพียงแตในโรงเรียนเทานั้น แตยังสําหรับ
องคกรตาง ๆ เริ่มดวย กลุมธุรกิจและชุมชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการเรียนรูในการจัดการ
อยางเปนระบบ หลักฐานก็คือความรูไมเพียงแตถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนในฐานะขอมูลเทานัน้
แตยังถูกใชในอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการอีกดวย
ในทฤษฎีของสังคมวิชาการ ขอจํากัดในเรือ่ งสังคมขาวสารไดถูกนํามาแสดงและขอจํากัด
ของขอพิพาทในเรื่องที่วาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีเปนเหมือนยาที่ใชรักษาได
สารพัดโรคนั้นยังเปนที่ถกเถียงกันอยางกวางขวาง ทฤษฎีสังคมวิชาการนั้นถูกตั้งขึ้นโดยในหนังสือ
“ยุคแหงความไมตอเนื่อง” ของ P.F. Drucker’s ซึ่งถูกมองวาเปนการเริ่มตนของสิ่งเหลานั้น แต
ความรูในที่นจี้ ะถูกจําแนกจากขอมูลขาวสารอยางชัดเจน เพราะความรูถกู สรางมาในรูปแบบขอมูล
ขาวสารซึ่งมีโครงสรางและองคประกอบที่ดีเยีย่ ม
เราเรียกสิ่งที่ถูกเขียนลงในหนังสือวาความรู อยางไรก็ตาม เพียงแคเพราะมันถูกเขียนลง
ในหนังสือไมไดทําใหมันงายที่จะนํามาอางอิง ไมมีสิ่งใดจะมากไปกวา “ขอมูลขาวสาร” เมื่อขอมูล
นั้นถูกใชในการสรางใหเกิดประโยชนนนั่ จึงจะเรียกวาความรู ความรูก ็คลายกับกระแสไฟฟาหรือ
เงินตรา เมื่อมันเริ่มทําหนาทีเ่ มื่อนั้นมันก็จะคงอยูไดในฐานะพลังงานชนิดหนึ่ง (Drucker. P.37

of the Translation)
ขอจํากัดของทฤษฎีของสังคมแหงขอมูลขาวสาร ตั้งอยูบ นความเชื่อเกา ๆ ที่วาขาวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศจะนํามาซึ่งการแกปญหาในสังคม ถาเราจะเขาใจถึงความเปนจริงของ
ขอบเขตอันหลากหลายของทรัพยากรสังคมซึ่งมีอํานาจในการชักจูง เชน ชุมชน ธุรกิจ NPOs และ
ความเฉลียวฉลาดรอบรูของตางชาติ เมื่อนั้นเราก็สามารถกําหนดนโยบายและมีความตั้งใจอยาง
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แนวแนทจี่ ะแกไขปญหา ซึง่ รวมไปถึงการใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีดวย
การริเริ่มของวิชาการและความรอบรูนี้เปนสวนที่นายกยองของสังคมวิชาการ และมันก็
เปนจริงสําหรับการพัฒนาของการเรียนรูตลอดชีวิตไมเพียงแตในระดับชาติและทองถิ่นเทานั้น แต
ยังสําคัญในระดับนานาชาติอกี ดวย มันมีความสําคัญอยางยิ่งยวดสําหรับพวกเราในยุคของการไมมี
เสถียรภาพของสถานการณโลก ในการที่จะเขาไปมีสวนรวมในสังคมวิชาการระหวางประเทศและ
เรียนรูรวมกันตอไป
นโยบายการเรียนรูตลอดชีวติ และการศึกษาของสังคม
1. ความตระหนักตอสังคมแหงการเรียนรูต ลอดชีวิต
2. การสงเสริมการศึกษาในสังคมและสนับสนุนการศึกษาในครอบครัว
3. การสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูแ ละการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู
ความตระหนักตอสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อจะสรางคุณคาใหแกสังคมที่เต็มไปดวยความคิดสรางสรรคในศตวรรษที่ 21
ความตระหนักตอสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนมีโอกาสอยางอิสระในการเลือกที่จะ
เรียนรู และสามารถจะเรียนรูในชวงใดก็ไดของชีวิต รวมถึงการไดรับสนับสนุนอยางถูกตองเพื่อให
การเรียนรูนนั้ สัมฤทธิ์ผล จึงเปนเปาหมายที่สําคัญยิ่ง
ปจจัยดังตอไปนี้ไดรับการพิสูจนแลววาเปนเหตุผลที่จําเปนตอการสรางสรรคสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต และทําไมจึงตองเพิ่มความพยายามในการทําสิง่ เหลานี้
1. ความตองการตอการแกไขคานิยมหรือสังคมที่หมกมุนหรือยึดติดกับประกาศนียบัตร
หรือหนังสือรับรองการศึกษา
2. การเพิ่มความตองการของกิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนาสังคม
3. ความจําเปนสําหรับปฏิกริยาหรือการตอบสนองการเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ
4. ความตองการที่จะฟนฟูอาํ นาจทางการศึกษาของถิ่นกําเนิดและชุมชนในทองถิ่น
การตอบสนองอยางแมนยําในการเรียนรูไมเพียงแตจําเปนตอการชวยพัฒนาอาชีพของ
ผูเรียนเองเทานั้น หากแตยังชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนแกนนําในสังคม ซึ่งมีสวนสําคัญ
ตอการพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
เพื่อจะสรางสังคมในการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการสงเสริมขอบเขตที่หลากหลายและ
ครอบคลุมของโอกาสในการเรียนรู MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology) จึงไดทํางานและรวมมือกับกระทรวงและหนวยงานซึ่งมีความเกี่ยวของเพื่อ
กําหนดนโยบายในการสงเสริมการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาของสังคม วัฒนธรรมและการกีฬา
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ซึ่งลวนมีสวนตอการเรียนรูต ลอดชีวิตทั้งสิ้น
การสงเสริมการศึกษาของสังคมและสนับสนุนการศึกษาของครอบครัว
การศึกษาของสังคมมีบทบาทสําคัญตอสังคมการเรียนรูต ลอดชีวิต เนือ่ งจากกิจกรรมของ
การศึกษาในสังคมถูกสรางจากพื้นฐานของความสมัครใจของแตละคน ดังนั้น MEXT จึงทํางาน
เพื่อดูแลและปกปองโครงสรางของการศึกษาในสังคม รวมถึงการสรางและเพิ่มจํานวนของ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และเพื่อสงเสริมการศึกษาในสังคมในทุก ๆ พื้นที่
ทั้งนี้ MEXT ยังทํางานเพื่อใหโอกาสในการเรียนรูกับทุกชนชั้นในสังคม ทั้งวัยรุน
ผูใหญและผูหญิง ซึ่งเปนลูกหลานคนรุนใหมของคนในพื้นที่ การใหการสนับสนุนในสวนของ
กิจกรรมอาสาสมัครที่เกี่ยวของกับพื้นที่นนั้ ๆ ยังชวยใหเกิดความรูสึกดี ๆ ระหวางผูพักอาศัยใน
ชุมชน และเขามารวมกิจกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะผูสูงอายุ นอกจากนี้ MEXT ยังสนับสนุน
โสตทัศนศึกษา และปรับปรุงแกไขสิทธิมนุษยชนดานการศึกษา
MEXT ยังสนับสนุนการศึกษาในครอบครัว ตลอดจนใหคําปรึกษา ใหโอกาสในการ
เรียนรูของผูปกครอง เพื่อจะไดนําไปสอนลูกหลานของตนในชุมชนตอไป ซึ่งการทํางานนี้ก็เพื่อเพิ่ม
การศึกษาและความเทาเทียมทางเพศในสังคม
การสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูและการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกของการศึกษาของสังคม อยางเชน หองประชุม
สาธารณะ หองสมุด และการใหโอกาสทางการศึกษา โดยองคกรบริหารสวนทองถิ่นตามสถานะ
ของแตละพื้นที่ แผนการศึกษาภาคเอกชนและสมาคมหรือองคกรตาง ๆ รวมถึงสังคมที่มีความ
สอดคลองดานการศึกษาและศูนยกลางทางวัฒนธรรม ลวนแลวแตมบี ทบาทสําคัญ ดังนั้น เพื่อจะ
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมขององคกรบริหารสวนทองถิ่นและภาคเอกชน MEXT จึงจําแนก
มาตรการไดดงั นี้ คือ
1. การปรับปรุงระบบสําหรับใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
2. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการเรียนรูบนพืน้ ฐานระดับประเทศ ซึ่งจะมี
ความยากตอองคกรบริหารสวนทองถิ่นและภาคเอกชน
3. การเตรียมการใหการสนับสนุนแกองคกรบริหารสวนทองถิ่นและภาคเอกชน
เพื่อผลสําเร็จของของสิ่งเหลานี้ MEXT จึงรวมมือกับ National Children’s Plan
ซึ่งมีศูนยกลางอยูทั่วประเทศและขยายไปยัง Children’s Centers และสถานประกอบการของ
Children’s Broadcasting Stations และพัฒนานโยบายที่หลากหลายในการสนับสนุนกิจกรรม
ของผูปกครองและเด็ก ๆ ดวยความมุงมั่นที่จะเลี้ยงดูพวกเขาใหแข็งแรงในชุมชน
MEXT ยังไดขยายความหลากหลายและครอบคลุมโอกาสในการเรียนรู เชน การปรับปรุง
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และการเพิ่มจํานวนของ The University of the Air พรอมจัดหาจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
เพื่อคุณภาพในการสอบเขามหาวิทยาลัย สนับสนุนใหมีการอบรมเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษา
สงเสริมใหผูใหญไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น และเพิ่มกระบวนวิชาและชั้นเรียนสําหรับสาธารณชน
มากขึ้น
สรุป
แนวคิดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศญี่ปุน
1. ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต
2. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
3. ประชาชนตระหนักในฐานะสมาชิกของสังคมนานาชาติ
นโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศญี่ปุน
1. ความตระหนักตอสังคมแหงการเรียนรูต ลอดชีวิต
2. การสงเสริมการศึกษาของสังคม และสนับสนุนการศึกษาของครอบครัว
3. การสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู และการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู
5.2 ประเทศเกาหลีใต
รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยคําสั่งของประธานาธิบดี
ใหกําหนดแผนปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อสรางความมั่นใจวาประชากรทุกคนจะมี
โอกาสในการไดรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีจดุ เนนของการปฏิรูปอยูที่การวางรากฐานของ
“ระบบการศึกษาที่เปดกวาง” ใหบุคคลแตละคนสามารถเขาถึงการศึกษาไดงายทั้งในดานเวลาและ
สถานที่ตามความสะดวกของผูเรียน และรัฐสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตโดยรัฐบาลจัดสวัสดิการ
ทางการศึกษาแบบรัฐในอุดมคติ (Edutopia)
นวัตกรรมสําคัญที่ประกาศเกาหลีใตนํามาใชคือ
1. ระบบธนาคารหนวยกิต ชวยใหหนวยกิตที่ผูเรียนสะสมไวจากระบบการศึกษา
แบบเปดไดรับการยอมรับเทียบเทาปริญญาบัตร โดยมี “ศูนยหลักสูตรและประเมินผล” เปน
หนวยงานทีด่ ําเนินงานดังกลาว
2. การลงทะเบียนเรียนนอกเวลาเรียนปกติ กลุมเปาหมายของหลักสูตรนี้คือ ผูที่
ทํางานอยูแลว โดยมุงสรางความเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการ
3. การสนับสนุนระบบการศึกษาทางไกล โดยนําสื่อและเทคโนโลยีหลายมิติที่ทันสมัย
มาใช เปดโอกาสใหคนยากจน คนพิการ สตรี และผูสูงอายุไดเขาถึงแหลงความรูมากขึ้น (2005 :

Web Site)
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ทิศทางนโยบายในอนาคต
รัฐบาลเกาหลีไดมีการเตรียมแผนการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดําเนินการโดย
PCER (PCER : Presidential Commission on Education Reform) ซึ่งกอตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ
2537 โดยคณะกรรมการของ PCER ไดเสนอรายงานเรือ่ ง “การดําเนินนโยบายดานการศึกษาเพื่อ
การปฏิรูประบบการศึกษารูปแบบใหม” โดยไดเสนอผานประธานาธิบดีของเกาหลี เมื่อเดือนมีนาคม
2538, เดือนกุมภาพันธ 2539 และเดือนสิงหาคม 2539 ที่ผานแผนการปฏิรูปการศึกษาของ PCER
จะชวยสรางความเขาใจและกําหนดนโยบายในอนาคตของรัฐบาลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในรายงานผล
ของคณะกรรมการไดนําเสนอวา ขอมูลขาวสาร โลกาภิวัตน และทองถิ่น จะเปนตัวกําหนดทิศทาง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปาหมายเบื้องตนของการปฏิรูปการศึกษานั้น คือจะตองทําใหทุกคน
สามารถไดเรียนในสิ่งที่ตนเองอยากจะเรียนไดในทุกที่ ดังนั้น การเรียนรูตลอดชีวติ และการศึกษา
แบบเปด จึงเปนวิธีการแรกที่ PCER จะจัดไวในแผนการปฏิบัติงาน
การจะสรางความกาวหนาทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น จะตองดูที่ระบบการศึกษา
ในปจจุบนั ซึ่งจะเกีย่ วของกับ (1) การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ มากกวาเนนไปที่ปริมาณ
(2) การศึกษาภาคบังคับที่มีเพียงพอตอความตองการดานการศึกษาของสาธารณะ (3) การแพรหลาย
ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ (4) การเพิ่มโอกาสดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เปาหมายเบื้องตนของการดําเนินงานในระยะนี้คือ การสนับสนุนใหเกิดความตระหนักในตนเอง
และการตระหนักในการพัฒนาประเทศชาติ นอกจากนีก้ ารศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะนํามาซึ่ง
สังคมแหงการเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ โลกาภิวัตน และความทาทายดานการศึกษา ซึ่งจะชวยให
นักเรียนพัฒนาขีดความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดเชิงสรางสรรค การศึกษาในประเทศเกาหลี
ในปจจุบนั นี้จะมุงเนนไปที่การบูรณาการความรูและทักษะระดับสูงที่ไดจากการศึกษาจากประเทศ
ที่พัฒนาแลว ซึ่งประเทศเกาหลีเองจะตองรูจักที่จะเลือกนําความรูเกีย่ วกับวิธีการแกปญ
 หา
ที่สรางสรรคและมีอิสระมาใชใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของประเทศของตน
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 PCER จะมุงเนนไปทีก่ ารศึกษาเพื่อพัฒนาความคิด
เชิงสรางสรรคในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนอันดับแรก โดยการลดจํานวนวิชาบังคับ
และเพิ่มจํานวนวิชาเลือกในแตละโรงเรียน นอกจากนีย้ ังไดเสนอวา การที่จะทําใหเปนสังคมแหง
ขอมูลขาวสารไดนั้น จะตองใหความสําคัญกับการศึกษาดานคอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ
ตัวอักษรจีน ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโลก นอกจากนี้จะตองมีการจัดทําและรวบรวมอุปกรณ
หรือสื่อประกอบการเรียนตาง ๆ เพื่อสรางกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีระบบ เพื่อให
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายและระดับความสามารถของผูเรียนแตละคนได
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การศึกษาในระดับปฐมวัยจะตองรวมเขาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาโดยรวมของ
ประเทศ เนื่องจากการศึกษาในระดับอนุบาลนั้นเปนการศึกษาระดับแรกที่เกิดขึน้ ในโรงเรียน ดังนัน้
จึงควรจะเปดโอกาสใหเด็กทีม่ ีอายุ 5 ปทุกคนไดเรียนฟรี ทั้งในพื้นที่ทรุ กันดารและในพื้นที่
ที่ประชากรมีรายไดต่ําทัว่ ประเทศ นอกจากนี้จะตองมีการจัดตั้งศูนยดูแลเด็ก ซึ่งนอกจากศูนยจะมี
หนาที่ในการบริการดูแลเด็กแลว ศูนยดแู ลเด็กจะตองมีบทบาทในการเปนผูใหการศึกษาอีกดวย
และควรจะตองมีการจัดหาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและอุปกรณการเรียนตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน
อนุบาลและศูนยดแู ลเด็ก นอกจากนีจ้ ะตองมีการรวบรวมจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน
อนุบาล เพื่อเปนการเตรียมตัวของนักเรียนกอนเขาเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษาตอไป
หลักสูตรเพื่อการเรียนรูในเบื้องตนจะตองเนนไปทีห่ ลักสูตรที่ประกอบไปดวยกิจกรรมการเรียนรู
ในดานตาง ๆ ของประเทศตะวันออก และตองเนนไปทีก่ ารฝกฝนพื้นฐานดานลักษณะนิสัยและ
อุปนิสัย เชน การแสดงความเคารพผูที่อาวุโสกวา ความประพฤติที่มีระเบียบวินยั ความมีสมบัติผูดี
การรักษาความสะอาด เปนตน นอกจากนี้ผูปกครองของเด็กนักเรียนก็จะตองไดรบั การแนะนํา
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการใหการศึกษาทีถ่ ูกตองเหมาะสมแกบุตรหลานของตนที่บา น
สวนการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษานัน้ โรงเรียนจะตองลดจํานวนการเรียน
ในวิชาบังคับของนักเรียน และเพิ่มจํานวนวิชาเลือกใหมากขึ้น และจะตองปรับปรุงความยากของ
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม เพื่อใหนกั เรียนแตละคนสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนที่
เหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเองได และจากความตองการครูผูสอนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะตอง
มีการจางครูผูสอนที่สามารถสอนวิชาหลักไดสองวิชา และจางอาจารยพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมดวย
แผนการปฏิรูปการศึกษานีไ้ ดใหความสําคัญไปที่การติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งถือวามีความสําคัญที่สุดในระบบการศึกษารูปแบบใหมของประเทศเกาหลี ซึ่ง
วิสัยทัศนของ Edutopia ไดแก สังคมที่มีการจัดการศึกษาแบบเปดกวางและการศึกษาตลอดชีวิต
เปนสังคมที่เอื้ออํานวยใหคนทุกคนมีโอกาสทางดานการศึกษาที่เทาเทียมกัน และสามารถเขาเรียน
ไดทุกที่ทุกเวลา
สําหรับระบบการศึกษาที่ชว ยสนับสนุนใหเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง
ในการเรียนนัน้ คือ การบริการขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่
เหมาะสมกับความสามารถ และสามารถหาขอมูลดานการแขงขันในสถาบันการศึกษา และขอมูล
ทั่วไปเกีย่ วกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับการเรียนทางไกลได
ประเทศเกาหลีไดเริ่มโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการศึกษาจากระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาเมื่อป 2540 และไดดําเนินตอจนถึงป 2545 โดยภายในป 2545 จะตองดําเนินการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหนักเรียนทุกคน และระบบ LAN ใหกับโรงเรียนทุกโรงเรียนใหได
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เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารในยุคโลกาภิวัตนนี้ได ซึ่งแผนการดําเนินการนี้คาดวา
จะสงผลใหนกั เรียนมีความคิดสรางสรรคและมีความตองการที่จะศึกษาคนควาขอมูลผานอินเตอรเน็ต
เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น จําเปนจะตองมีการเพิ่มงบประมาณในการดําเนินการดานการศึกษาของประเทศ
เกาหลี เปนจํานวนอยางนอยที่สุดรอยละ 5 ของ GNP ในป 2543 และเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษา
ดังกลาวนี้ประสบผลสําเร็จ จึงมีความจําเปนจะตองเพิ่มการเสียภาษีทองถิ่นและภาษีดานการศึกษา
ในขณะเดียวกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบดานการเงินในการ
จัดการในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในทองถิ่นนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลําดับดวย รัฐบาลกลาง
ก็จะตองเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิวัติ
ระบบการศึกษาที่เพิ่มมากขึน้
การจัดการศึกษาตลอดชีพในประเทศเกาหลีนั้น ถาเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย
จะพบวา เกาหลีเปนประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่ดีมาก เนื่องจากเกาหลีเปนประเทศที่ใหความสําคัญ
และมีความรับผิดชอบในดานการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ในระบบโรงเรียนไดอยางดี และนอกจากนี้
ยังสนับสนุนการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่องดวย
อยางไรก็ตาม การศึกษาตลอดชีวิตในประเทศเกาหลีนนั้ ยังมุงเนนไปที่การศึกษาแรกเริ่ม
มากกวาการเรียนรูของผูใหญในระดับอุดมศึกษา เราจึงเห็นไดวากฎหมายการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประเทศเกาหลีดงั กลาวซึ่งรัฐบาลเกาหลีจะใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาผูใหญเพียงสวนนอยนี้
ไดสงผลใหมีเกิดการศึกษาเรียนรูในหนวยงานหรือสถานที่ตาง ๆ แทน เชน การศึกษาจากการทํางาน
ดานระบบสินเชื่อธนาคาร โดยการเรียนรูและสะสมประสบการณไดมากเทาที่จะมากได หรือการเพิ่ม
คุณสมบัติดานการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ประสบการณเรียนรูจึงเกิดจากคานิยมดานการแลกเปลี่ยน
ความรูทางวิชาการตาง ๆ ซึ่งกันและกัน
สรุป
แนวคิดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศเกาหลีใต
1. ระบบการศึกษาเปดกวางใหทุกคนเขาถึงไดโดยงาย
2. ธนาคารหนวยกิต
3. เรียนไดไมจํากัดเวลา
4. ใชสื่อหลากหลายเพื่อคนทุกกลุมเขาถึง
นโยบายในการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศเกาหลีใต
1. ตองทําใหทุกคนสามารถไดเรียนในสิง่ ที่ตนเองอยากเรียนไดในทุกที่ ทุกเวลา
2. ใชระบบ ICT เปนเครื่องมือ
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5.3 ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษเปนอีกประเทศหนึ่งที่ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคม
โลก ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จึงไดออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษา (Education
Reform Act) สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา
เนนสิทธิของผูปกครองและผูเรียนที่จะไดรับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ ตอมาดวยความตระหนักใน
ความสําคัญของสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อจัดทําสมุดปกขาวเรื่อง “การเรียนรูตลอดชีวติ ”
เสนอแนะยุทธศาสตรการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกําหนดเปาหมายของการพัฒนา “วัฒนธรรม
การเรียนรูตลอดชีวิต” ของปวงชน พรอมกับโครงการตาง ๆ ที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย
ในการนําไปสูนโยบายการเรียนรูตลอดชีวติ นั้น ประเทศอังกฤษมีหลักการสําคัญ ๆ คือ
การศึกษามีความตอเนื่องในทุกชวงอายุตลอดชีวิต ตองขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหทุกคน
อยางเทาเทียมกัน ใหความสําคัญกับผูเรียน การเรียนรูต ลอดชีวิตมีความหลากหลายในรูปแบบ
ตองมีคุณภาพและความยืดหยุน และตองเกี่ยวของกับทุกหนวยงานของรัฐ
รัฐบาลอังกฤษของนายโทนี่ แบลร มีบทบาทในเรื่องการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยกําหนดวิสัยทัศนเรื่องการเรียนรูตลอดชีวติ ไววา จะสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนอังกฤษ เนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและความถนัด
ใหเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูใ นบาน ชุมชน และสถานประกอบการ
ทุกคนสามารถเขาถึงบริการสารสนเทศ และเปนการเรียนรูที่มีความหลากหลายทั้งประเทศและ
รูปแบบ นอกจากนี้รัฐบาลยังจัดทํายุทธศาสตรเพื่อใหมีการนําสูการปฏิบัติ และจัดสรรทรัพยากร
ใหเหมาะสม
ความคิดริเริ่มของรัฐบาลอังกฤษที่สงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต คือ (2005 : Web Site)
1. โครงการมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม (University for Industry : Ufl) โดยจัดตัง้
มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมขึ้นทําหนาที่ “คนกลาง” เพือ่ กระตุนความตองการในการเรียนรูของ
ประชาชน สนับสนุนการใหบริการดานสารสนเทศ การใหคําปรึกษาและแนะแนว เพื่อใหผูเรียน
และผูจัดโครงการการเรียนรูไ ดพบกัน และใหบริการวัดผลเพื่อประกันคุณภาพและมาตรฐาน
2. โครงการเปดบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล (Individual Learning Account) โดย
รัฐ นายจาง และบุคคล เปนผูรวมลงทุน เพื่อใหแรงงานในสถานประกอบการมีโอกาสไดรับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง
3. โครงการจัดสรางโครงขายการเรียนรูแหงชาติ โดยนําประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบใหม ๆ มาใชเพื่อเปดเสนทางการเรียนรูของประชาชนให
กวางขึ้น
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ศิริพรรณ ชุมนุม (2545 : 2–10) ไดศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร 2 ฉบับของอังกฤษ
เรียกวา สมุดปกขาว (White Paper) คือ การเรียนรูสคู วามสําเร็จ (Learning to Success) และ
สภาการเรียนรูแ ละทักษะ (The Learning and Skills Council : LSC) โดยกอนการปฏิรูป
การศึกษา อังกฤษมีการปรับโครงสรางระบบงาน ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานในเรือ่ งการเรียนรู
ของคน มีการศึกษาลวงหนาในรายละเอียดอยางเปนระบบ และพิมพเปนสมุดปกขาวในเดือน
มิถุนายน 2542 เพื่อชี้นําใหความรูความเขาใจอยางเปนกระบวนการแกประชาชน หนวยงานที่
เกี่ยวของและใหรัฐบาลยอมรับกอนประกาศใชในเดือนเมษายน 2544 นั่นคือ อังกฤษใชเวลา 2 ป
เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรปู การศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
1. กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
กระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศสหราชอาณาจักร เริ่มดวย
การกําหนดวิสยั ทัศนแหงชาติที่ชัดเจนในเรื่องกระบวนการเรียนรู กลาวคือ กําหนดเปาหมายที่จะ
กาวไปใหถึง จัดโครงสรางระบบงานใหม ยุบหนวยงาน รวมหนวยงาน ปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน
ขั้นตอนการทํางาน ระบบการตรวจสอบ เพื่อใหครบวงจรการทํางาน กําหนดวิสัยทัศนแหงการเรียนรู
การเรียนรู ชี้ใหเห็นถึงการสรางสังคมใหม สังคมแหงการเรียนรู โดยเฉพาะสังคมแหงการเรียนรู
ในที่ทํางาน วิสัยทัศนเปนสิง่ ที่สรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจใหคนในชาติเห็นความสําคัญของการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ การสงเสริมการเรียนรูตอ เนื่อง
ประเทศอังกฤษในภาพรวม การเรียนตอของเด็กอายุ 16 ป เมื่อพนเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับมีไมเกินรอยละ 70 แรงงานจํานวนมากไมมวี ุฒิทางการศึกษา ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
การศึกษาตอเนื่องที่มีอยูไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอีกจํานวนมาก อังกฤษจึงกําหนดวิสัยทัศน
แหงการเรียนรูใ หม สรางวัฒนธรรมใหมแหงการเรียนรู เพื่อใหคนในชาติ องคกร ชุมชน สังคม
รวมกันสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู โดยใชยุทธศาสตรความรวมมือ สรางหุนสวนของการเรียนรู
(Partnership) และองคกรทีจ่ ะเกีย่ วของกับการเรียนรู คือ นายจาง เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ใหเกิดในที่ทํางาน
หลักการสําคัญ 6 ประการ ในการกําหนดวิสัยทัศนแหงการเรียนรู เนนเรื่อง
(1) การลงทุนดานการเรียนรูเ พื่อประโยชนสําหรับทุกคน (2) การขจัดปญหาอุปสรรคของการเรียนรู
(3) การใหความสําคัญกับประชาชนที่ตองการเรียน (4) ความรับผิดชอบรวมกันของนายจาง ลูกจาง
และชุมชน (5) การสรางคนใหไดมาตรฐานโลกและใชเงินอยางคุมคา และ (6) การผนึกกําลังและ
การทํางานรวมกันทั้งชาติเพือ่ ความสําเร็จ คําวา “การเรียนรูสูความสําเร็จ” (Learning to Success)
จึงเปนคําสําคัญ (Keyword)
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ในการนี้มกี ารตั้งองคกรใหม “สภาการเรียนรูและทักษะ” (Learning and Skills
Council) เพื่อขับเคลื่อนความคิดหรือวิสัยทัศนใหไปสูเปาหมาย โดยมีภารกิจคือ ดูแลการศึกษา
ของคนหลังการศึกษาภาคบังคับ หรือคนที่อายุสูงกวา 16 ป โดยมีองคกรระดับชาติและระดับทองถิ่น
สภาการเรียนรูแ ละทักษะระดับชาติ มีกรรมการ ทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 15 คน มาจาก
ผูประกอบการ เจาของกิจการผูไดรับการยอมรับในเรื่องการศึกษา อาชีพ และทักษะ โดยภาคเอกชน
จะมีสัดสวนประมาณรอยละ 40 สภาฯ ระดับชาติ แบงเปน 2 สวน คือ กลุมที่หนึง่ ดูแล
การเรียนรูของเยาวชนอายุระหวาง 16–19 ป อีกกลุมหนึง่ ดูแลการเรียนรูของผูใหญ สภาฯระดับ
ทองถิ่นแบงเปน 47 พื้นที่ 47 องคกร
ขอบขายหนาที่ของสภาการเรียนรูและทักษะ ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น คือ
1. ศึกษาและประเมินความตองการทักษะ ในภาพรวมวาทิศทางของประเทศ
กําลังพัฒนาไปในทิศทางไหน กําลังคนที่จะตองเรียนรูทกั ษะ ความรูความสามารถควรจะเปนไป
ในทิศทางใด
2. จัดสรรงบประมาณ
3. กําหนดนโยบาย ควบคุมมาตรฐาน
4. พัฒนาระบบความรวมมือ ความเชื่อมโยงระหวางรัฐ องคกร และอาสาสมัคร
ประการสําคัญที่สุด คือ ความรวมมือกับภาคเอกชน
โครงสรางระบบงานของสภาฯระดับชาติกับระดับทองถิ่นคลายคลึงกัน แตสภาฯระดับ
ทองถิ่นมีสมาชิกไมจํากัดจํานวน ขึน้ อยูกบั ความหลากหลายของอาชีพและความจําเปนของทองถิ่น
ระบบงานของสภาฯระดับทองถิ่นจะตองเชื่อมประสานกับสภาฯระดับชาติ เนนการทํางานตาม
นโยบายและเปาหมายระดับชาติ ขณะเดียวกัน เชื่อมประสานความตองการของทองถิ่นในแงของ
การกําหนดกรอบการทํางานเพื่อใหสําเร็จ รวมทั้งกําหนดวิสัยทัศนและระบบงานใหม
สภาฯ จะรับผิดชอบและกําหนดกรอบการทํางานสูความสําเร็จ ปรับปรุงระบบ
การวางแผน การจัดสรรงบประมาณแนวใหม เนนในเรื่องการใหความสําคัญ ความตองการของคน
สังคม ชุมชน และนายจางเปนหลัก เนนความคุมทุน ใหความสําคัญกับการยืดหยุน ความตองการ
ของพื้นที่ ประการสําคัญ เนนการเชื่อมประสาน (Connexion) แผนงาน โครงการ และการจัดสรร
งบประมาณ รวมทั้งเนนการควบคุมคุณภาพ กลาวคือ มีระบบตรวจสอบคุณภาพและเปาหมายการ
ตรวจสอบนอกเหนือเชิงปริมาณ โดยกําหนดเปาหมายวา คนจะเรียนรูทักษะเรียนรูส ิ่งที่เปนเปาหมาย
แหงชาติในเชิงปริมาณอยางไร คุณภาพเปนอยางไร คุณภาพของการตรวจสอบสรางระบบงานที่
ตรวจสอบได มีการใหรางวัลเปนแรงจูงใจแกหนวยงานที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อเปน
แรงกระตุนและจูงใจใหปรับปรุงคุณภาพงาน เนนการควบคุมคุณภาพทีใ่ หคนในชาติมีคุณวุฒิ
ทางดานวิชาชีพเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลาย
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2. ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต
อังกฤษแบงยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตออกเปน 2 สวน คือ ยุทธศาสตรสําหรับ
เยาวชน และยุทธศาสตรสําหรับผูใหญ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับเยาวชนจะกระตุน
เด็กอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป เพราะเมื่อพนเกณฑบังคับการศึกษาภาคบังคับ คือ อายุ 16 ปขึ้นไป
เด็กจะไมเรียนและไมสนใจ
ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับเยาวชน ประกอบดวย
1. การเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม แผนงาน ทําอยางไรเยาวชนจะเขาถึงแผนงาน/
กิจกรรมที่กําลังดําเนินการได สิ่งที่นาสนใจ คือ ระบบที่ปรึกษาการเรียนรู หรือเครือขายที่ปรึกษา
การเรียนรู ในสถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบงาน มีผูรับผิดชอบชัดเจน สรางภาพรวมแกเด็กและ
เยาวชนถึงกลไกแนวทางประสบความสําเร็จในชีวติ จากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน เมื่ออายุพน
16 ปแลว
2. การพัฒนาระบบบริการดานอาชีพ (Career Service) ในสถานศึกษาจะตอง
มีระบบขาวสารขอมูล เพื่อบริการเด็กที่จะชวยสงเสริมเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวติ
3. การปรับปรุงระบบบริการ สงเสริมใหสถานศึกษา ศูนยฝกตาง ๆ ปรับปรุง
ระบบบริการเกื้อหนุนผูเรียนใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการศึกษาเลาเรียนตอ
ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญ ผูใหญคือกลุมคนอายุ 16 ปขึ้นไปแลว
อังกฤษกําหนดไว 2 เรื่อง คือ ยุทธศาสตรการสรางความตองการการเรียนรู และยุทธศาสตร
การสรางโอกาสการเรียนรู
1. ยุทธศาสตรการสรางความตองการเรียนรู
1.1 บัญชีการเรียนรูรายบุคคล ในระยะแรกรัฐบาลไดเปดบัญชีเงินฝาก
การเรียนรู 1 ลานบัญชี บัญชีละ 150 ปอนด หรือประมาณเกาพันบาท เพื่อสนับสนุนการเรียนรู
แกผูตองการเรียนรู โดยทีน่ ายจางสมทบเพิม่ เติมได
1.2 มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม (University for Industry) เปนเครือขาย
สงเสริมการเรียนรูในที่ทํางาน บาน ศูนยฝก และชุมชนตาง ๆ มีระบบออนไลนเพื่อเปดโอกาสให
คนที่ทํางานแลวในสถานประกอบการ บริษัทสวนใหญมีศูนยการเรียนรูที่มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้ออํานวยใหพนักงานในเวลาวางสามารถสรางทักษะ เพิ่มพูนความรู
ใหตนเองได
1.3 การเรียนรูผ านสื่อตาง ๆ คือ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต
1.4 การใหบริการดานขาวสาร และคําปรึกษา
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2. ยุทธศาสตรการสรางโอกาสการเรียนรู เปนการจัดสถานที่ใหเรียนเมื่อมี
ความตองการ มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวงแรก 700 แหงทั่วประเทศ
มีการจัดระบบการศึกษาตอเนื่องสําหรับบุคคลอายุ 16 ปขึ้นไป มีหลักสูตรที่หลากหลายทาง
ออนไลน เปดโอกาสใหคนไดแสวงหาความรูเพิ่มเติม มีการสงเสริมการเรียนรูในชุมชน การพัฒนา
ทักษะพื้นฐาน และสงเสริมการเรียนรูสําหรับคนวางงาน อายุเฉลี่ยของผูเรียน คือ 24–40 ป
ระยะนี้เปนชวงที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาในอังกฤษ คนอังกฤษเกง
มีทรัพยากรมาก คาขายกับตางประเทศมาก แตรายไดประชาชาติ ความไดเปรียบกับตางประเทศ
ยังเปนรองประเทศที่เปนคูแ ขงแถบยุโรป ขณะนี้อังกฤษกําลังเนนเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต
การเรียนรูทักษะ และการเรียนรูวิชาชีพเขาดวยกัน ซึ่งเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อเสริม
จุดออนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
สรุป
แนวคิดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศอังกฤษ
1. การศึกษามีความตอเนื่องในทุกชวงอายุตลอดชีวิต
2. ตองขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหทุกคนอยางเทาเทียมกัน
3. ใหความสําคัญกับผูเรียน
4. มีความหลากหลายรูปแบบ
5. มีคุณภาพและยืดหยุน
6. ตองเกี่ยวของกับทุกหนวยงานของรัฐ
นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศอังกฤษ
1. สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ ใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของ
คนอังกฤษ
2. ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาทักษะและความถนัดใหเต็มศักยภาพ
3. ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูใ นบาน ชุมชน และสถานประกอบการ
4. ทุกคนสามารถเขาถึงบริการสารสนเทศ
5. การเรียนรูต องมีหลากหลายรูปแบบ
5.4 ประเทศสหรัฐอเมริกา
Gross (1992 : 135–143) เชื่อวา ผูใหญ วัยหนุมสาว (Yong Adults) ที่ไดรับการ
สั่งสอนและฝกฝนสมรรถภาพทางดานความคิดมาแลวจากการเรียนรูในระบบ (Formal Education)
สามารถและจําเปนที่จะตองพัฒนาความสามารถทางดานนี้ตอไปตลอดชีวิตของพวกเขา
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เมื่อผูเรียนวัยหนุมสาว (Adolescents) สําเร็จการศึกษาออกไป พวกเขาตองตระหนัก
ไดแลววา คุณภาพชีวิตของพวกเขาจะถูกกําหนดขึ้นโดยความสามารถทางดานความคิดของ
พวกเขาเอง มากพอ ๆ กับสถานการณและปจจัยอืน่ ๆ ในขณะทีพ่ วกเขาตองไดรบั ขอมูลขาวสาร
จากแหลงที่เชือ่ ถือได เพื่อใหเติบใหญและมีชีวิตอยูตอไปได ความสามารถในการจัดการดําเนินการ
กับขอมูลขาวสารเหลานั้นก็เปนสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ผูใหญวัยหนุมสาว (Young Adults) จะตอง
เขาใจวาในการเรียนรูนั้นพวกเขาจะตองเพิม่ สมรรถภาพทางดานความคิด รวมทั้งความชํานาญในการ
เรียนรูขอมูลขาวสารใหม ๆ หากเขาเขาใจมโนมติ (Concepts) เหลานี้ รวมทั้งความจริงที่วา
การเรียนรูเปนกระบวนการทีเ่ กิดขึ้นอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด พวกเขาก็จะประสบความสําเร็จใน
ศตวรรษที่ 21 ได เพราะศตวรรษนี้จะเปนศตวรรษของ “สังคมแหงการเรียนรู”
ในหนังสือที่ Gross แตงเรือ่ ง “The Great School Debate” (Gross, 1985 อางอิงใน
Gross, 1992) Gross ไดกลาวไววา ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะผูใหญกําลังถูกปลูกฝงใหมี
ความคิดแบบใหมเกีย่ วกับการศึกษา เขาไดระบุถึง 10 แนวทางใหญ ๆ (Mega–Trends) ที่มีให
เราเห็น คําวา “Mega–Trend” ในที่นี้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดานการเรียนรูและการคิด
ของผูคนที่มีความเดนชัด สามารถสังเกตเห็นได และมีความแพรหลาย แนวทางเหลานี้ก็เปนแนวทาง
ที่เราเห็นอยูรอบตัวเราอยูแ ลว สามารถสัมผัสไดในการดําเนินชีวิตตามปกติของเรา และเปนสิ่งที่
ดีงามสําหรับอนาคต ในบทนี้ Gross ไดบรรยายถึง Trend แตละขอวาจะสงผล/มีอิทธิพลตอ
การศึกษาผูใหญ พัฒนาการทางดานความคิดของผูใหญ และแนวทางการดํารงชีวิตของผูใหญ
ในอนาคตอยางไร
10 แนวทางใหญ ๆ ของพัฒนาการดานความคิดของผูใ หญ
10 แนวทางใหญ ๆ ในสังคมอเมริกันกําลังทําใหเราหันเหไปสูว ิธีการคิดแบบใหม และ
ทําใหเราคิดถึงการศึกษาของผูใหญ เราแตละคนสามารถสัมผัส/รูสึกไดถึง Mega–Trend เหลานี้
คอยกระตุน เราในขณะที่เราตองรับมือกับขอมูลขาวสารที่หลั่งไหลเขามาอยางมากมาย (บางครั้ง
มากจนเกินไป) ตองเรียนรูทกั ษะใหม ๆ และตองพยายามปรับปรุงวิถีชีวิตและองคกรของเราใหดีขนึ้
กลยุทธแบบใหม ๆ ที่จะชวยในเรื่องของความคิด การเรียนรู การเจริญเติบโต ความสงสัย/อยากรู
อยากเห็น และการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เราเปนผูกําหนดนั้น ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิต
ของพวกเราแลว ตัวอยางเชน
– คูสามีภรรยาที่มีปญหากัน ยอมที่จะเขารับการบําบัดดวยกันโดยการไปพบ
ผูเชี่ยวชาญเพือ่ ที่จะแกปญหาที่พวกเขามี
– ผูบริหารที่มีความยุงเหยิง/ไมมีระบบ เรียนรูทักษะการบริหารเวลาโดยการดู VDO
เทปเกี่ยวกับเรื่องนี้
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– คุณแมที่ไดรับ Welfare จากรัฐบาล ถูกกําหนดใหเขาเรียนเพื่อใหอา นออกเขียนได
– คุณหมอสมัครเปนสมาชิก Cable TV เพื่อจะไดดแู ละรับขาวสารงานวิจยั ลาสุด
ทางดานที่เกีย่ วของกับงานของตน
– ตํารวจที่เกษียณอายุแลวพรอมกับภรรยา เขารวม Elder Hostel Programs
ที่จัดขึ้นใน 5 รัฐ ในชวง Summer Vacation (พักรอน) ของเขา
– บริษัทที่เต็มไปดวยสถาปนิก ปรับปรุงเทคนิคการออกแบบของพวกเขาโดยการ
ศึกษาและเรียนรูจากงานแตละชิ้นที่ไดทําไปแลว โดยใชกลยุทธดานความคิดที่เรียกวา “Reflective
Practice” (การสะทอน/Reflect ความคิดถึงสิ่งที่ไดทําไปแลว)
– พนักงานธุรการรักรวมเพศคนหนึ่ง ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของเขาเพื่อปองกัน
ตัวเองจาก AIDS นี่เปนตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลกที่ทําใหผูใหญเกิดการเรียนรู
และการคิดตลอดเวลาเพื่อความอยูรอด
– นักดาราศาสตรมือสมัครเลนติดตอสื่อสารกับผูที่มีความสนใจดานเดียวกับเขาที่อยู
ในสวนตาง ๆ ของโลก โดยผานกระดาน Computer (Computer Bulletin Boards)
– คนพิการคนหนึ่งที่เรียนไมจบมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ 20 ปที่แลว สามารถสอบ
จนไดประกาศนียบัตร ม.6 และไดเรียนตอจนจบปริญญาตรี และขณะนีก้ ําลังเรียนตอระดับ
ปริญญาโท ทั้งหมดนี้ทําใหเธอสามารถอุทิศตน/มีสวนชวยเหลือสังคมในระดับที่สูงได แมวาเธอ
จะเปนคนหูหนวก
การเรียนรูแบบใหมเหลานี้กาํ ลังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความคิด การใชชวี ิต
และสังคมของพวกเขา คนอเมริกันกําลังคนพบวาการเรียนรูอยางตอเนื่อง และการที่จะตองใช
ความคิดระดับสูงเพื่อใหสามารถทํางานตาง ๆ ไดสําเร็จเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จในการดํารง
ชีวิต ทั้งเพื่อการเอาตัวรอดในขณะนี้และในอนาคต ในการพูดถึง 10 แนวทางใหญ ๆ ที่จะนํา
คนอเมริกันไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น Gross ไดระบุถึงวิธีการที่เราจะสามารถขานรับ/ปฏิบัติตน
ตอแนวทางแตละขอได ทั้งในระดับสวนตัวไปจนถึงระดับสังคม
Mega–Trend # 1 : เราจะตองมีการเรียนรูตลอดชีวิตของเรา
แนวความคิดวาดวย “Front-end Load” นั้นลาสมัยแลว แนวความคิดนี้กลาวไววา
คนเราไดรับการศึกษา/เรียนรูสิ่งตาง ๆ ในวัยเยาวแลวก็เรียนจบ และหันเหจากการเรียนไปสู
การทํางาน โดยที่มีการหันกลับไปสูการเรียนรูอีกเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
รูปแบบการเรียนรูแบบนี้ไมถูกตอง เราไมสามารถคาดหวังอีกตอไปไดแลววาการเรียนรู
ในระบบ (Formal Schooling) แมวามันจะรวมไปถึงการเรียนระดับมหาบัณฑิตหรือการศึกษา
เฉพาะทาง จะสามารถรับใชเราตลอดไปไดชั่วชีวิต (ความรูที่เราไดจากการศึกษาในระบบนั้น
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ไมเพียงพอตอการที่เราจะดํารงชีวิตตอไปชัว่ ชีวิต) John Naisbitt (1982 อางอิงใน Gross, 1992)
ไดกลาวไววา “ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมมีความรูเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งเทานัน้
ที่จะรับใชคณ
ุ ในอนาคตอันใกลนี้ได นี่ก็รวมไปถึงชั่วชีวติ ของคุณดวย ทักษะที่สําคัญที่สุดที่คุณ
จะตองเรียนรูก ็คือ วิธีการเรียนรู”
Jim Duffy ไดอธิบายไววา ความรูของครึ่งชีวิตที่ถูกสอนใหผูเรียนในหลาย ๆ สาขานั้น
มีอายุ 5 ปแลว (กอนที่จะถูกนํามาสอน) หมายความวา หลังจากระยะเวลานี้แลว ความรูครึ่งหนึ่ง
ที่ผูเรียนไดรับไปก็ถือวาลาสมัยไปแลว นอกจากนี้สภาวะของการทํางานและแมกระทั่งการใชชีวิต
สวนตัวในปจจุบันมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว คนอเมริกันสวนใหญสามารถคาดการณไดวา
ตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลาย ๆ ครั้งในชีวิตการทํางานของตน และก็มีความเปนไปไดสูง
วาจะเปลี่ยนคูช ีวิตและวิถีชีวติ ของตนเชนกัน ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย ๆ เชนนี้ จึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คนเราจะตองรู ตองเขาใจ และตองสามารถทําไดตลอดเวลา
Mega–Trend # 2 : เราจะเรียนรูจากองคกร, สมาคม, สถาบัน และเครือขาย
ที่หลากหลาย
เรากําลังเดินทางออกหางจากยุคที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีเอกสิทธิ์ดานการใหโอกาส
การเรียนรูแกผูคน ปจจุบันเรากําลังเห็นการแพรกระจายของการเรียนรูใ นสถาบันทางสังคมที่สําคัญ ๆ
โดยเฉพาะสถาบันทางดานธุรกิจ, วิชาชีพเฉพาะทาง, สื่อตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งโทรทัศนและการสื่อสาร
ผานคอมพิวเตอร ปจจุบันสถานประกอบการเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมซึ่งจัดเปนธุรกิจประเภท
หนึ่งของสหรัฐอเมริกา กําลังทําใหจํานวนผูเรียนและเงินที่ไหลเขาไปในระบบการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (Postsecondary) ลดลงไปอยางมาก (Gross, 1985)
Mega–Trend # 3 : เราจะเรียนรูโดยมุง เนนถึงการเรียนรูในสิง่ ที่ตรงกับความตองการ/
ความจําเปนทีแ่ ทจริง
ในศตวรรษที่ 21 เราจะมุงเนนความคิดและการเรียนรูของเราใหตรงกับสิ่งที่เราจําเปน
ตองรูอยางแทจริง เปนระยะเวลาหลายศตวรรษมาแลวที่เราคิดวาสิ่งที่ควรคาแกการเรียนรูนั้นคือ
เนื้อหาในวิชาหลัก ๆ ที่เราสอนอยูในโรงเรียน ปจจุบันเราขยายความคิด ปจจุบันความคิดเห็นที่วา
ควรพิจารณาถึงความตองการการเรียนรูของผูเรียนกําลังถูกขยายออกไป งานวิจยั ดานการเรียนรูใน
สถานการณที่เปนปกติ ธรรมชาติ (Natural Learning) พบวา วิชาความรูที่ถูกสอนตามแบบ
ดั้งเดิมนัน้ มีบทบาทคอนขางนอยมากในการศึกษาของผูใหญ (Gross, 1985) การเรียนรูที่แทจริง
สวนใหญที่ผูใหญชอบและรูส ึกวามีประโยชนนั้น มุงเนนไปที่ความรูท ี่จะสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันไดจริง เชน ทักษะการรับมือกับสถานการณตาง ๆ งานอดิเรก การเขาใจตนเองและผูอื่น
การสงเสริมหรือปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน (Gross, 1977)
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แมวาในแวดวงการเรียนรูว ิชาการแบบดั้งเดิมที่มีการแบงแยกเนื้อหาในวิชาตาง ๆ อยาง
ชัดเจน ก็ยังมีการรวมเนื้อหาของหลาย ๆ วิชาเขาไวดว ยกัน
Mega–Trend # 4 : เราจะเรียนโดยใชสมองทุกสวนของเรา
ความรูที่ลึกซึ้งถึงวิธีการทํางานของสมองของเราไดสรางความตื่นเตนในวงการวิทยาศาสตร
และการศึกษาเปนอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมา มันเปนสิ่งที่เห็นไดชัดแลวในขณะนีว้ าเรา
สามารถทําใหการเรียนรูนนั้ มีชีวิตชีวา และแข็งแกรงขึ้นโดยการใชศกั ยภาพของสมองในทุก ๆ สวน
เราสามารถเรงและสงเสริมการเรียนรูของเราไดโดยใชประสาทสัมผัส ความรูสึก จินตนาการ
ความทรงจํา ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ
งานวิจยั ของ Roger Sperry และ Ned Hermann (Hermann, 1988) เกีย่ วกับ Right–
Left Brain Specialization, Howard Gardner และ Robert Sternberg เกี่ยวกับ Multiple
Intelligences และทฤษฎีอนื่ ๆ อีกมากมายเกีย่ วกับสไตลในการเรียนรู นั้นเปนผูเบิกทางใหระบบ
อยางเชน Superlearning หรือ Peak Learning สามารถเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูไดมากกวา
การเรียนแบบดั้งเดิม การทีจ่ ะใหผูใหญไดมาซึ่งความรูความคิดอยางเต็มเปยมนัน้ พวกเขาจะตอง
ประสบกับการคิดและการเรียนรูที่หลากหลาย ผูใหญสามารถและควรที่จะเรียนรูจากสถานการณ
จําลอง การแกปญหาเชิงสรางสรรค การอภิปรายพูดคุย การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ และการฝกงาน
ฯลฯ
Mega–Trend # 5 : เราจะเรียนไปดวยกัน
ภาพที่เรามีตอการเรียนรูมาชานาน คือ การเรียนแบบสันโดษ (Lone–learner)
นักเรียนแตละคนแขงกับเพื่อนนักเรียนคนอื่น หรือผูรอบรูนั่งเรียน/ทํางานของตนอยางสันโดษ
แตการเรียนในศตวรรษที่ 21 และในโลกของเราในปจจุบันนัน้ เกิดขึ้นอยางเปนกลุม เริ่มตั้งแตจาก
ครอบครัว ไปจนถึงการแกปญ
 หาอยางเปนกลุมกอนในธุรกิจหรือการงานวิชาชีพของเรา เรากําลัง
เห็นและใหความสําคัญกับการคิดและการเรียนรูแบบเปนกลุมกอน
Mega–Trend # 6 : เราจะผานสื่อ, เทคโนโลยี, รูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย
ในศตวรรษที่ 21 เราจะเรียนผานสื่อ เทคโนโลยี รูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย
สถานที่ เวลา และวิธีการที่เราจะใชในการเรียนรูนั้นจะถูกเปลี่ยนไปโดยการรวมตัวกันของการสื่อสาร
ประเภทตาง ๆ โทรศัพท, คอมพิวเตอร และวิดีโอ ซึ่งจะเปนหนทางใหผูคนสามารถเขาไปสืบคน
หาความรูในระดับ Global ไดอยางรวดเร็วและไมแพงมากนัก
“มหาวิทยาลัยลองหน” (The Invisible University) นั้นเปนคําที่ Gross เสนอเพื่อใช
เรียกระบบการเรียนรูจาก World–Wide Access มันมีหลากหลายระดับตั้งแตเทคโนโลยีระดับที่
งาย ๆ อยางมวนเทปที่เราใชฟงในขณะขับรถ ไปจนถึง Interactive Video Teleconferencing
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และ Virtual Reality Technologies เชน VDO ที่อยูในแผน Disc และการถายทอดรายการทาง
โทรทัศนที่มีความคมชัดสูง
Mega–Trend # 7 : เราจะเปนผูกําหนดความคิดและการเรียนรูของตนเอง
ในอนาคตเราจะเปนผูก ําหนดความคิดและการเรียนรูของตนเองโดยที่เราจะมีอิสระในการ
เลือกหัวขอที่เราอยากจะศึกษาคนควาเอง งานวิจยั รุนบุกเบิกของ Allen Tough (1979) แหง
Ontario Institute for Studies in Education แสดงใหเห็นวา เมื่อการเรียนรูทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ชวงชีวิตของผูใ หญถูกนํามาสองดูผานกลองจุลทัศน และจะพบวา การเรียนรูเพียง 20% เทานั้น
เปนผลมาจากความรูที่คน ๆ หนึ่งสอนใหคนอีกคนหนึ่ง ที่เหลือมาจากการที่เรากําหนดการเรียนรู
ของเราเอง (Self–directed) ผูใหญเปนคนตั้งเปาหมายของการเรียนของตน รวบรวมทรัพยากร
ควบคุมกระบวนการคิดและประเมินผล 80% ของการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับตัวเขา
Mega–Trend # 8 : เราจะเกิดการเรียนรูโดยการสอนผูอื่น
ในสังคมที่มีคนไดรับการศึกษาทั้งแบบทัว่ ๆ ไปและเฉพาะทางมากขึ้น ทุก ๆ คนมีสิ่งที่
เขาคิดวานาจะควรคาแกการสอน/ถายทอด นอกจากนี้ประสบการณการสอน/ถายทอดนั้นก็เปนการ
เพิ่มความรูใหแกครูผูสอนเองดวย เรามักจะไมรูวิชาของเราเองดีพอเหมือนกับตอนที่เราถูกเรียก
ใหสอน/ถายทอดมันใหผูอนื่ ฟง
การเรียนรูโดยผานการสอน/ถายทอด และการเตรียมความกระบวนการคิดจะมีบทบาท
ที่สําคัญมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากผูใหญนนั้ พบวาพวกเคาตองอยูในบทบาทของผูสอน/
ถายทอดอยูเรือ่ ย ๆ ทั้งในดานการงาน สันทนาการ ครอบครัว การเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
นักการศึกษาเองก็จะมีบทบาทใหมขึ้นมา ในศตวรรษที่ 21 ครูที่ไดรับการรับรอง (Certified
Teachers) ก็จะมีหนาที่เปนอุปรากรของทรัพยากรการสอนในชุมชนของตนเอง (คอยกํากับดูแล
และชี้แนะวาทรัพยากรการสอนใดเหมาะทีจ่ ะใชกับการสอนในสถานการณแบบใด) ในขณะนีก้ ็มี
คณบดีและผูอํานวยการของสถาบันการศึกษาผูใหญ และการศึกษาตอเนื่องหลายแหงทั่วประเทศ
ที่ใหความสําคัญกับการหาและเกณฑผูคนในชุมชนใหแบงปน/แลกเปลี่ยนประสบการณความรูที่ตนมี
ใหแกผูอื่น
Mega–Trend # 9 : ระบบการเรียนรูในระบบของเราในโรงเรียนและวิทยาลัยตาง ๆ
จะเปลี่ยนไปอยางมาก (แมจะเปนไปอยางชา ๆ) เพื่อที่จะสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตแบบใน
อุดมคติ และสังคมแหงการเรียนรู
แบบอยางใหมแหงการพัฒนาความคิดของผูใหญ การเรียนรูตลอดชีวติ ในสังคมแหง
การเรียนรู ไดเปดโอกาสใหโรงเรียนและวิทยาลัยตาง ๆ ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน ในทีส่ ุด
พวกเขาก็สามารถที่จะเอาจริงเอาจังกับพันธกิจที่พวกเขาอางวามี นั่นคือ การสอนใหนักเรียนรูถึง
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วิธีการเรียนวาควรจะเรียนอยางไร ไมใชเพียงแตสอนเฉพาะเนื้อหาที่ถูกกําหนดไวแลวในหลักสูตร
โรงเรียนและวิทยาลัยสวนใหญไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของตนเองแลววาจะปลูกฝงใหนกั เรียน
รักการเรียน และถายทอดทัศนคติ เครื่องมือ กลยุทธการคิด และเทคนิคตาง ๆ ใหแกพวกเขา
เพื่อที่พวกเขาจะไดนําไปใชในการศึกษาตอดวยตนเองหลังจากที่จบออกไปแลว อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัตกิ ารศึกษาในระบบสวนใหญก็ยังคงยึดติดอยูกับการสอนแบบ “Front–end Load”
(ที่ไดกลาวมาแลวใน Mega–Trend # 1) ดังนั้นครูจํานวนมากจึงรูสึกวาจําเปนตองสอนทุกอยางที่
นักเรียนตองรูในวิชาของตน พวกเขาใหความสําคัญนอยกับการกระตุน และการผลักดันใหนักเรียน
กลายเปนผูเรียนที่สามารถพึ่งพาตนเองได (Independent Learners)
เมื่อผูคนในสังคมของเราเริ่มที่จะคิดไดอยางจริง ๆ จัง ๆ วาการเรียนในระบบนั้นเปน
เพียงจุดเริ่มตนของการพัฒนาดานความคิดและการเรียนรูต ลอดชีวิต ครูผูสอนก็จะรูสึกโลงอกลงไป
มากถึงความจําเปนที่จะตองสอนเนื้อหาทุก ๆ อยาง พวกเขาก็จะรูสกึ โลงอกเกี่ยวกับปญหาอีก
จํานวนมากที่เกี่ยวของกับงานสอนของพวกเขา (เชน การที่ตองบังคับใหนกั เรียนใหความสนใจใน
วิชาที่พวกเขาอาจจะยังไมรสู ึกชอบมากนัก การบังคับใหนักเรียนเรียนในแบบเดียวกัน และการ
กําหนดใหนักเรียนเรียนในหลักสูตรที่เหมือนกัน) ในทางตรงกันขาม หองเรียนในอนาคตจะกลาย
เปนสถานที่ที่อุทิศใหแกการฉลองความสามารถทางดานความคิดและการเรียนรูของนักเรียนแตละคน
การเรียนการสอนในระบบจะเนนถึงการปลูกฝงใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน รูถ ึงความสําคัญ
และอํานาจของความรู และการวิเคราะหและการเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ
Mega–Trend # 10 : เราจะเรียนรูวิธีการเรียนรู
นักมองการณไกล (Futurists) ชั้นนําหลายคน ไดกลาววา การเรียนรูถ ึงวิธีการเรียนรูนั้น
เปนทักษะที่สาํ คัญมากสําหรับยุคที่กําลังจะมาถึง Alvin Toffler ผูแตงเรื่อง Future Shock
ไดกลาวไววา ผูที่จะถือวาเปนผูที่ไมรูหนังสือ (อานไมออก เขียนไมได) สําหรับอนาคตนั้นก็คือ
ผูที่ไมไดเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู
ในอนาคต “การเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู” จะมีองคประกอบ 4 อยางดวยกัน ไดแก
(1) ผูใหญจะตองมีทัศนคติที่ดีและความกระตือรือรนตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาตนเอง
ผูใหญจะตระหนักมากขึ้นวาพวกเขามีหนาที่ที่จะตองเรียนรูทักษะการคิดและความรูต าง ๆ ที่เขา
จําเปนตองใชในการบรรลุถึงเปาหมายชีวติ ของเขา (2) ในศตวรรษหนา ผูใหญแตละคนจะสามารถ
รูไดถึงสไตลการเรียนรูของตนเองไดอยางอัตโนมัติ (3) ผูใหญในอนาคตจะมีและสามารถเลือกถึง
วิธีการใชทางเลือกและทรัพยากรที่หลากหลายขึ้นสําหรับการเรียนรูของตน เพราะพวกเขาจะรูแ ลว
วาควรจะทําอยางไร และ (4) ผูใหญจะรูจักกลยุทธในการคิดและเทคนิคในการเรียนมากขึน้ ผูใหญ
ในอนาคตจะมีทักษะการคิดที่หลากหลายเก็บไวในคลังสมองของเขา ซึ่งพวกเขาสามารถเลือกนํามา
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ใชเพื่อชวยใหกระบวนการเรียนรูของพวกเขางายขึ้น ไดแก เทคนิคเพือ่ ใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
และการจัดระเบียบขอมูลเหลานั้น การจัดเก็บและแสดงขอมูล การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค
การจับตาดูความกาวหนาและประเมินผลลัพธ
การนําไปใชสาํ หรับนักการศึกษา (Implications for Today’s Educators)
Gross ไดเสนอแนะไววา ครู ผูบริหาร ผูเขียนนโยบาย และพลเมืองทีส่ นใจและมีความ
หวงใยดานการศึกษา จะสามารถเริ่มทําอะไรไดเพื่อชวยใหการศึกษาของอเมริกา เริ่มปูทางใหกบั
ผูคนที่จะเปนผูที่เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ?
1. กลับไปพิจารณาถึงเปาหมายของโรงเรียน ระบบของโรงเรียน วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยแตละแหง ดูซิวา การเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตนั้นเปนหนึง่ ในเปาหมาย
หลักของสถาบันแหงนั้นหรือไม ? ถาไม มันควรจะเปนหรือไม ?
2. ทบทวนโปรแกรมและวิชาแตละอยางดูซิวามันพยายามทําใหบรรลุเปาหมายนัน้
จริงหรือไม และจะทําอยางไรใหสามารถบรรลุเปาหมายนั้นไดดีขึ้น
3. สนับสนุนการเรียนรูแบบใหคิด สําหรับใหทั้งครูและนักเรียน
4. เปดโอกาสใหนกั เรียนและครูในทุก ๆ ระดับไดตั้งเปาหมายในการเรียนและ
การคิดของตนเอง ใหการตอบรับตอสไตลการเรียนรูและการคิดที่หลากหลาย (เปดกวางตอสไตล
การเรียนรูและการคิดที่หลากหลาย)
5. ขยายโอกาสและทรัพยากรสําหรับการพัฒนาความคิดแบบตลอดชีวิตออกไป
โดยการเพิ่มการจัดสรรทรัพยากรใหกับสถาบัน องคกร และโปรแกรมตาง ๆ ที่เหมาะสม แมวา
นั่นอาจจะหมายถึงการที่จะตองปรับเปลี่ยนเคลื่อนยายทรัพยากรที่มีอยูอ ยางจํากัดไปในที่อื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
สรุป
แนวคิดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศสหรัฐอเมริกา
1. การเรียนรูต องดําเนินไปตลอดชีวิตของคน
2. การเรียนรูต องเกิดไดจากหลายแหลง
3. ทุกคนตองไดเรียนรูตรงตามความตองการของตน
4. ทุกคนจะไดเรียนโดยใชสมองทุกสวน
5. ทุกคนจะไดเรียนไปดวยกัน
6. ทุกคนจะไดเรียนผานสื่อที่หลากหลาย
7. ทุกคนจะเปนผูกําหนดความคิดและการเรียนรูของตนเอง
8. คนจะเกิดการเรียนรูไดดว ยการรับบทบาทเปนผูสอนอีกทางหนึ่ง
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9. ระบบการเรียนรูตองปรับใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเกิดเปน
สังคมแหงการเรียนรู
10. การเรียนรูต ลอดชีวิตทําใหเกิดการเรียนรู วิธีการเรียนรู
นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศสหรัฐอเมริกา
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. เนนวิธีการที่ไดผลดีที่สุด
3. ลดความซับซอนแบบระบบราชการ และเพิ่มความยืดหยุน
4. เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายใหกับผูเรียน
สรุป จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรูตลอดชีวติ ของทั้ง 4 ประเทศขางตนผูเขียน
ไดนําไปเสนอแนวคิดไวในบทที่ 6 ซึ่งเปนบทที่กลาวถึงการเรียนรูตลอดชีวิตจากกระแสโลกสูวิถไี ทย
โดยเฉพาะในหัวขอ 6.3 แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ ของไทย
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บทที่ 6
การเรียนรูตลอดชีวิตจากกระแสโลกสูว ิถีไทย
ในบทที่ 5 ผูเขียนไดเสนอแนวคิดและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศที่คัดสรร
แลว ในบทนีจ้ ะไดกลาวถึงศักยภาพการจัดระบบการเรียนรูตลอดชีวติ และแนวทางในการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตของไทย ทั้งนี้เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจในสถานการณและแนวทาง
การสงเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตของไทย ดังนี้
6.1 ศักยภาพการจัดระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย
ดังไดกลาวมาแลววาอุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมกี ารศึกษา
ตลอดชีวิต และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2547 มีมติเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ และใหหนวยงานดานการศึกษา
ทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 3–9) ซึ่งกําหนดไว
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และ
มีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรม
และจิตสํานึกที่พึงประสงค และอยูใ นสังคมไดอยางปกติสุข
ตัวบงชี้
1.1 กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ
1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพฒ
ั นาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
เจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย
1.2 ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
1.2.1 คนไทยไดเรียนรูเ ต็มตามศักยภาพของตนเอง
1.2.2 คนไทยมีงานทําและนําความรูไปใชในการสรางงาน และสรางประโยชน
ใหสังคม
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1.3 ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว
1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรูไดดว ยตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมทั้ง
มีความสามารถในการใชแหลงความรูและสื่อตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี
1.4 ทักษะทางสังคม
1.4.1 คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวธิ ี
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
1.5.1 คนไทยดําเนินชีวิตโดยการสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิ
ของความเปนคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย เปนสมาชิกทีด่ ี เปนอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และ
การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด
ไดเรียนรูจ ากประสบการณตรงที่หลากหลาย ตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู
ครู คณาจารยรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและใชสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับ
ภูมิปญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และ
พัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค
ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับ (1) ปจจัยดาน
บุคคล ไดแก ผูเรียน ครู คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง และสมาชิกชุมชน และ (2) ปจจัยดาน
การบริหาร ไดแก หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
ตัวบงชี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุกระบบ
สอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
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2.1.2 ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง
2.1.3 องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
มีอาคาร สถานที่ มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู และการให
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบทีเ่ อื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม
2.2 มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ
และมีคุณภาพ
2.2.1 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความ
พึงพอใจในการทํางาน และผูกพันกับงาน
2.2.3 มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐาน
เฉพาะกลุม และติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคความรู
ที่หลากหลาย
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน
2.3.1 องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น
สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน
2.3.2 ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทางการศึกษา
ของสถานศึกษา
2.3.3 มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู การสรางวิถี
การเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง
การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคม
แหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัย
และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของ
คนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้
3.1 การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
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3.1.1 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย
ทุกระดับ รวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการทางวิชาการที่เปน
ประโยชนแกการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา และคนไทยมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต
3.1.2 ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปน
สังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรู มีความปลอดภัย ลดความขัดแยง มีสันติสุข และมีการ
พัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง
3.2 การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู
3.2.1 ศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหา และจัดตัง้ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวย
ความสะดวก ภูมิปญญา และอื่น ๆ) และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการ
สรางกลไกการเรียนรูทุกประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิตไดจริง
3.2.3 ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ
3.3 การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม
3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และองคกรทีจ่ ัดการศึกษามีการสราง
และใชความรู มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
จะเห็นไดวารัฐบาลไทยมีวสิ ัยทัศนชัดเจนในการทีจ่ ะพัฒนา “คนไทย” ทุกคนใหเปนผูมี
ความรูความสามารถ ทั้งในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งสอดรับกับนโยบายที่ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร ทีเ่ คยกลาวไวในการประชุมเพือ่ ติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิรูปการศึกษา ณ ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 และ 5 สิงหาคม 2545 วา
“ผมมุงมั่นและยืนยันอยากใหมีการปฏิรูปการศึกษา” พรอมกับใหนโยบายในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ตอนักการศึกษาและผูทรงคุณวุฒไิ ววา “ควรใหโอกาสกับคนไทยทุกคนไดพัฒนาตลอดชีวิตและเต็ม
ตามศักยภาพ เพื่อสะสมความมั่งคั่งทางปญญา (Intellectual Wealth) สําหรับการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต”
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6.2 สถานภาพปจจุบันของระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต มีดังนี้
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการ
ศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษาทีแ่ นนอน
(2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาทีม่ ีความยืดหยุน ในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของบุคคลแตละกลุม
(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดว ย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอื่น ๆ
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสาม
รูปแบบก็ได
ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบ
เดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน
หรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือ
จากประสบการณการทํางาน
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ หอศิลป สวนสัตว
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการไดมอบใหสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ซึ่งอยูภายใตสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูมีบทบาทประสานงานและสงเสริมใหองคกรหลัก
ทั้งสี่องคกร ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
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อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาการศึกษา ไดดําเนินการเรื่องการศึกษา
และการเรียนรูต ลอดชีวิต แตก็ดูเหมือนวาองคกรหลักทัง้ สี่องคกรยังไมไดดําเนินการเทาที่ควร
สวนมากสํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนเปนผูดําเนินการเองมากกวา ฉะนั้นจึงเปนโจทยสําหรับ
ทั้งสี่องคกรหลักวาจะจัดใหมีระบบการศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนรูต ลอดชีวิตไดอยางไรใน
แตละองคกร เพื่อชวยใหคนไทยเปนบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต และมุงสรางสูสังคมแหงการเรียนรูซึ่งเปน
เปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาไทย ซึ่งผูเขียนขอเสนอแนวคิดทีค่ วรจะดําเนินการจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ดังแผนภาพที่ 6.1
บุคคลเรียนรูตลอดชีวิต

สภา
การศึกษา
แหงชาติ

คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สังคมแหงการเรียนรู

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
คณะทํางานสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

แผนภาพที่ 6.1
แนวคิดการดําเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูต ลอดชีวิต
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่เปนรูปธรรม
1. สถาบันการศึกษาในระบบ ไดแก สถาบันการศึกษาที่สังกัดสํานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ง
สภาการศึกษา ควรไดสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยผานกิจกรรมการศึกษาที่จัดใหแก
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ศิษยเกา ผูปกครอง และชุมชนใกลเคียง เปนตน นอกเหนือจากการทําหนาที่ทางการศึกษาในระบบ
ใหแกผูเรียนโดยตรง
2. สถาบันการศึกษานอกระบบควรไดจดั กิจกรรมที่ยดื หยุน กวางขวาง ทั่วถึง
ใหมากที่สุด ซึ่งสถาบันเหลานี้จะเปนหนวยงานที่เติมเต็มและเอื้ออํานวยใหผูที่สนใจไดมีโอกาส
เรียนรูจากกิจกรรมเหลานั้นนอกเหนือจากงานที่หนวยบริการอื่นจัดอยูแลว
3. รัฐควรเรงพัฒนาแหลงการเรียนรูที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 25
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนีเ้ พื่อเปดโอกาสใหคนไทยไดเรียนรูตามอัธยาศัย
6.3 แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย
จากกรณีตัวอยางของประเทศญี่ปุน เกาหลีใต อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา จะพบวามี
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่คลายคลึงกัน ซึ่งผูเขียนมีความเห็นสอดคลองกับ อัมพร
พงษกังสนานันท (2005 : Web Site) ดังนี้
1. เปนนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางสังคมแหง
การเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนในดานทรัพยากรอยางเต็มที่
2. มีการกําหนดวิสยั ทัศนและหลักการสําคัญของระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรการสรางสังคมแหงการเรียนรูของประเทศ
3. มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นจัดทําการศึกษารวบรวมขอมูล เพื่อเสนอแนะแนวทาง
การดําเนินงานตอรัฐบาล
4. มีโครงการและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนรูปธรรม สามารถนําสู
การปฏิบัติได
5. มียุทธศาสตรการดําเนินงานและแรงจูงใจ โดยเฉพาะการสนับสนุนของรัฐบาล
การรวมลงทุนระหวางสถานประกอบการ รัฐ และบุคคล
6. ใหความสําคัญกับการเรียนรูที่บาน ชุมชน และสถานประกอบการ
7. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่ วางรากฐานสําหรับระบบการเรียนรูบน
โครงขายสารสนเทศ เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลความรูไดมากขึ้น
8. ผูนํามีวิสัยทัศน มีความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนใน
ประเทศ ใหมศี ักยภาพ มีความสามารถ และรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
จากขอคนพบทั้ง 8 ประการดังกลาว จึงควรนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม และเปนการดําเนินการอยางเรงดวน ไดแก
การกําหนดนโยบายและออกกฎหมายเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเปนขอกําหนดให
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ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ “ตอง” ดําเนินการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนของประเทศ
โดยมีแนวทางการจัดทํากฎหมายเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การจัดตั้งใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเปนหนวยงาน
ที่กําหนดนโยบาย สงเสริม และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสามารถดําเนินการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมไทย
2. กําหนดใหมี “คณะกรรมการการเรียนรูต ลอดชีวิตแหงชาติ” เพื่อเสนอนโยบาย
การเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนชาวไทย
3. กําหนดใหหนวยงานทั้งภาครัฐโดยทุกกระทรวง และภาคเอกชนรวมกันจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตใหกับบุคลากร โดยรัฐสนับสนุนดานงบประมาณ และการลดภาษี
4. กําหนดใหการจัดการศึกษาทุกระดับสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียนทัง้
ในโรงเรียน นอกโรงเรียน และตามอัธยาศัย
5. กําหนดใหเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรูต ลอดชีวิต
6. กําหนดบทบาทของครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษารวมกันจัดการเรียนรู
ตลอดชีวิต
7. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตลอดชีวิตทั้งในระดับประเทศ และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
8. การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาใหนักเรียน
ประชาชนทั่วไปรูจักและใชเทคโนโลยี เพื่อใหเขาถึงแหลงการเรียนรูอยางทั่วถึง
9. กําหนดใหทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน “กําหนดปฏิทนิ ” จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด อําเภอ และหมูบา น
10. กําหนดใหสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสือ่ โทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ
เผยแพรขอมูลขาวสารการเรียนรูตลอดชีวติ เปนประจําทุกวันอยางเปนระบบ
11. สงเสริมใหคนไทยเปนผูมีวัฒนธรรมในการเรียนรูในสถานที่อื่น ๆ นอกเหนือ
จากเรียนรูที่โรงเรียน เชน เรียนรูจากสถานที่ทํางาน จากธนาคาร จากวัด จากสวนสาธารณะ ฯลฯ
สรุป การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้ ทุกประเทศตางก็ใหความสําคัญ
และกําหนดเปนนโยบายระดับประเทศทั้งนีเ้ พื่อใหโอกาสแกประชาชนของตนในการเขาถึงการศึกษา
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บทที่ 7
หลักสูตรนวัตกรรม
ในบทที่ 6 ผูเขียนไดเสนอความรูเกีย่ วกับศักยภาพการจัดรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวติ
สถานการณปจ จุบันของระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และแนวทางในการสงเสริม
การเรียนรูของไทย ในบทนีจ้ ะกลาวถึงความหมายของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต หรือหลักสูตรนวัตกรรม รวมทั้ง
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อจะเปนกรอบในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน
ที่จะเปนพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป
7.1 ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตรถามองในแนวแคบจะหมายถึงวิชาที่ตองสอน (as Subjects Taught) หรือ
ถามองในแนวกวางจะหมายถึง ประสบการณทั้งหมดของผูเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งทาง
โรงเรียนเปนฝายจัดให (as all the experiences of learners, both in and out, directed
by the school) (Peter F. Oliva. 1992 : 6)
หลักสูตรคือแผน ซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหา กิจกรรม
และมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพือ่ ใหผูเรียนมีพฒ
ั นาการในดานตาง ๆ ตาม
จุดหมายที่กําหนดไว (ธํารง บัวศรี. 2542 : 7)
7.2 องคประกอบของหลักสูตร
รุจิร ภูสาระ (2545 : 8–9) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไววา องคประกอบของ
หลักสูตร หมายถึง สวนที่อยูภายในและประกอบกันเขาเปนหลักสูตร เปนสวนสําคัญที่จะทําให
ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรไปดวย
รุจิร ภูสาระ ไดรวบรวมแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร
ไวดังนี้
1. ไทเลอร (Ralph Tyler. 1968 : 1) กลาววา โครงสรางของหลักสูตรมี 4
ประการ คือ
1.1 จุดมุงหมาย (Educational Purpose) ที่โรงเรียนตองการใหผูเรียนเกิดผล
1.2 ประสบการณ (Educational Experience) ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อใหจุดมุงหมาย
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บรรลุผล
1.3 วิธีการจัดประสบการณ (Organizational of Educational Experience)
เพื่อใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 วิธีการประเมิน (Determination of What to Evaluate) เพื่อตรวจสอบ
จุดมุงหมายทีต่ ั้งไว
2. ทาบา (Hilda Taba. 1962 : 422–423) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรมี
4 องคประกอบ คือ
2.1 วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ
2.2 เนื้อหาและจํานวนชัว่ โมงสอนแตละวิชา
2.3 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 วิธีการประเมินผล
องคประกอบดังกลาวสามารถแสดงความสัมพันธภายในได ดังแผนภาพที่ 7.1
วัตถุประสงค

เนื้อหาวิชา

กิจกรรม

ประเมินผล
แผนภาพที่ 7.1 ความสัมพันธภายในขององคประกอบของหลักสูตร
3. องคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ
โบแชมพ (George Beauchamp. 1968 : 108) เปนผูกลาวถึงองคประกอบ
ของหลักสูตรในเชิงระบบ คือ สวนที่ปอนเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธที่ได
(Output) ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นไดดังแผนภาพที่ 7.2
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กระบวนการ

สวนที่ปอนเขา
–
–
–
–

เนื้อหาวิชา
ผูเรียน
ชุมชน
พื้นฐานการศึกษา

–
–
–
–

ลักษณะการใช
สื่อ/อุปกรณ
ระยะเวลา
การวัดผล

ผลลัพธ
–
–
–
–

ความรู
ทักษะ
เจตคติ
ความมั่นใจ

แผนภาพที่ 7.2 องคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ
ธํารง บัวศรี ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไววา นิยามของหลักสูตรนอกจากจะ
ชี้ใหเห็นวามีสาระสําคัญอะไร และมีความหมายอยางไรแลว ยังชีใ้ หเห็นวาจะตองมีองคประกอบ
ที่สําคัญและจําเปนอะไรบาง จะเห็นไดวาในแบบหรือแปลนบานหรือพิมพเขียวของบาน จะมี
องคประกอบที่สําคัญ เชน ฐานราก เสา พื้น ฝา เพดาน หลังคา กันสาด ฯลฯ สําหรับหลักสูตร
ก็เชนเดียวกัน จะตองมีองคประกอบครบครัน หาไมแลวผูใชหลักสูตรจะไมสามารถนําหลักสูตร
ไปใชอยางไดผล องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรมีดังตอไปนี้
1. เปาประสงคและนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง
สิ่งที่รัฐตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการ
ใหเกิดแกผูเรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแลว
3. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะ
และแผนผังทีแ่ สดงการแจกแจงวิชา หรือกลุมวิชา หรือกลุมประสบการณ
4. จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดแก
ผูเรียนหลังจากที่ไดเรียนวิชานั้นไปแลว
5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะ และความ
สามารถที่ตองการใหมี รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ
6. จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ตองการ
ใหผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทกั ษะและความสามารถ หลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาที่กําหนดไว
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7. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู
8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพื่อใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และหลักสูตร
9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and
Instructional Media) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ แผนฟลม แถบวีดทิ ัศน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และอื่น ๆ ที่ชวยสงเสริมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
7.3 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรนั้นจะตองมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบโดยตรง เชน
ในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตัง้ อนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ มีกรมวิชาการเปนฝายเลขานุการโดยไดรับความ
รวมมืออยางดียิ่งจากคณะทํางานฝายตาง ๆ ทุกหนวยงาน ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชนทุกอาชีพ ตลอดจนพอแม ผูปกครอง และผูเรียนที่ใหความสนใจ
เสนอแนะความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ การจัดทําหลักสูตร ซึ่งไดนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตรใหสมบูรณ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : ไมมีเลขหนา)
การพัฒนาหลักสูตรโดยทั่ว ๆ ไป มีขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะหนโยบายและ
เปาประสงคของชาติ การวิเคราะหหลักสูตรเดิม การวิเคราะหสภาพปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน การวิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้ง
การวิเคราะหทรัพยากร อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่
2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการในการกําหนดจุดมุงหมาย หลักในการรางจุดมุงหมาย รวมทั้งวิธีการในการกําหนด
จุดมุงหมาย
3. กําหนดรูปแบบและโครงสรางของหลักสูตร ในขั้นนีผ้ ูเกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรตองมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับรูปแบบของหลักสูตรแบบตาง ๆ เชน หลักสูตรรายวิชา
หลักสูตรสหสัมพันธ หลักสูตรกวาง หลักสูตรแกน หลักสูตรประสบการณ หลักสูตรบูรณาการ
ฯลฯ รวมทั้งโครงสรางของหลักสูตร

– 82 –
4. การกําหนดจุดประสงคของรายวิชาตาง ๆ
5. การเลือกเนือ้ หา สาระใหเหมาะสมกับผูเ รียนในแตละชวงชั้น
6. การกําหนดผลการเรียนที่คาดหวังเพื่อใหเกิดแกผูเรียนในแตละชวงชั้น
7. การกําหนดยุทธศาสตรการเรียนรูแบบตาง ๆ โดยเฉพาะในปจจุบนั เนนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
8. การประเมินผลการเรียนรู นักพัฒนาหลักสูตรตองมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
การวัด การทดสอบ และการประเมินผลการเรียนรู และโดยเฉพาะการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง
9. การเตรียมการเรื่องสื่อและแหลงเรียนรู
10. การจัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนรูใน
หองเรียน
7.4 หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตในทีน่ ี้ ผูเขียนขอเรียกสั้น ๆ วาหลักสูตรนวัตกรรมซึ่ง
หมายถึง หลักสูตรที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค คือ ผูเรียนเปนคนดี เปนคนเกง
และเปนคนมีความสุข ซึ่งผูเรียนจะมีลักษณะดังกลาวไดก็ตอเมื่อมีกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม
และเปนกระบวนการเรียนรูท ี่พึงประสงค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543 : 13)
ดังแผนภาพที่ 7.3
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คนดี
ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
ดีทั้งจิตใจและพฤติกรรม
มีวินัยตอตนเองและสังคม จิตใจดีงาม มีคุณธรรม
มีจิตใจเปนประชาธิปไตย จริยธรรม อยูร ว ม
ควบคุมตนเองได
กับผูอื่นไดอยางมี
พัฒนาตนเอง
ความสุข
เต็มศักยภาพ
ทํางานเพื่อสวนรวม

คนเกง

ความรูไทย
รางกายแข็งแรง
ความรูสากล
ราเริงแจมใส
ความรอบรู
จิตใจเขมแข็ง
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
มีความสุขในการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรค
การทํางาน
มีทักษะเปนผูนําผูตามที่ดี รักที่จะเรียนรูตลอดชีวติ มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง
ทันสมัย ทันเหตุการณ รูจักตนเอง แกปญหาเปน
มนุษยสัมพันธดี
กลาแสดงออก
ทันโลก ทันเทคโนโลยี
ปลอดพนจากอบายมุข
เรียนรูดว ยตนเองได

สงผลใหได
ลักษณะผูเรียน
ที่พึงประสงค

ลักษณะกระบวนการเรียนรูทพี่ ึงประสงค
– เปนกระบวนการทางปญญาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่ งตลอดชีวิต
– เรียนรูอ ยางมีความสุข เนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
– บูรณาการสาระการเรียนรู สอดคลองกับความสนใจ ทันสมัยตามสภาพจริง
– เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง นําไปใชประโยชนได
– เปนกระบวนการเรียนรูรว มกัน โดยมีผูเรียน ครู และผูสวนเกี่ยวของทุกฝาย
รวมจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู

แผนภาพที่ 7.3 ลักษณะของผูเรียนและกระบวนการเรียนรูที่พึงประสงค

มีความสุข
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หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตหรือหลักสูตรนวัตกรรมควรเนนใหเกิดสิ่งตอไปนี้
แกผูเรียน
1. มีความรูและทักษะที่สูงขึ้นอยางมีแบบแผน
2. มีความคิดสรางสรรค รูจักวิเคราะห รูจ ักชี้แนะแนวทางใหตนเอง และรูจักตั้ง
คําถาม
3. มีความสามารถรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
4. มีสวนตัดสินใจในสิ่งที่จะเรียนรู
5. การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหเด็กไดปฏิบัติจริง
6. มีความสามารถประเมินตนเองและผูอนื่ ได
กระบวนการจัดทําหลักสูตรนวัตกรรม
1. ตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒิ ครู ผูปกครอง
และผูแทนชุมชน
2. คณะกรรมการประชุมและรางหลักสูตร โดยคํานึงถึงความตองการของผูเรียน
และชุมชนเปนสําคัญ
3. คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรที่จัดทําขึ้น แลวสงใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ชวยตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
4. ปรับปรุงแกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
5. นําหลักสูตรไปทดลองใชในสถานการณจริง
6. ถาพบขอบกพรองใหปรับปรุงแกไขอีกครั้ง
7. ขออนุมัติใชหลักสูตรจากหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
7.5 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สาระตามมาตราที่ 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ความวา
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ซึ่งสาระสําคัญในการปฏิรูปการเรียนรู คือ การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทยทั้งชาติจากเดิมที่เนนการถายทอด การทองจํา และการทําตามคําสั่ง
ของครูหรือผูอื่น โดยเนนวิชาการและเนื้อหาเปนสําคัญ มาเปนเนนการมีสวนรวมคิด รวมปฏิบัติ
ของผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และการปลูกฝงใหผูเรียนรูจัก
แสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝรู ใฝเรียน มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวติ (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแหงชาติ. 2544 : 2) ซึ่งการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้นบั วาเปนนวัตกรรมของการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ตัวอยางการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสอนแบบโครงงาน โดย มาลัย สิงหะ ครูตนแบบ
ประจําป 2542 (คัดลอกมาจาก การสอนแบบโครงงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2544 : 5–24)
การเตรียมการสอน มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหหลักสูตร
2. ทํากําหนดการสอน
3. วางแผนการสอนรวมกับนักเรียน
4. เตรียมสื่อ/แหลงความรู
5. จัดกิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. ทําแผนการสอนบูรณาการตามความสนใจของผูเรียน
7. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการสอน
เมื่อเตรียมการเสร็จแลวจึงดําเนินการสอน โดยเริ่มจากศึกษานักเรียนรายบุคคลเพื่อ
หาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของผูเรียน ความตองการของผูปกครอง จากนั้นจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนบางครั้งตามความสนใจของผูเรียน ใหนักเรียนสรุปความรู
โดยใชผังแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัด ใหผูเรียนเลือกหัวขอที่สนใจเรียนเอง ลงมือ
ศึกษาคนควาและปฏิบัติดวยตนเอง ทํางานรวมกันเปนกลุม และสรุปความรูไดดว ยตนเอง การสรุป
ความรูใหผูเรียนออกแบบการนําเสนอเอง อาจเปนการบรรยายหรือนําเสนอเปนแบบผังความคิดก็ได
แลวรวมกันสรางเกณฑประเมินผลงาน และประเมินรวมกัน ซึ่งเรียกการสอนนี้วาเปนการสอน
แบบโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดการสอนดังตอไปนี้
รูปแบบการสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบโครงงาน เปนการสอนโดยใชเทคนิควิธกี ารหลายรูปแบบมาผสมผสาน
รวมกันระหวางกระบวนการกลุม การสอนการคิด การสอนแกปญหา การสอนเนนทักษะ
กระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบรวมกันคิด ทั้งนี้มุงหวังใหนักเรียน
เรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเรียนของนักเรียนเอง โดยใชกระบวนการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะเปนผูลงปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง
เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณตรงกับแหลงความรูเบื้องตน ผูเรียนสามารถ

– 86 –
สรุปความรูไดดวยตนเอง ซึง่ ความรูที่นักเรียนไดมาไมจาํ เปนตองตรงกับตํารา แตครูจะตอง
สนับสนุนใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม โดยจัดแหลงความรูใหแลวปรับปรุงความรูที่ไดใหสมบูรณ
การสอนโดยโครงงานนี้ ผูสอนใชรูปแบบวิธีการสอน 2 แนวทาง คือ
1. การสอนโครงงานตามความสนใจของผูเ รียน
เปนการสอนที่ใหผูเรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งที่เขาสนใจอยากรูที่มีอยูใน
ชีวิตประจําวัน สังคม หรือจากประสบการณตาง ๆ ที่ยังตองการคําตอบ ขอสรุป ซึ่งอาจจะอยู
นอกเหนือจากสาระการเรียนรูในบทเรียนของหลักสูตร มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 สรางความสนใจแกผูเรียน
1.2 กําหนดประเด็นปญหา/หัวขอเรื่อง
1.3 กําหนดวัตถุประสงค
1.4 ตั้งสมมุติฐาน
1.5 กําหนดวิธีการศึกษาและแหลงความรู
1.6 ตรวจสอบสมมุติฐาน
1.7 สรุปผลการศึกษา/นําไปใช
1.8 เขียนรายงานเชิงวิจัยงาย ๆ จัดแสดงแผงโครงงานหรือจัดนิทรรศการ
2. การสอนแบบโครงงานตามสาระการเรียนรู
การสอนโดยยึดเนื้อหาสาระตามหลักสูตรกําหนด ผูเรียนเลือกทําโครงงานตาม
สาระการเรียนรู จากหนวยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนมาเปนหัวขอโครงงาน มีขั้นตอนการสอน
ดังตอไปนี้
2.1 เริ่มจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือครู
2.2 วิเคราะหหลักสูตร
2.3 วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา เพื่อแยกเนื้อหา จุดประสงค และกิจกรรม
ใหเดนชัด
2.4 จัดทํากําหนดการสอน
2.5 เขียนแผนการสอน/กําหนดความสามารถและชิ้นงานที่นักเรียนควรจะได
2.6 ผลิตสื่อ/จัดหาแหลงความรู/ทําใบความรู/ภูมิปญญาทองถิ่น
2.7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1) แจงจุดประสงค เนื้อหาของหลักสูตรใหนักเรียนทราบ
2) ซักถามความสนใจของนักเรียนในขอบเขตของเนื้อหาและจุดประสงค
ในหลักสูตร
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3) จัดกลุมนักเรียนตามความสนใจ
4) ครูควรใชคาํ ถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เชน
“ทําไมนักเรียนจึงสนใจอยากเรียนเรื่องนี้ (แนวคิด/แรงดลใด)
นักเรียนสนใจเกี่ยวกับอะไรบาง (กําหนดเนื้อหา)
นักเรียนอยากเรียนรูเรื่องนี้เพือ่ อะไร (กําหนดจุดประสงค)
นักเรียนจะทําอยางไรจึงจะเรียนรูไดในเรือ่ งนี้ (กําหนดวิธีศึกษา/
กิจกรรม)
นักเรียนจะใชเครื่องมืออะไรบางในการศึกษาครั้งนี้ (กําหนดสื่อ
อุปกรณ)
ผลที่นักเรียนคาดวาจะไดรับคืออะไรบาง (สรุปความรู/สมมุติฐาน)
นักเรียนจะทําอยางไรจึงจะรูว าผลงานของนักเรียนดีหรือไมดีอยางไร
จะใหใครเปนผูกําหนด (กําหนดการวัดและประเมินผล)
นักเรียนจะเผยแพรผลงานใหผูอื่นรูไดอยางไร (นําเสนอผลงาน/
รายงาน)”
5) ปลอยใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาตามที่ตกลงกันไว (จากคําถามทีค่ รู
ซักถามกันภายใตกรอบเวลาในแตละครั้ง ถายังไมสําเร็จใหศึกษาตอในคาบตอไป)
6) นักเรียนทุกคนตองสรุปองคความรูไดดวยการเรียนของนักเรียน และ
สามารถนําเสนอความรูที่ไดแกเพื่อน ๆ และครูไดคลองแคลว ถูกตอง และชัดเจน
7) ใหนักเรียนเขียนรายงานในเชิงวิจยั แบบงาย ๆ และแสดงแผงโครงงาน
2.8 ครูจัดแหลงความรูเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2.9 ครูเขียนบันทึกการสอนตามสาระการเรียนของนักเรียน
ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบโครงงาน แบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เริ่มตนโครงงาน
ระยะที่ 2 พัฒนาโครงงาน
ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป
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ระยะที่ 1 เริ่มตนโครงงาน
เปนระยะที่ครูตองสังเกต สรางความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรูใหเกิดในตัวนักเรียน
แลวตกลงรวมกันเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพือ่ ทําการศึกษาอยางละเอียดตอไป โดยสรางความสนใจ
ใหเกิดกับนักเรียน ดังนี้
1. สรางความสนใจใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
เรื่องที่เรียนรูปกติในบทเรียน โดยคนหาจาก
– จากการบอกเลาของผูใหญหรือผูเรียน
– จากประสบการณของนักเรียน/ครู
– จากเอกสารสิ่งพิมพ หรือสื่อตาง ๆ
– จากการเลนของเด็ก
– จากความคิดที่เกิดขึน้
– จากวัตถุสิ่งของที่ครูนํามาในหองเรียน
– จากตัวอยางโครงงานที่ผูอื่นทําไวแลว
ฯลฯ
2. กําหนดหัวขอโครงงาน
นําเรื่องที่นักเรียนสนใจมาอธิบายรวมกันกําหนดเรื่องนัน้ เปนหัวขอโครงงาน
(การกําหนดหัวขอโครงงานกระทําหลังจากตรวจสอบสมมุติฐานเสร็จสิ้นแลวก็ได)
ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน
เปนขั้นที่นกั เรียนกําหนดหัวขอคําถาม หรือประเด็นปญหาที่นักเรียนอยากรูเกีย่ วกับเรื่อง
ที่พวกเขาสนใจ (ที่รวมกันกําหนดเปนหัวขอเรื่อง) แลวตั้งสมมุติฐานมาตอบคําถามเหลานั้น
ทดสอบสมมุติฐานดวยการลงมือปฏิบัติจนคนพบคําตอบดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
1. นักเรียนกําหนดปญหาทีจ่ ะศึกษา
2. นักเรียนตั้งสมมุติฐานเบื้องตน
3. นักเรียนตรวจสอบสมมุติฐานเบื้องตน
4. สรุปขอความรูจากผลการตรวจสอบสมมุติฐาน
4.1 กรณีที่เกิดผลการตรวจสอบไมเปนไปตามสมมุติฐาน ครูใหกําลังใจนักเรียน
เพื่อใหพวกเขาแสวงหาความรูเพิ่มเติม ไมควรตําหนิหรือกลาวโทษ ควรกระตุนใหนักเรียนมีกําลังใจ
และสามารถตั้งสมมุติฐานใหมได
4.2 กรณีที่ผลการตรวจสอบเปนไปตามสมมุติฐาน ใหนกั เรียนสรุปองคความรู
จากการที่เขาคนพบ ดวยการลงมือปฏิบัติของเขาเอง เมื่อเขาไดองคความรูใหมแลว นักเรียนจะนํา
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องคความรูนั้นไปใชในการทํากิจกรรมตามความสนใจของเขาตอไปได เด็กอาจใชความรูที่คนพบ
เปนพื้นฐานของการกําหนดประเด็นปญหาขึ้นมาใหม เพื่อกําหนดเปนโครงงานยอย ศึกษาอยาง
ละเอียดในเรื่องนั้นตอไปนี้อกี
ระยะที่ 3 ขั้นรวบรวมสรุป
เปนระยะสุดทายของโครงงานที่นักเรียนคนพบคําตอบของปญหาแลว และเด็กไดแสดง
ใหครูเห็นวาไดสิ้นสุดความสนใจในหัวขอโครงงานเดิม และเริ่มหันเหความสนใจไปสูเรื่องใหม
ระยะนี้เปนระยะที่ครูและนักเรียนจะไดแบงปนประสบการณการทํางาน และแสดงใหเห็นถึงความ
สําเร็จของการทํางานตลอดโครงงานแกคนอื่น ๆ มีกิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นตอนนี้ ดังนี้
1. ใหนกั เรียนเขียนรายงานเปนรูปแบบงานวิจยั เล็ก ๆ
2. นําเสนอเปนนิทรรศการ (แสดงเปนแผนโครงงาน) ใหผูอื่นรู
3. สรุปนําไปใชในชีวิตประจําวัน
บทบาทของครูตามรูปแบบการสอนแบบโครงงาน
ในการสอนแบบโครงงานไมวาจะสอนระดับใดก็ตาม สิ่งที่ขาดไมไดเลยคือ ครูที่ปรึกษา
หรือครูผูสอน ดังนั้น ในการสอนแบบโครงงานเปนการสอนที่มุงเนนใหนกั เรียนสามารถสราง
องคความรูไดดวยตนเองก็จริง แตครูจะตองเปนผูกํากับดูแลควบคุมใหอยูในขอบเขตของคุณธรรม
จริยธรรม ครูจึงควรมีบทบาทดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 เริ่มตนโครงงาน
1. สังเกต/สรางความสนใจของนักเรียน
ครูนําสิ่งของ ตัวอยางโครงงาน หรือหัวเรือ่ งที่จะเรียนเสนอใหนกั เรียนสังเกต
อยางใกลชิด ในรายละเอียดของเรื่องนั้น
1.1 ครูตองคําถามถึงลักษณะของสิ่งของที่นักเรียนสังเกต เมื่อนักเรียนตอบ
หรือแสดงความคิดเห็น ครูยอมรับคําตอบของนักเรียนโดยแสดงทาทางการรับฟงอยางตั้งใจมองหนา
และสบตานักเรียน และทําทาทางพยักหนายอมรับและจดบันทึกคําพูดของเด็ก หรือ
1.2 แนะนําใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมใกลตัว
1.3 แนะนําใหนักเรียนสํารวจอาชีพในทองถิ่น/อาชีพเสริมของครอบครัว
1.4 แนะนําใหนักเรียนสํารวจความเชื่อของคนในทองถิ่น
1.5 แนะนําใหนักเรียนศึกษาสํารวจพืชสมุนไพรในทองถิ่น
1.6 แนะนําใหนักเรียนศึกษาคนควาเรื่องราวเกีย่ วกับวิทยาศาสตร
1.7 แนะนําใหนักเรียนฟงและชมรายการทางวิทยุ โทรทัศน
1.8 แนะนําใหนักเรียนศึกษาโครงงานของผูอื่น
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1.9 ในระหวางการจัดการเรียนการสอนควรใชคําถามซักถามใหนกั เรียนไดคดิ
1.10 ครูกระตุน ใหนักเรียนสังเกตรายละเอียดของสิ่งที่นักเรียนสนใจใหได
มากที่สุด
1.11 ครูยอมรับฟงคําตอบของนักเรียนดวยความสนใจ โดยการมองสบตา
นักเรียน แสดงทาทางตั้งใจดวยการพยักหนา จดบันทึกคําที่นักเรียนพูด
2. รวมกันกําหนดหัวขอโครงงาน
2.1 อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนสนใจ
– ครูใหนักเรียนเลาเรื่องที่นกั เรียนสนใจจากพื้นฐานความรูเดิมของนักเรียน
ครูรับฟงดวยความสนใจและบันทึกคําพูดของนักเรียน เพื่อตรวจสอบวาเด็กคนนั้นมีความรูเดิม
แคไหน อยางไร
– ระหวางการอภิปรายครูแนะนําวาควรจะพูดทีละคน และขณะที่คนอืน่ พูด
เราควรรับฟงวาเพื่อนพูดเรื่องอะไร เพื่อเปนการฝกการยอมรับและเคารพผูอื่น
2.2 กําหนดหัวขอโครงงานภายใตความสนใจของนักเรียน
– ครูซักถามนักเรียนหลังจากสังเกตเห็นความสนใจของนักเรียนเปนสวนใหญ
แลว เชน ขอตกลงวาพวกเขาตองการเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือวาอยากเรียนเรื่องอะไร
– ครูใหนักเรียนอธิบายใหครูฟงทีละคนวาตองการอยางนี้เพราะอะไร
เพื่อเปนการฝกการตัดสินใจดวยตนเอง
– ถาดําเนินการตามขั้นตอนที่กลาวมา นักเรียนสวนใหญจะเลือกเรียนเรื่อง
ที่กําลังพูดถึงกัน แตถามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบวาไมอยากเรียนเรือ่ งที่เพื่อนเลือก ครูตองยอม
รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนคนนัน้ และซักถามตอไปวา เขาสนใจเรียนเรื่องอะไร จดบันทึกไว
และบอกนักเรียนวาเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เขาตองการจะเรียนอีกครั้งหนึ่ง แตตอนนี้เพื่อน ๆ
สวนใหญอยากเรียนเรื่องนี้อยู (เรื่องที่เขาสนใจมากที่สดุ ) แลวบอกใหเขาดูเพื่อน ๆ ไปกอนก็ได
และหากสนใจเมื่อใดจะเรียนไปกับเพื่อน ๆ เมื่อใดก็ได และครูควรกลับมาคุยกับนักเรียนคนนี้อีกวา
เขาอยากเรียนเรื่องเดียวกับเพือ่ นเมื่อใด
2.3 จากสถานการณการเรียนการสอนปกติ ครูกระตุนใหนักเรียนสังเกตสิ่งของ
หรือเหตุการณนั้น ๆ ที่กําลังเรียนอยู
– ครูกระตุนใหนักเรียนสังเกตรายละเอียดโดยการซักถาม
– ครูยอมรับคําตอบของนักเรียนดวยการรับฟงอยางตั้งใจ ไมแกไข
ความคิดเห็นของนักเรียนจดบันทึกคําพูดของนักเรียนไว
– ครูสังเกตนักเรียนวามีความสนใจในเรื่องที่นักเรียนกําลังศึกษาหรือไม
หากนักเรียนสนใจคือแสดงการอยากรูอยากเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ ตอไปอีก ครูนํานักเรียน
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ไปสูการกําหนดหัวขอโครงงาน หากเห็นวานักเรียนไมสนใจครูตองยอมรับ โดยการใหนักเรียน
ศึกษาตอไปอีก หากหมดความสนใจจะเปลี่ยนเรื่องที่จะศึกษาจนพบความสนใจของนักเรียน แลว
นํามารวมกันกําหนดเปนหัวขอโครงงานตอไป
เทคนิคการแนะนําใหนกั เรียนเลือกหัวขอเรื่องศึกษา
1. หัวขอเรื่องควรมีความยากงายเหมาะสมกับระดับความรู
2. หัวขอเรื่องควรมีความแปลกใหมนาสนใจ
3. หัวขอเรื่องตองมีความเปนไปไดสูง
4. หัวขอเรื่องตองมีความชัดเจน
5. หัวขอเรื่องนั้นตองมีแหลงความรูที่จะศึกษาคนควา
6. หัวขอเรื่องนั้นจะตองมีวสั ดุอุปกรณที่ใชศึกษา
7. หัวขอเรื่องที่จะศึกษาตองมีความปลอดภัย
8. หัวขอเรื่องที่จะศึกษาตองใชเวลาไมมากเกินไป
9. หัวขอเรื่องที่จะศึกษาสามารถเผยแพรและมีประโยชน
ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน
2.1 นักเรียนกําหนดปญหาทีจ่ ะศึกษา
– นักเรียนอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอเรื่องที่กาํ ลังศึกษา
– ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังศึกษา ลักษณะคําถามเปนคําถามที่มุงให
นักเรียนแสวงหาคําตอบลึกลงไปในรายละเอียดของเนื้อหา ในโครงงานที่กําลังศึกษา ครูตองยอมรับ
คําตอบของนักเรียนทุกคนโดยไมแกไขคําตอบเหลานั้น
– ในขณะที่มกี ารอภิปรายถึงคําถาม ครูแนะนําใหนกั เรียนพูดทีละคนและฟงผูอื่น
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ ่นื ที่แตกตางจากตน
– ครูสังเกตความสนใจของนักเรียนวาสนใจในประเด็นปญหาที่ตั้งขึ้นหรือไม
เมื่อพบความสนใจแลว ครูจงึ รวมกับนักเรียนกําหนดปญหาที่จะศึกษา โดยครูชวยกําหนดประเด็น
คําถามที่จะใหนักเรียนไดศกึ ษาอยางละเอียดลึกซึ้งตอไป
– นักเรียนกําหนดปญหาทีจ่ ะศึกษา
– เมื่อครูสังเกตเห็นความสนใจในประเด็นปญหาของนักเรียน และพิจารณาวา
ประเด็นปญหานั้นนักเรียนสามารถศึกษาไดอยางละเอียดลึกซึ้ง และเปนปญหาที่สามารถตั้ง
สมมุติฐานและตรวจสอบหาคําตอบไดตามวิธีการ และตามศักยภาพของนักเรียน
เทคนิคการตัง้ คําถามในการเปนที่ปรึกษาโครงงาน
1. โครงงานประเภททดลอง
นักเรียน : ผม/หนู จะศึกษาเรื่อง A (หัวขอกวาง)
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ครู
: นักเรียนจะศึกษาอะไรเกี่ยวกับ A (ตะลอมใหเขาหัวขอแคบ)
นักเรียน : อยากศึกษาผลของ A ตอ B
ครู
: นักเรียนลองทําดูกอน
หมายเหตุ คําถามที่ครูตองเตรียมไวถามนักเรียนตอ
1. แลวผลของ A ตอ B ละ
2. แลวผลอยางอื่นตอ B ละ
3. แลวผลของ A ตอ B อื่น ๆ ละ
4. แลวผลของ A ตอสิ่งอื่น ๆ ละ
2. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ
นักเรียน : ผม/หนู จะทําสิ่งประดิษฐ A
ครู
: นักเรียนลองทําดูนะวาจะใชไดหรือไม
นักเรียน : ครูครับ/ขา ผม/หนู ประดิษฐสิ่งประดิษฐ A สําหรับทํา B
ไดแลว ครับ/คะ
ครู
: สิ่งประดิษฐ A ยังมีขอบกพรอง/มีปญหา ไมสะดวกอะไร
นักเรียน : มีครับ/คะ คือมีปญหาเกี่ยวกับ…………
หมายเหตุ คําถามที่ครูตองเตรียมไวคือ
1. ถาปรับปรุงเปน A1 ละ…..ความสามารถในการทํา B เปนอยางไร
2. ถาปรับปรุงเปน A2 ละ…..ความสามารถในการทํา B เปนอยางไร
3. ถาปรับปรุงเปน A3 ละ…..ความสามารถในการทํา B เปนอยางไร
4. ถาเปลี่ยนใหมเปนสิ่งประดิษฐ C ละ…..ความสามารถในการทํา B
เปนอยางไร
5. ถาเปลี่ยนใหมเปนสิ่งประดิษฐ D ละ…..ความสามารถในการทํา B
เปนอยางไร
6. ถาเปลี่ยนใหมเปนสิ่งประดิษฐ E ละ…..ความสามารถในการทํา B
เปนอยางไร
7. เมื่อนักเรียนคิดคนไดสิ่งประดิษฐทพี่ อใจแลว นักเรียนลองเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกับเครื่องมาตรฐานดูวาสิ่งประดิษฐทนี่ ักเรียนคิดขึ้นมีความสามารถดีกวาหรือไมอยางไร
3. โครงงานประเภทศึกษาสํารวจ
นักเรียน : ผม/หนู ตองการศึกษาสํารวจเกี่ยวกับเรื่อง A
ครู
: นักเรียนลองศึกษาดูนะ
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นักเรียน : พวกผม/หนู จะเริ่มตนที่ไหนกอนดีครับ/คะ
ครู
: นักเรียนพบปญหาอะไรหรือไมอยางไร
นักเรียน : ยังไมพบปญหาอะไรเลย
หมายเหตุ คําถามที่ครูควรเตรียมไว
1. เรื่องที่นักเรียนศึกษาหาไดจากที่ใดบาง
2. เรื่องเกี่ยวกับ A สัมพันธกับอะไรบาง
3. นักเรียนไดแหลงขอมูลอยางไร
4. เรื่องเกี่ยวกับ A ใหประโยชนอะไรบาง
5. ถาเปลี่ยนจากเรื่อง A เปนเรื่องอื่น ๆ จะเปนอยางไร
2.2 นักเรียนตัง้ สมมุติฐาน
นักเรียนตอบปญหาตามความรูเดิมที่มีอยู ครูกระตุนใหนักเรียนคิดวาคําตอบ
(สมมุติฐาน) ของปญหานาจะเปนอยางไร พยายามรับคําตอบของนักเรียนทุกคน และถามเหตุผลวา
ทําไมนักเรียนจึงคิดเชนนัน้ เพื่อใหนักเรียนไดพดู แสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกของตน
โดยครูใหการยอมรับและใหกําลังใจในการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ดวยการมองที่นักเรียน
แสดงทาทางสีหนายอมรับ ตั้งใจฟงดวยการทบทวนคําพูดของนักเรียนเบา ๆ พยักหนาและจดบันทึก
คําพูด
ครูชวยปรับคําตอบใหเปนสมมุติฐานที่มีขนั้ ตอนที่สามารถทดสอบได
1. ครูใหนักเรียนอธิบายคําตอบ (สมมุติฐาน) ของนักเรียนเพิ่มเติม เชน
ถามวาทําอยางไรจึงไดมาอยางนี้ (ครูตองอดทนรอฟงคําตอบของนักเรียน ตองใหเวลานักเรียนเพือ่
ใหเขาไดคิด และสามารถนําเสนอความคิดวิธีการของเขาออกมาใหได)
2. ครูยอมรับฟงวิธีการของนักเรียนโดยไมแกไขโตแยง แสดงการยอมรับ
ความคิดเห็นของนักเรียน ชวยนักเรียนโดยการแนะนําการบันทึกวิธีการตามความคิดเห็นของเขา
แลวใหผูบันทึกทบทวนใหเพื่อนฟง
3. ครูใหนักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นของตนเอง และฝกใหรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นที่แตกตาง โดยการบอกวาเรายังไมรูคําตอบใดจะถูกตอง แตครูก็เชื่อวาคําตอบ
ของนักเรียนทุกคนเปนคําตอบที่ดีมากทุกคําตอบ ถึงแมจะไมเหมือนกันก็ตาม
– นักเรียนวางขั้นตอนตามสมมุติฐาน
– ใหนกั เรียนเขียนขั้นตอนตามวิธีการของตนเอง และตามสมมุติฐาน
– ใหนกั เรียนเขียนวิธีดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวรวมกัน เพื่อแสดง
ใหผูอื่นเขาใจวิธีการของเรา
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– ครูหรือเพื่อนนักเรียนรวมกันเก็บหลักฐาน โดยการถายรูประหวาง
การทํางานเปนการเก็บผลงาน บันทึกคําพูดของตนเอง แลวนําสิ่งเหลานี้มาเขียนเปนรายงาน
2.3 นักเรียนตรวจสอบสมมุติฐานเบื้องตน
เตรียมวัสดุอุปกรณตามสมมุติฐาน นักเรียนศึกษาสมมุตฐิ านของตนเองแลวเตรียม
วัสดุอุปกรณตามสมมุติฐานที่นักเรียนคิดไว แลววางแผนการตรวจสอบทีละสมมุติฐาน โดยเลือก
สมมุติฐานที่งายกอน นักเรียนทุกคนตรวจสอบสมมุติฐานทุกสมมุติฐานทีละสมมุติฐานตามขั้นตอน
ที่กําหนด ทั้งนี้เปนการฝกการยอมรับและเคารพความคิดของผูอื่น
– นักเรียนดําเนินการตรวจสอบสมมุติฐาน
– นักเรียนบอกวิธีการดําเนินการตามสมมุติฐาน เพื่อใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นและความรูสึกของตนออกมาใหผูอื่นรับรูได และไดฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี
– นักเรียนสรุปขั้นตอนวิธีการตามสมมุติฐาน
– นักเรียนลงมือตรวจสอบสมมุติฐาน โดยเปดโอกาสใหนกั เรียนทํางาน
เปนกลุมในกลุมของตัวเอง
– กําหนดเวลาใหเพียงพอในการทํางานตามขั้นตอน อยาเรงรัดเวลาเพราะ
จะทําใหนกั เรียนเกิดความไมมั่นใจในงานของตัวเอง
– ครูคอยอํานวยความสะดวกโดยการใหนกั เรียนทํางานโดยลําพังตามขั้นตอน
วิธีการของสมมุติฐานและภายใตวิธีการใหม ๆ ที่เขาคิดขึ้นไดเองทีหลัง
– ในระหวางทํางาน ครูหรือนักเรียนในกลุมชวยถายภาพขั้นตอนการทํางาน
บันทึกวิธีการทํางานไวเปนหลักฐานอางอิงในการตอบสมมุติฐาน
2.4 ตรวจสอบผลการทดสอบสมมุติฐาน
– นักเรียนเขียนบันทึกผลการทํางานตามสมมุติฐานวาสามารถตอบปญหาเบื้องตน
ไดหรือไม โดยนักเรียนกําหนดวิธีการประเมินดวยตนเอง
– นักเรียนตรวจสอบตามวิธขี องตนเอง
– กรณีที่ผลการตรวจสอบไมเปนไปตามสมมุติฐาน
– แมผลการตรวจสอบจะไมไดตามสมมุติฐานก็ตาม ครูตองใหขอมูลยอนกลับ
ที่เปนทางบวก เชน ถึงแมจะไมไดอยางนีแ้ ตเราก็ไดวิธีใหมและของสิง่ ใหมที่ดีอยางหนึ่ง ทั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงความลมเหลวในการทํางานวาเกิดจากเหตุผลใด และยอมรับการวิพากษ
วิจารณคนอื่น (ครูมีหนาที่ใหกําลังใจ และกระตุน ใหนกั เรียนแสวงหาแนวทางและความรูเพิ่มเติม
ในการตอบคําถาม…..อยาตําหนิ หรือวากลาวในทางลบเมื่อนักเรียนตรวจสอบสมมุติฐานไมได

– 95 –
ตามที่ตั้งไว ควรกระตุน ใหนักเรียนคิดหาวิธีการใหมตอไป)
– นักเรียนแสวงหาความรูเพิ่มเติม
– ครูจัดหาแหลงความรูในชุมชนที่จะชวยเพิ่มความรูใหนักเรียนในการตอบปญหา
โดยประสานงานเพื่อนํานักเรียนไปทัศนศึกษา หรือจะเปนการเชิญวิทยากรมาสาธิตขั้นตอนวิธีการ
ใหความรูแ กนกั เรียน ซึ่งเปนการใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาแกนักเรียน
– อภิปรายรวมกับนักเรียนถึงสิ่งที่นักเรียนตองการอยากรู กระตุนใหนักเรียน
คนหาคําตอบจากแหลงความรูที่ครูเตรียมไวให
– เชิญวิทยากรภายนอกที่มคี วามรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ที่นักเรียนอยากรูมาให
ความรูแกนักเรียน กระตุนใหนักเรียนถามคําถามวิทยากร เพื่อฝกใหสามารถใชคําถามเพื่อความเขาใจ
– จัดเอกสารความรูที่หลากหลายไวใหนักเรียนศึกษาคนควา เชน ใบความรู
จุลสาร เอกสาร หนังสือ ฯลฯ
– ถานักเรียนตั้งสมมุติฐานขึ้นใหม (ในกรณีที่ตรวจสอบสมมุติฐานลมเหลว)
– หลังจากไดความรูเพิ่มเติมนักเรียนรวมกันคิดตั้งสมมุติฐานใหมจากความรูที่ได
สนับสนุนหรือกระตุนใหนกั เรียนตั้งสมมุติฐานในรูปของสมมุติฐานที่เปนขั้นตอน มีรายละเอียด
สามารถตรวจสอบได แลวดําเนินการตรวจสอบสมมุติฐานนั้น
– นักเรียนประเมินผลการทํางานตามสมมุติฐานของตน หากผลงานจากการ
ตรวจสอบเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว ครูควรแสดงความชื่นชมและใหนักเรียนนําผลงานมา
แลกเปลี่ยนกับกลุมอื่น เพื่อใหนักเรียนรับรูถ ึงผลสัมฤทธิ์ และชื่นชมในความสามารถของตนเอง
และของผูอื่น
– ในกรณีผลการตรวจสอบเปนไปตามสมมุติฐาน เมื่อนักเรียนไดพบความสําเร็จ
ในการทํางานหาความรู ครูกระตุนใหนกั เรียนกําหนดประเด็นปญหาที่อยากจะศึกษาตอไป
– สังเกตและรวบรวมความสนใจของนักเรียน เลือกประเด็นปญหารวมกัน
เพื่อทําการศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้งตอไปในประเด็นปญหาใหมภายใตหัวขอโครงงานเดิม ครูก็
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนขึ้นมาใหมครั้งแลวครั้งเลาตามขั้นตอนที่กลาวมา
ไปเรื่องทุกเรื่องที่สอน
– ในบางโครงงานเมื่อนักเรียนไดความรูมาจากการศึกษาตามวิธีการของนักเรียน
เอง แลวนักเรียนนําองคความรูและวิธีการที่ไดความรูนนั้ มาเขียนเปนรายงาน และนําเสนอเพื่อให
ผูอื่นไดรับความรูในเรื่องนั้น ๆ ดวยเปนการแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางเพื่อน
ขั้นที่ 3 รวบรวมสรุป
1. นักเรียนสิ้นสุดความสนใจในหัวขอที่ศึกษา
สังเกตจากการตั้งประเด็นปญหาขึ้นใหมของนักเรียน เมือ่ ประเด็นที่ตั้งขึ้นหันเห
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ออกไปจากเรื่องเดิม นั่นคือสัญญาณที่นักเรียนบอกครูวา นักเรียนตองการเรียนรูเรื่องอื่นแลวและ
เปนสัญญาณของการสิ้นสุดโครงงานนี้เพื่อกาวไปสูโครงงานใหม
รวมกันอภิปรายถึงผลการทํางานตามโครงงานโดยอาศัยปายแสดงเรือ่ งราวที่แสดง
ใหเห็นถึงการศึกษาคนควาของนักเรียนเพือ่ ตอบปญหาที่นักเรียนอยากรู ซึ่งแสดงใหเห็นทั้ง
ความสําเร็จและความลมเหลวในบางครั้ง และในที่สุดนักเรียนทุกคนก็ไดประสบผลสําเร็จ
(แผงโครงงาน) นักเรียนทุกคนมีผลงานเปนของตนเองและไดทํางานเปนกลุมดวย
2. การนําเสนอผลงานโครงงาน
เพื่อแสดงใหผอู ื่นไดเห็นถึงผลสําเร็จของตนเองและเพื่อนในกลุม โดยจัดเปน
นิทรรศการในหองเรียน เพือ่ ใหนกั เรียนไดแสดงความคิดเห็นและหาวิธีการรวมกันเพื่อไดแสดง
ความคิดเห็นใหม ๆ เสนอวิธีการใหม ๆ ยอมรับฟงคนอื่นได
– เมื่อไดขอตกลงแลวรวมกันจัดนิทรรศการตามขอตกลง
– นักเรียนเชิญคนอื่นในโรงเรียนและผูปกครองมาชมนิทรรศการ โดยให
นักเรียนทําการดเชิญดวยตนเองเพื่อฝกใหกลาแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
– ระหวางที่มผี ูมาชมนิทรรศการ นักเรียนแบงหนาที่ในการตอนรับ
การอธิบายเรื่องราวในการทํางานในแตละชิน้ ใหผูมาชมนิทรรศการฟง
3. สิ้นสุดโครงงานเกากําหนดโครงงานใหม
– รวมกันอภิปรายวาจะจัดเก็บนิทรรศการและวัสดุอุปกรณอยางไร
– ครูกระตุนใหแสดงความคิดวิพากษวิจารณ และฝกยอมรับความคิดเห็นของผูอนื่
– นักเรียนชวยกันเก็บวัสดุอุปกรณ เปดโอกาสใหนกั เรียนลงมือทํางานตามลําพัง
อยางมุงมั่นตั้งใจโดยไมตองมีใครคอยควบคุมจนเด็กประสบผลสําเร็จ
– โครงงานใหม กําหนดจากความสนใจของนักเรียน แลวนําเรื่องทีน่ ักเรียนสนใจ
มาพิจารณาเพือ่ จัดกิจกรรมสํารวจความสนใจของนักเรียน เมื่อพบความสนใจแลว และครูพิจารณา
วาเรื่องนั้น ครูสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีโอกาสไดศึกษาอยางลึกซึ้งตอไป ครูและนักเรียน
จึงรวมกันกําหนดหัวขอโครงงานขึ้นใหมตอ ไป
หมายเหตุ การกําหนดหัวขอโครงงานจะกําหนดทีหลัง หลังจากการตรวจสอบ
สมมุติฐานก็ได
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2) ระดับอุดมศึกษา : การเรียนรูโดยอาศัยแหลงเรียนรูเปนฐาน (Resource–Based–
Learning : RBL) โดย กุลธิดา ทวมสุข (คัดลอกมาจาก การเรียนรูโดยอาศัยแหลงเรียนรูเปนฐาน
ในที่ระลึกพิธีเปดสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2546 : 20–26)
RBL คืออะไร
RBL เปนเทคนิคที่นํามาใชในการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ประสบผลสําเร็จทั้งในดานการเปนผูมีความรูในเนื้อหา (Subject Literate) และการเปนผูรู
สารสนเทศ (Information Literate) ดวยการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ
(Independent Learning Skills) ดังนั้นจุดเดนของ RBL คือ ยอมรับความแตกตางในเรื่องรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน และสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูโดยอิสระ ผูสอนเปนเพียงผูสงเสริม
และกระตุนใหผูเรียนศึกษาเรียนรูเกีย่ วกับหัวขอเนื้อหาในบทเรียน เปนหนาที่ของผูเรียนที่จะแสวงหา
แหลงเรียนรูเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ
แหลงเรียนรู (Learning Resources) ในที่นี้อาจเปนแหลงสารสนเทศใด ๆ ที่มีอยู
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ หนวยงานและองคการตาง ๆ และบุคคล
ที่เปนผูรูในเรือ่ งนั้น ๆ โดยที่สารสนเทศอาจบันทึกอยูในรูปของหนังสือหรือสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน
วัสดุ และอินเทอรเน็ต สําหรับในปจจุบนั สารสนเทศบนเว็บนับเปนแหลงความรูที่หลากหลายและ
ทันสมัย เขาถึงไดงายและสะดวก สวนใหญจะเปนการใหเปลา ผูสอนจํานวนมากจึงนิยมใชเทคนิค
RBL โดยเนนการใชสารสนเทศบนเว็บเปนแหลงเรียนรูเพื่อประกอบการสอน แตทั้งนี้ผูสอนไมควร
จํากัดการแสวงหาความรูของผูเรียนจากแหลงใดแหลงหนึ่งเทานัน้ ควรใหอิสระในการหาความรู
จากหลาย ๆ แหลง
ผูรูสารสนเทศ (Information Literate) หมายถึง ผูมีความรูและทักษะในการ
วิเคราะหความตองการสารสนเทศ รูวาสารสนเทศในเรือ่ งที่ตองการมีอยูในแหลงเรียนรูใด รูแ ละ
สามารถเขาถึงพรอมทั้งคนควาสารสนเทศจากแหลงเรียนรูเหลานั้นได สามารถประเมินและคัดเลือก
สารสนเทศที่คนความาไดอยางเหมาะสม และสามารถสังเคราะหสารสนเทศ รวมทัง้ นําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ตามวัตถุประสงคในการนําไปใชได

– 98 –
องคประกอบของ RBL

ผูสอน
– มีทักษะการรูสารสนเทศ
– มีความรูเกี่ยวกับแหลง
เรียนรูในเรือ่ งทีส่ อน
– มีแนวคิดหรือสามารถ
พัฒนาฐานความรูบนเว็บ

ผลของการใช RBL
– ผูเรียนมีความรูความ
เขาใจในเนื้อหาที่ไดจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย
– ผูเรียนมีทักษะการรู
สารสนเทศซึ่งเปนฐาน
สําหรับการเรียนรูดวย
ตนเองตลอดชีวติ

– สื่อการเรียนรูใน/นอก
หองสมุด (โดยผูสอนควร
รวมมือกับบรรณารักษ
ในการจัดหา/จัดเตรียม)
– สารสนเทศตาง ๆ ที่มี
บนเว็บ
– อื่น ๆ ที่ผูสอนอาจพัฒนา
ขึ้นเอง

การประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน

– ประเมินทั้งผลงาน
(Product) และกระบวน
การ (Process)
– มีเกณฑการประเมิน
ที่ชัดเจน
– ประเมินโดยผูสอนและ
ใหผูเรียนประเมินตนเอง
หรืออาจใหเพื่อนรวมชั้น
ประเมิน

– ผูสอนกําหนดประเด็น
ของเรื่องที่จะสอน และมี
บทบาทเปนผูกระตุน
แนะนํา ชวยเหลือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดว ย
ตนเอง
– ผูเรียนศึกษาคนควาจาก
แหลงเรียนรู นําผลมา
เสนอ/แลกเปลี่ยน และ
สรางสรรคผลงานรูปแบบ
ตาง ๆ

ผูเรียน
– ผานการไดรบั การฝกให
มีทักษะการรูสารสนเทศ
(ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานที่
บังคับสําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา)

แหลงเรียนรู
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ขั้นตอนการใช RBL ในการสอน
การนําเทคนิค RBL มาใชในการเรียนการสอน มีขั้นตอนการดําเนินการตามแนวทาง
EFFECTIVE MODEL ดังนี้
E
F
F
E
C
T
I
V
E

Establish General Objectives of the Course.
Focus on Learners to Determine Their Prior Knowledge and Skills.
Formulate Specific Objectives for the Resource–based Learning Experience.
Establish Instructional Strategies, Techniques, and Learning Activities.
Choose Learning Resources.
Timetable Access to Resources, Facilities, and Personnel.
Implement the Plan.
Verify That Learning is Occurring.
Evaluate Learner Achievement and the Instructional Process.

– กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของรายวิชาที่สอน
– ศึกษา/ทําความเขาใจผูเรียนเพื่อใหทราบความรูและทักษะที่เคยมีมากอน
– กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะที่ตองการใหเกิดการเรียนรูโ ดยใช RBL
– กําหนดกลยุทธและเทคนิคการสอน และกิจกรรมการเรียนรู
– เลือกแหลงเรียนรูที่เหมาะสม
– กําหนดตารางเวลาในการเขาใชแหลงเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
และบุคลากรที่จะมีสวนชวยในการเขาถึงแหลงเรียนรู
– ดําเนินการตามแผนที่วางไว
– ตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามทีไ่ ดตั้งวัตถุประสงคไว
– ประเมินความสําเร็จของผูเรียนและกระบวนการเรียนการสอน
– นอกจากนี้ยงั มีขอควรคํานึงอื่น ๆ ในการใชเทคนิค RBL ดังนี้
– ควรศึกษาแหลงเรียนรูในหัวขอที่จะใช RBL ในการสอน โดยอาจขอความ
รวมมือจากบรรณารักษหรือนักสารสนเทศซึ่งเปนผูมีความรูและจัดบริการใหได
– ควรจัดทําฐานความรูบนเว็บ โดยรวบรวมและเชื่อมโยงแหลงความรูบนเว็บ
ที่มเี นื้อหาในเรื่องที่จะใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง
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– ควรแจงใหผูเรียนทราบอยางชัดเจนถึงวิธีการ กระบวนการ ความคาดหวัง
และเกณฑการประเมินที่จะใชสําหรับหัวขอเนื้อหาที่สอนโดยใช RBL
การวางแผนการสอนโดยใช RBL
การวางแผนทีด่ ีเปนหัวใจสําคัญของการใช RBL มาใชในการเรียนการสอนใหประสบ
ผลสําเร็จ สําหรับองคประกอบและรายละเอียดที่ตองพิจารณาในการวางแผนการสอนโดยใช RBL
มีดังนี้
องคประกอบที่ตองกําหนด

รายละเอียดทีต่ องพิจารณา

หัวขอเนื้อหาหรือบทเรียน
ที่จะใช RBL

– ควรเปนเรื่องที่มั่นใจไดวามีแหลงเรียนทีเ่ พียงพอสําหรับให
ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง
– ควรเปนเรื่องที่มีประเด็นใหนํามาวิพากษวิจารณ แลกเปลี่ยน
ความรูกันระหวางผูเรียนได

วัตถุประสงคการเรียนรู

กําหนด 2 วัตถุประสงค คือ
– วัตถุประสงคดานความรูความเขาใจในเนื้อหาที่ตองการใหเกิด

(Knowledge Objectives)
– วัตถุประสงคดานทักษะการรูสารสนเทศที่ตองการใหเกิด

(Information Literacy Objectives)
กระบวนการสารสนเทศ

(Information Process)
ที่กําหนดใหใช

กําหนดประเด็นปญหาและ
วางโครงของเรื่องที่จะศึกษา

คนควาและรวบรวมสารสนเทศ ประเมินและเลือกสารสนเทศ
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ พรอมทั้ง ที่ได
บันทึกโนต
ประมวลและสังเคราะห
สารสนเทศ

ผลงานขั้นสุดทาย
ที่ตองการ

สืบเสาะ แสวงหา และเลือก
แหลงเรียนรูที่เหมาะสม

งานเขียน?

นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
ที่ตองการ

รายงาน

บทความ

–

เสนอปากเปลา? รายบุคคล

เปนกลุม

–

จัดแสดง?

การแสดง
บนเวที

–

โปสเตอร
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องคประกอบที่ตองกําหนด

แหลงเรียนรูที่มีอยูและ
ที่เกี่ยวของ

รายละเอียดทีต่ องพิจารณา
จัดทําในรูป
ดิจิตอล?

PowerPoint Web Page

สื่อสิ่งพิมพ

สื่อโสตทัศน
วัสดุ

ความรวมมือกับบรรณารักษ

บุคคล/ผูรู

Computer
Program
WWW

(Web Page Links)
ควรจัดทําฐานความรูบนเว็บ

ประเด็นคําถาม เงื่อนไข
ตาง ๆ ระยะเวลาที่ใหใช
และกิจกรรที่ตอ งกระทํา

– ควรแจงใหผูเรียนทราบอยางชัดเจนวาตองการใหศึกษาเรียนรู
ในประเด็นใดบาง ใชเวลานานเทาใด และผูเรียนตองทํากิจกรรม
ใดบางในขั้นตอนของการเรียนรูแบบใชแหลงเรียนรูเปนฐาน
เชน กําหนดใหจดบันทึกกระบวนการสารสนเทศที่ใช
แหลงเรียนรูที่คนพบสารสนเทศที่ตองการ ปญหาและอุปสรรค
ที่พบ เพื่อนํามาอภิปรายและแลกเปลีย่ นขอมูลในชั้นเรียน

เกณฑการวัด/ประเมินผล

– ควรมีการวัดและประเมินผลโดยผูสอน และใหผูเรียนประเมิน
ตนเอง หรือใหเพื่อนรวมชัน้ ประเมิน
– ควรประเมินทั้งผลงาน (Product) และกระบวนการ (Process)
– ควรมีเกณฑการประเมินผลแตละชิ้นงานหรือกระบวนการ
อยางชัดเจน และเขาใจถูกตองตรงกันทั้งผูสอนและผูเรียน

การจัดการในชั้นเรียนและ – การสนับสนุนผูเรียนในดานตาง ๆ ที่จําเปน เชน หอง/สถานที่
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมสําหรับการอภิปราย/ประชุมกลุม อุปกร
ณคอมพิวเตอร และอื่น ๆ
– การจัดเวลาใหผูเรียนเขาพบเพื่อใหคําแนะนํา สะทอนปญหา
ตาง ๆ
– การควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน
เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามวัตถุประสงค และผูเรียนเกิดการเรียนรู
– การจัดใหมกี ารอภิปรายกลุมและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
เปนระยะ ๆ (หากกระบวนการ RBL ใชเวลานานมากกวา
2 สัปดาห)
การวัดและประเมินผล
– ควรดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑที่วางไว
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ขอดีของการใช RBL ในการเรียนการสอน
1. สงเสริมการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ โดยรูจักการใชแหลงเรียนที่หลากหลาย
2. กระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห โดยผานกระบวนการแกปญหา
การเสาะแสวงหา การใหเหตุผล การวิเคราะหและประเมิน ซึ่งเปนทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการเรียนรู
ดวยตนเอง
3. ใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรูโดยอิสระ เนื่องจากการสอนโดยใช RBL จะให
เวลากับการเรียนในชั้นเรียนนอยกวาการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
4. เปนเทคนิคที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวากระบวนการสอน เมือ่ นํา RBL มาใช
ผูสอนตองเนนความสําคัญในเรื่องการเรียนรูของผูเรียน มากกวาการสอน
5. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการรูสารสนเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียนรูดว ย
ตนเองตลอดชีวิต
6. สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก เนื่องจากการเรียนรูดว ยวิธี RBL
ผูเรียนจะตองพึ่งพาตนเองสูง และตองนําผลงานที่ไดมาเสนอและแลกเปลี่ยนกับผูอนื่
7. สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูสอนและผูเรียน เนือ่ งจากตองมีการพบปะ
ปรึกษาหารือทั้งในรูปแบบที่ไมเปนทางการและเปนทางการ
ขอเสีย/ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช RBL
1. แหลงเรียนรูสําหรับเรื่องที่ตองการใหศกึ ษาในบางรายวิชาอาจมีไมเพียงพอ หรือมี
แตไมเหมาะสม
2. ผูสอนบางคนใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานความรู มุงรวบรวมและสราง
แหลงเรียนรูใหสมบูรณ จึงอาจมองขามหลักการที่สําคัญของ RBL คือ ใหผูเรียนมีอิสระในการ
ศึกษาคนควาและเรียนรูดว ยตนเอง
3. หากผูเรียนขาดทักษะการรูสารสนเทศ การเรียนรูโดยใช RBL จะไมเกิดผล ดังนัน้
สถาบันจึงควรจัดใหมีการสอนหรืออบรมเพื่อสรางทักษะการรูสารสนเทศใหกับผูเรียนทุกคน โดย
ควรถือเปนความรูพื้นฐานทีผ่ ูเรียนทุกคนตองมีและสามารถทําได
4. ผูสอนจําเปนตองรูแหลงเรียนรูในเรื่องที่จะสอนเปนอยางดี และตองใชเวลาในการ
เตรียมการสอนและรวบรวมแหลงเรียนรูทั้งหลาย เพื่อสามารถชี้แนะและใหคําปรึกษาแกผูเรียนได
5. สถาบันตองมีความพรอมในเรื่องแหลงเรียนรู อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
หองเรียนหรือหองปฏิบัติการ และบุคลากรที่จะชวยใหการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูมีความ
เปนไปได และประสบผลสําเร็จ
หมายเหตุ การเรียนรูโดยอาศัยแหลงเรียนรูเปนฐาน นาจะใชไดกับผูเ รียนที่เรียนใน
ระดับอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3–4 ดวย
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สรุป จะเห็นไดวาหลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตหรือหลักสูตรนวัตกรรมเปนหลักสูตร
ที่พึงประสงค เพราะเปนหลักสูตรที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกงดีและมีสุขซึ่งเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน
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บทที่ 8
การเรียนรูผานการปฏิบตั ิรวมกัน
ในบทที่ 7 ผูอานไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสุตรนวตกรรมและการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับตาง ๆ แลว ในบทนีจ้ ะกลาวถึงแนวคิดและหลักการของการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) และการเรียนรูจากกรณีศกึ ษา ซึ่งการจัดการความรูเปน
เครื่องมือที่จะชวยพัฒนาใหคนเปนบุคคลเรียนรู และชวยใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
8.1 แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู
ผูเขียนเคยเขียนบทความเรื่อง Knowledge Management – KM ที่จบั ตองได ไวดงั นี้
นายแพทยประเวศ วสี เขียนบทความไวตอนหนึ่งนาคิดมาก (มติชนสุดสัปดาห.
13–19 กุมภาพันธ 2547 หนา 15) ดังนี้ “สังคมไทยเปนสังคมที่มีโครงสรางอํานาจมาแตโบราณ
ซึ่งคนที่มีอํานาจก็ไมไดใชความรูและก็ไมประสงคใหคนอยูใตอํานาจใชความรู” และ “สังคมไทย
เปนสังคมที่มีโครงสรางอํานาจมาแตโบราณ ไมมวี ัฒนธรรมการใชความรู สวนใหญจะใชความเห็น
มากกวาความรู ซึ่งความเห็นไมสามารถแกปญหาไดในระบบที่ซับซอน โดยเฉพาะระบบ
การศึกษาไทยที่เนนการทองแตความรูเกา แตไมสามารถสรางความรูใหมตามสถานการณตาม
ความเปนจริงที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได” ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวนี้สามารถสราง
ขึ้นได ถาทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนครูบาอาจารยตองเปนผูนําในเรื่องนี้
ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา ไดยกตัวอยางเกี่ยวกับการจัดการองคความรู
ที่เปนกรณีตวั อยางในการประชุมสัมมนา Knowledge Management ครั้งแรกของประเทศไทย
เมื่อ 22 เมษายน 2547 ที่หอง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 เรื่อง Rethinking the
Future : Building Thailand Knowledge Asset Together หรือชื่อในภาคภาษาไทยวา “สังคม
แหงภูมิปญญาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในยุคใหม” ซึ่งทานเปนวิทยากรในหัวขอทีว่ า จากการสราง
องคความรูถงึ การใชประโยชน ทานไดกลาวถึงภาพยนตรซึ่งฉายทางชองยูบีซี 36 เปนซี่รี่สเรื่อง ER
จบเปนตอน ๆ ละ 45 นาที เกี่ยวกับเรื่องหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา
เรื่องมีอยูวา มีเด็กอายุ 8 ขวบ ปวยมีอาการหอบหืดรุนแรงถูกนํามาตัวมาที่หองฉุกเฉิน
ฉากแรก แพทยไดทําการตรวจรักษาเด็ก แลวใหยา แตปรากฏวาดื้อยาไมไดผล อาการ
เลวลงและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งแพทยกก็ ลาววา “ทําดีที่สุดแลวแตชว ยไมได”
ฉากที่ 2 ในระหวางแพทยทําการตรวจรักษาอยูน ั้น พยาบาลเวรจําไดวาเด็กเคยมารักษา
และดื้อยา ตองใหยาอีกอยาง จึงไดผล เด็กมีอาการดีขึ้น และกลับบานได นับวา “โชคดีที่มีพยาบาล
ผูนั้นอยูเวรและจําได”
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ฉากที่ 3 เปนภาพของหองฉุกเฉินที่ทันสมัยขึ้นมาหนอย มีระบบประวัติเกาที่สืบคนได
รวดเร็ว โดยใชคอมพิวเตอรทําใหทราบการดื้อยาและยาที่ใชไดผลสําหรับเด็กคนนัน้ นับวา
“ไดจัดการความเสี่ยงจากสภาพจําเพาะของบุคคล”
ลองมาไลเรียงลําดับมาตั้งแตฉากแรกถึงฉากที่ 3 จะพบวาในฉากแรกนัน้ แพทยผูรักษา
ไดพยายามใชความรูที่ร่ําเรียนมาสุดความสามารถแลว แตไมไดผล สวนในฉากที่ 2 เด็กสามารถ
รอดตายจากการที่มีพยาบาลซึ่งจําขอมูลเรื่องการดื้อยาของเด็กผูนี้ไดอยูเวรตอนนั้นพอดี ซึ่งก็ถือวา
เปนความรูที่อยูกับตัว–อยูในหัว (Tacit Knowledge) ของปจเจกชน ถาไมใชพยาบาลคนนี้ก็คงจะ
เหมือนกับกรณีแรก สวนในฉากที่ 3 จะเห็นวาในโรงพยาบาลมีระบบการจัดการองคความรู
เปนอยางดี ทําใหสามารถสืบคนขอมูล–ความรูเกีย่ วกับคนไขได ซึ่งแทนที่จะอยูกับตัวคนที่เปน
แพทยหรือพยาบาลก็ออกมาอยูในรูปของความรูที่อยูในรูปแบบของสื่อตาง ๆ ที่เรียกวา Explicit
Knowledge ที่นํามาจาก Tacit Knowledge นั่นแหละมาจัดการใหเกิดประโยชนรกั ษาชีวติ คนไข
ไวได
นอกจากนี้ทานยังแถมฉากที่ 4 ซึ่งไมมีในภาพยนตรมาใหดว ย
ฉากที่ 4 แพทยและพยาบาลที่ชวยรักษาเด็กจนหายดีแลว กอนที่จะใหเด็กกลับบาน
ก็เขียนชื่อตัวยาที่ใชไดผล และยาที่ทําใหเด็กมีอาการแพยาใสไวในกระดาษมอบใหแมเด็กเก็บไวใน
กระเปาสตางคติดตัวไว เผื่อเกิดมีอาการขึ้นมาอีกคราวตอไป จะไดควักออกมาใหแพทยดูจะไดรกั ษา
ไดทันทวงที
ทั้งหลายทั้งปวงที่เขียนมาตั้งแตตนก็เพื่อจะชักชวนทานผูอานทั้งหลายชวยกันจัดการความรู
ความสามารถที่มีอยูในตัวที่เรียกวา Tacit Knowledge ใหออกมาสูสาธารณะเปน Explicit
Knowledge จะเปนไปในรูปแบบใดก็ได ตรงนี้แหละจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหองคกรของเรา
เปนองคกรแหงการเรียนรูในที่สุด
แมแตในสหรัฐอเมริกาเอง ความรูสวนใหญยังติดอยูก ับตัวคนอยูมาก ดังที่ Delphi ได
ทําการสํารวจผูบริหารระดับสูงในสหรัฐอเมริกา 400 ราย พบวา ความรูในองคกรอยูที่ “คน” หรือ
Employee Brains เสีย 42% อยูในเอกสารอิเล็กทรอนิกส 20% และอยูในฐานขอมูลกลางของ
องคกรในระบบอินทราเน็ตอีก 12%
สําหรับในประเทศไทยยังไมมีการสํารวจอยางเปนทางการ แตจากการประชุมสัมมนา KM
ครั้งนี้ทําใหทราบวาความรูตามองคกรตาง ๆ ในบานเรานั้นอยูที่ตวั คนถึง 70–80% เนื่องจากเรา
ขาดการจัดการให Tacit Knowledge เหลานั้นออกมาสูสาธารณะเปน Explicit Knowledge
ลงบนสื่อในรูปแบบตาง ๆ ที่จะสามารถคนหาและนํามาใชประโยชนตอ ไปได

– 106 –
เมื่ออานบทความนี้จบแลวทานคงพอจะไดแนวคิดในการจัดการความรูบ างแลววา KM
เปนกระบวนการหรือเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะดึงเอา Tacit Knowledge (ความรูที่ติดอยูกับตัวของ
ปจเจกชน) ออกมาเปนความรูสูสาธารณะชน ที่เรียกวา Explicit Knowledge
วิจารณ พานิช (2548 : 3) กลาววา การจัดการความรูเนนที่การปฏิบตั ิไมใชเนนทีท่ ฤษฎี
สําหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรูคือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไป
พรอม ๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนา
องคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันใน
ที่ทํางาน
ประพนธ ผาสุขยืด (2547 : 21–22) ไดเปรียบเทียบ KM วาเหมือนกับปลาทู
ดังแผนภาพที่ 8.1

Knowledge สวนกลางลําตัว สวนที่เปน “หัวใจ”
Sharing (KS) ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

Share & Learn)

Knowledge
Vision (KV)
สวนหัว สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน
ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร”

Knowledge
Assets (KA)
สวนหาง สรางคลังความรู เชื่อมโยงเครือขาย
ประยุกตใช ICT สราง CoPs ที่มีพลัง
ดุจดั่งปลา “สะบัดหาง”

แผนภาพที่ 8.1 สามองคประกอบหลักของ KM
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วิจารณ พานิช (2548 : 129–130) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา
“หัวปลา” หมายถึง เปาหมายหลักของการดําเนินการ จัดการความรู สะทอน
“วิสัยทัศนความรู” (Knowledge Vision) หรือหัวใจของความรู เพื่อเปนการบรรลุวสิ ัยทัศนของ
องคกร บุคคลที่มีความสําคัญในการสงเสริมใหเกิดหัวปลาที่ชัดเจน คือ “คุณเอื้อ (ระบบ)”

(Chief Knowledge Officer)
“ตัวปลา” หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการแบงปนความรู (Knowledge
Sharing) บุคคลสําคัญในการสงเสริมใหเกิด “ตัวปลา” ที่ทรงพลัง คือ “คุณอํานวย” (Knowledge
Facilitator) โดยที่ผูแสดงบทแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ “คุณกิจ” (Knowledge Practitioner) หรือ
ผูทํากิจกรรมจัดการความรูนนั่ เอง
“หางปลา” หมายถึง ขุมความรู (Knowledge Assets) ที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ผูสกัดขุมความรูออกมาจากกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู และบันทึกไวใชงานตอ คือ
“คุณกิจ” โดยที่การจดบันทึกขุมความรูอาจมี “คุณลิขิต” (Note Taker) เปนผูรับผิดชอบ
เพื่อใหเกิดความเขาใจเกีย่ วกับ KM มากยิง่ ขึ้น ขอใหเรียนรูจากกรณีศึกษาตอไปนี้
8.2 การเรียนรูจากกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 การจัดการความรูในชุมชน : แมสรวย–เวียงปาเปา จ.เชียงราย
(คัดลอกมาจาก การจัดการความรู ฉบับมือใหมหดั ขับ โดยประพนธ ผาสุขยืด. 2547 : 74–79)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 ที่ผานมา สคส. ไดจดั อภิปรายเรื่อง “การจัดการความรู
ในชุมชน : แมสรวย–เวียงปาเปา จ.เชียงราย” โดยไดเชิญ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม เมธีวิจัยอาวุโส
สกว. และคณะนักวิจยั ทองถิ่น นักพัฒนาอิสระ มาเลาใหฟงเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัย “แนวใหม”
ภายใตรูปแบบที่อาจจะเรียกไดวาเปนการจัดการความรูในบริบทของสังคมไทยก็ได ทานอาจารย
ศรีศักร ไดออกตัวตั้งแตเริ่มอภิปรายวา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูที่มีบทบาทหลักในการศึกษาหรือ
จัดการความรูก ็คือ กลุมคนที่อยูในทองถิน่ นั่นเอง
โครงการวิจัยนี้เปนการศึกษาหาความรูเกีย่ วกับ “นิเวศวัฒนธรรม” ที่ทําใหคนในทองถิ่น
ไดมีโอกาสเรียนรูวิถีชวี ิตความเปนมาแตดงั้ เดิมของชุมชนที่ตนอาศัยอยู เปนการศึกษาอดีตเพื่อคนหา
รากเหงาของชุมชน ซึ่งถือวาเปนฐานสําคัญสําหรับการสรางความเขาใจในปญหาและสิ่งตาง ๆ ที่
ชุมชนกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน” กระบวนการจัดการความรูไดสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางคนหลายกลุม ที่มีมุมมองที่คอนขางจะแตกตางและหลากหลาย เปนมุมมองของคน
ตางวัย ทั้งที่เปนผูสูงอายุ และกลุมคนรุนใหม ซึ่งถึงแมมุมมองและประสบการณจะแตกตางกันไป
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แตสิ่งหนึ่งที่ทกุ คนมีสวนรวมกันก็คือ กําลังเผชิญหนากับปญหาและสถานการณที่กระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของพวกเขาในปจจุบัน
อําเภอแมสรวย–อําเภอเวียงปาเปา เปนพืน้ ที่ลุมน้ําที่มีแมน้ําแมลาวเปนแมน้ําสายหลัก
จากการศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนทําใหทราบถึงความสัมพันธของคนในชุมชนลุม แมน้ําลาว
ที่มีประวัติความเปนมาเกาแกมาตั้งแตยุคลานนา เพราะไดอาศัยแมน้ําลาวเปนเสนทางสัญจรที่สําคัญ
เพื่อติดตอกับเมืองตาง ๆ ที่หางไกล ทําใหเปนแหลงรวมของคนหลายชนชาติมาอาศัยอยูรวมกัน
มีทั้งที่เปนคนเมืองที่มาอาศัยอยูในพืน้ ที่ราบ คนเมืองที่อาศัยอยูบนพื้นที่ราบสูง ตลอดจนชนชาวเขา
เผาตาง ๆ โดยที่เปนการอยูแ บบพึ่งพากัน ชวยเหลือเกื้อกูล มีน้ําใจใหกันและกัน มีวิถีชีวิตการทํามา
หากินทีแ่ ตกตางกัน เชน คนบนที่ราบยึดอาชีพการทํานาเปนหลัก คนบนที่สูงมักจะประกอบอาชีพ
ทําสวนเมี่ยงหรือทําชา สวนชาวเขาเผาตาง ๆ ก็คุนชินกับการทําไร ซึ่งลวนแตเปนวิถีชีวิตที่ตอง
พึ่งพาอาศัย และใกลชิดธรรมชาติทั้งสิ้น
จากการที่คนในชุมชนแมสรวย–เวียงปาเปา อาศัยการทําเกษตรกรรมเปนสวนใหญ
จึงทําใหการจัดการเรื่องน้ําถือเปนสิ่งที่จําเปนยิ่งตอการดําเนินชีวิตของพวกเขา ในอดีตชาวบานได
รวมกันสรางฝายกั้นน้ําที่มีทงั้ ขนาดใหญและขนาดเล็ก เปนระบบการจัดการน้ําที่มกี ารแบงหนาที่
และบริหารจัดการกันเอง หลังจากที่ไดมีการสรางอางเก็บน้ําและเขื่อนแมสรวย ระบบการจัดการน้าํ
แบบมีสวนรวมเชนในอดีตก็ไดถูกทําลายลง เขื่อนแมสรวยไดเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ไปโดย
สิ้นเชิง
ในปจจุบนั เริ่มมีปญหาการแยงใชน้ําในพืน้ ที่กสิกรรม และที่ซ้ํารายยังเกิดปญหา
น้ําทวมหนักขึน้ ในพืน้ ที่ในชวงป 2545–2546 อีกดวย เหตุการณดังกลาวไดสงผลใหชีวิตความเปนอยู
ของชาวบานเลวรายลง หลายคนไมสามารถประกอบอาชีพดั้งเดิมไดอกี ตอไป ในขณะเดียวกัน
ระบบทุนไดคบื คลานเขามาในพื้นที่มากขึน้ เรื่อย ๆ มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชนการทําสวนสมมากขึ้น
เนื่องจากเห็นวาทํารายไดไดดี มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง แตในขณะเดียวกันก็ทําใหตองใชปยุ
และสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อย ๆ จนสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของคนในพืน้ ที่ และ
สงผลเสียตอสภาพแวดลอมอยางเห็นไดชดั เจน
กระบวนการวิจัยทองถิ่นในลักษณะดังกลาว ถือเปนการจัดการความรูที่กอใหเกิดผล
โดยตรงตอการเรียนรูรวมกันของชุมชน ทําใหเกิดกลุมแกนนํา ทําใหการเคลื่อนไหวตาง ๆ มากมาย
เชน กลุมเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม ที่ไดจัดสรางพิพธิ ภัณฑทองถิน่ ขึ้นที่วดั ศรีสุธาวาส กลุมคนเฒา
คนแก ไดจัดกิจกรรมทําของเลนพื้นบานที่พัฒนาขึ้นมาจากภูมิปญญาดั้งเดิม เกิดกลุม เด็กนอยรักษปลา
ซึ่งเปนการนําเด็กใหมารวมเรียนรูปญหาจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ฝกใหพวกเขาเขาใจกระบวนการ
วิเคราะห และรวมกันแกปญหา สรางความรัก ความภูมใิ จในทองถิ่นของตน แมวาโครงการวิจัยนี้
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จะยังไมเสร็จสมบูรณ แตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนีก้ ็คือ ความรวมมือรวมใจกันของคนในชุมชนในการ
สรางและใชความรูทองถิ่น เพื่อแกปญหาและพัฒนาชีวติ ความเปนอยูโ ดยมี “การจัดการความรู”
เปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดการจัดการแบบวิถีไทย ที่ใหคุณคากับเรื่องการชวยเหลือเกื้อกูล การยอมรับ
เชื่อฟงกัน เปนการจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งความรูที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เปนความรูที่
กลมกลืนกับวิถีชีวิตความเปนอยู เปนความรูที่สังเคราะหขึ้นเองภายในชุมชน และเปนความรูที่ได
จากการบูรณาการภูมิปญญา และหลักวิชาการ
สังคมทุกสังคมยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปนธรรมดา แตกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ ชี่ยวกรากจากภายนอก ทําใหดูประหนึ่งวาชุมชนขาดความสามารถในการจัดการและ
ใชความรู งานวิจยั ชิ้นนี้ไดชี้ใหเห็นชัดเจนแลววา ชาวบานเองมีศักยภาพในการจัดการความรูอยู
อยางเต็มเปย ม แตสิ่งที่เขาขาดอาจเปนเพียงผูที่ทําหนาที่สงเสริมเอื้ออํานวยทําใหวงจรของการจัดการ
ความรูนี้เริ่มตนและหมุนไปอยางไดสมดุล เปนธรรมชาติ ไมขดั ตอวิถีชีวิตความเปนอยู ซึ่งในกรณี
ของชุมชนแมสรวย–เวียงปาเปา ก็เกิดขึ้นจากความทุมเทของหัวหนาโครงการ ทานอาจารยศรีศักร
วัลลิโภดม และแกนนําในพืน้ ที่ เชน อาจารยวัจนกรณ วงศชมภู พระอาจารยบรรพต (เจาอาวาส
วัดศรีสุทธาวาส) คุณวีรพงษ กังวานนวกุล คุณสุกัญญา แสงหลา และอีกหลาย ๆ ทานที่ถึงแมจะ
ไมไดออกนาม แตก็สามารถเรียกไดเต็มปากวา ทานเหลานั้นคือนักวิจัยทองถิ่น นักจัดการความรู
ชุมชนที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
กรณีศึกษาที่ 2 : การจัดการความรูหนวยงานราชการ : โรงพยาบาลบานตาก
(คัดลอกมาจาก การจัดการความรูฉบับนักปฏิบัติ โดย วิจารณ พานิช. 2548 : 240–248)
โรงพยาบาลบานตาก เปนโรงพยาบาลชุมชนเล็ก ๆ ที่มีการใชเครื่องมือ “การจัดการ
ความรู” อยางบูรณาการมาเปนเวลานานกวา 8 ป แบบยังไมรูจักคําวาการจัดการความรู โดยได
มีการพัฒนาเครื่องมือจัดการความรูตัวนี้ผสมผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ ออกมาเปนรูปแบบเฉพาะตัว
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลบานตาก เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ในทุกดาน
โรงพยาบาลบานตากนัน้ เปนหนวยงานหนึง่ ที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่รวดเร็วเชนเดียวกับหนวยงานอื่น ๆ อีกหลายหนวยงาน จึงจําเปนตองมีการปรับตัว
อยางมากเพื่อตอบสนองตอความตองการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในสภาพที่ทรัพยากรจํากัด เชน
บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอาคารสถานที่ แตเมื่อตองการที่จะพัฒนาคุณภาพและเพื่อมุงสู
เปาหมายสําคัญของโรงพยาบาล คือ ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาทีม่ ีความสุข และโรงพยาบาล
อยูได เครื่องมือ “การจัดการความรู” จึงเปนสิ่งสําคัญที่โรงพยาบาลนํามาใช โดยโรงพยาบาล
บานตากไดรว มกันพัฒนาตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสูบานคุณภาพสรางสุข ขึ้นมา เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติเพื่อสรางคุณภาพและสรางสุขภาพ ดังแผนภาพที่ 8.2
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แผนภาพที่ 8.2 ตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสูบานคุณภาพสรางสุข ของโรงพยาบาลบานตาก
โรงพยาบาลบานตากไดใช กิจกรรม 5ส เปนฐานรากทีส่ ําคัญ ใชกิจกรรมโอดี
(Organization Development) และพฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ (Excellence Service
Behavior) เปน “ฝาบาน” เพราะกิจกรรมบริการสุขภาพตองทําเปนทีมชวยกันทํา และตองมี
พฤติกรรมที่ดีเพื่อใหผูรับบริการมีความสุขและประทับใจ มีกิจกรรมการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร
(Total Quality Management) และกิจกรรมขอเสนอแนะ (Suggestion System) เพื่อใหเจาหนาที่
และประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการพัฒนาที่เปนประโยชน กระตุนใหเกิดนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรค มีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดนิง่ (Continuous Quality Improvement)
และใชแนวการคิดสรางสุขภาพทั่วทั้งองคกร (Total Healthy Management) เปน “ตัวบาน” มี
“หนาตาง” 4 ชองที่ตองเขาออกอยูเสมอเพื่อหมุนวงลอแหงคุณภาพ คือ Plan–Do–Check–Act
โดยมี “หลังคา” ขั้นแรกคือมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital Accreditation) เนนดูแล
โดยสหสาขาวิชาชีพและมีกจิ กรรมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital)
เปนหลังคาจัว่ แบบไทย ๆ เพื่อใหคนอยูในบานอยูไดอยางสุขสบาย เปนการสรางคุณภาพชีวิต
ใชระบบพหุภาคี (เครือขายสรางสุข) และมีกระดิ่งทีแ่ ขวนไวโชวเหนือจั่วแสดงถึงเปาหมายสูงสุด
ที่สมดุล 3 ดาน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี (Citizen) เจาหนาที่มีความสุข (Staff) และโรงพยาบาล
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อยูได (Organization) ซึ่งก็คือเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) นั่นเอง ในการกาวไปสู
เปาหมายสูงสุดเพื่อใหเดินไปอยางถูกตองและตรงทาง จึงไดกําหนดออกมาเปน 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. เริ่มตนที่ฐาน ทํากิจกรรม 5 ส อยางจริงจัง แตไมเนนรูปแบบ สิ่งของ สถานที่
มุงไปสู ส ที่ 5 สรางนิสัย
2. สรางบานนาอยู ทั้งสถานที่ภูมิสถาปตย บรรยากาศองคกร การบริหารจัดการ
สวัสดิการ การทํางานเปนทีม ใหเกิดสภาพสะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ มีชีวิตชีวา
3. ผูบริหารตองรู เปนจุดเริม่ ตนสําคัญของการพัฒนาทีผ่ ูบริหารทุกระดับจะตองมองไป
ในทิศทางเดียวกัน และมองภาพรวมขององคกรมุงสูเปาหมายสูงสุดทีก่ ําหนดไว การนําองคกร
ใชหลักการบริหารเชิงกลยุทธ (Stategic Management) และการบริหารแบบหวังผลสัมฤทธิ์
(Result Based Management) อาศัยการทํางานแบบมีสวนรวมทั้งทีมโรงพยาบาลและประชาชน
(Participatory Management) มีผลใหเกิดความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาคุณภาพและสรางสุขภาพ
แกประชาชน กําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย วัตถุประสงคและกลยุทธที่แปลงไปสูแผน
ปฏิบัติการอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหาของชุมชน
4. นําสูเจาหนาที่ ใหทุกคนจัดทําเปาหมายรวมกัน ไดเรียนรูหลักการแนวทางการพัฒนา
คุณภาพและสรางสุขภาพ และมีความมุงมัน่ ในการทําใหเขาใจและยอมรับพรอมที่จะทํา
5. สามัคคีคือพลัง เปนการสรางทีมใหทํางานรวมกันเปนทีมไดดี โดยใชกจิ กรรมโอดี
และกิจกรรมมินิโอดีอยางตอเนื่องที่ทํางาย ๆ ใชเงินนอย ใชเวลารวมกันเยอะ ทําใหไดทั้งทีม
ทั้งงาน ทั้งภาพลักษณและทัง้ ชุมชน
6. ตั้งทีมพัฒนา ใชหลักการ 3 ประสาน คือ ทีมนํา ทีมทํา และทีมสนับสนุน
จัดองคประกอบและบทบาทของกรรมการอยางสอดคลองเหมาะสม ตัง้ คนใหเหมาะกับงาน
7. คนหาหลักการ บอกใหทกุ คนมองเห็นภาพรวมใหได เมื่อทุกคนเห็นภาพชัดก็จะ
อยากทํา และไมรูสึกวายาก แกนแทหรือหัวใจสําคัญของ HA คือลูกคา (ประชาชน) เปน
จุดศูนยกลาง ทํางานเปนทีม พัฒนาอยางตอเนื่อง เอาหลักการของ TQM & THM มาใชในลักษณะ
การทํางานของตนเองใหดีทสี่ ุด
8. สานสูการปฏิบตั ิ มีการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกัน คือ (1) มีการทบทวนตนเอง ดูวา ทําดี
ไมดีอยางไร มีอะไรที่เปนความเสี่ยงก็เลือกความเสี่ยงทีส่ ําคัญ ๆ มาเขียนเปนระบบเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (2) เมื่อปองกันไดจริงก็เขียนเอกสารประกันกับลูกคาวาเราจะปฏิบัติตามระบบนี้ใหได
เมื่อทําไดในระดับนี้ไปสักระยะหนึ่งก็พยายามหาวิธีการที่ทําใหไดดีกวานี้ เปนการทํา CQl ตอไป
(3) เมื่อไดผลดีก็เอามาเขียนเปนมาตรฐานฉบับใหม CPG ที่เขียนจะมีทั้งสงเสริม ปองกัน รักษา
ฟนฟู โดยเขียนรวมกันทั้งทีมในโรงพยาบาลและในชุมชน สรางใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูโดย
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พยายามใหมกี ารเรียนรูจากหมูบาน และเรียนรูจากทีมงานในโรงพยาบาลดวยกัน ในสวนการสราง
สุขภาพมีกิจกรรมแบงเปน 8 กลุมกิจกรรม คือ กลุมโภชนาการ กลุมสุขภาพจิต กลุมสุขาภิบาล
อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม กลุมการแพทยแผนไทย กลุมออกกําลังกาย กลุมบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กลุมชุมชนสัมพันธ และกลุมพัฒนาคุณภาพและทีมงาน กิจกรรม
ทั้ง 8 กลุม จะสอดคลองกับยุทธศาสตรทั้ง 8 ขอ เพื่อมุงบรรลุพันธกิจวิสัยทัศน
9. จัดการประเมิน เมื่อเราทําอะไรก็ตามเราจะดูวาดีขึ้นหรือไม เราก็ตองมีการประเมิน
และตัวเราตองทําตัวเปนแกวที่น้ําไมเต็มหรือไมเปนชาลนถวยตลอดเวลา เพื่อคอยรับฟงคําชี้แนะ
เปดเผยจุดออน ยอมรับฟงขอเสนอแนะ ไมปองกันตัวเองมากเกินไปเพื่อหาขอบกพรองที่ถือเปน
โอกาสของการพัฒนา มีการประเมินจากบุคคลภายในโรงพยาบาลในชุมชนและจากบุคคลภายนอก
10. เดินสูจุดหมาย ที่สําคัญที่สุด เปาหมายที่สมดุล 3 ดานของเรา คือ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี เจาหนาที่มคี วามสุข และโรงพยาบาลอยูได เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนอยาง
ยั่งยืน เปนโรงพยาบาลใกลบา นใกลใจ หรือ To be the hospital of choice
ในการจัดทําการจัดการความรูของโรงพยาบาลบานตากนั้น “คุณเอื้อ” (Chief Knowledge
Officer : CKO) คือผูอํานวยการโรงพยาบาล ซึ่งตองทําหนาที่สําคัญ 3 ประการ เรียกสั้น ๆ วา
3 S คือ
1. Systemic (Big Picture) สรางภาพใหญ มองเชิงระบบทั้งองคการ สรางภาพใหญ
ใหเจาหนาที่เห็น
2. Simplify ทําทุกอยางใหงาย ทําใหทุกคนในองคการเห็นภาพและขับเคลื่อนทั้งองคการดวย
กลยุทธที่เหมาะสม มากกวาการขับเคลื่อนดวยโครงการเดนซึ่งไมคอยมีพลัง ถาทําทีละเรื่อง คนจะรูสึกวา
มีภาระมาก ไมถือเปนกิจกรรมที่แยกจากงานประจํา ตองดําเนินการโดยไมทําใหสมาชิกขององคการรูสึก
มีภาระเพิ่ม
3. Surrounding สรางสิ่งแวดลอมใหเอือ้ อํานวยตอการเรียนรูเพื่อใหเปนองคการแหง
การเรียนรู มีบุคลากรที่มีอัตราการเรียนรูสงู เชื่อมั่นในพลังแหงความรูและพลังแหงการแบงปนความรู
โดยทําใหเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรูซึ่งจะแสดงใหเห็นวามีอยางนอย 3 ประการ คือ

– Participation การใหทกุ คนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในงานที่เขารับผิดชอบ
– Empowerment การเปดโอกาสใหทุกคนไดทํางาน ไดมีโอกาสตัดสินใจในสิ่งที่
เขารับผิดชอบ
– Open Mind เปดใจใหกวาง ใหโอกาสไดเสนอความคิดเห็นโดยไมถูกขัดขวาง
หรือ โจมตีแมวาจะดูไรสาระก็ตาม เพื่อกระตุนใหทุกคนรูจักคิด กลาเสนอความคิดเห็น เกิดความคิด
สรางสรรคได
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ทั้งนี้ผูบริหารตองตระหนักใน 3 ขอหลัก คือ
1. Knowledge can only be volunteered; it can not be conscripted.
สมัครใจไมใชกะเกณฑหรือบังคับ โดยนโยบายสั่งได ความรูสั่งไมได แตจัดการได ทั้งนี้การจัดการ
ไมไดหมายถึงสั่งการเสมอไป
2. I only know what I know when I need to know it. การเรียนรูเกิดเมือ่
อยากรูและตองการใชงาน
3. We always know more than we can say, and we will always say
more than we can write down. รูมากกวาทีพ่ ูดไดเขียนได ตองทํายังไงใหความรูที่ซอนอยู
ในตัวคน (Tacit Knowledge) นําออกมาสูความรูที่เห็นไดชัด (Explicit Knowledge) ใหได
มากที่สุด
สําหรับ “การจัดการความรู (Knowledge Management–KM)” กับ “องคการแหง
การเรียนรู (Learning Organization–LO)” นั้น โรงพยาบาลบานตากมองวาเปนเรือ่ งเดียวกัน
จะตางกันบางแคนิยามศัพท มองวา LO เปนเหมือน “ที่นา” สวน KM เปนเหมือน “ตนขาว”
ดังนั้นการจัดการความรูจึงเปนสิ่งที่ตองมีในองคการแหงการเรียนรู เสมือนในนาตองมีตนขาวจึงจะ
อุดมสมบูรณ การจะทําใหเกิดความรู ปญญา และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงตองอาศัยการจัดการ 5
ประการ คือ
1. การจัดการใหเกิดการเรียนรู (Learning)
2. การจัดการใหเกิดองคความรู (Body of Knowledge Organizing) เพื่อสกัดเอา
ความรูที่มีประโยชนมาประกอบกันเปนตัวแบบโมเดล ทฤษฎีเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน
3. การจัดการใหเกิดการใชความรูและองคความรูที่มีอยู (Knowledge Acting)
เพราะบางทีมคี วามรูในองคการเยอะ แตคนในองคกรไมคอยยอมรับ เลยไมไดนําไปปฏิบัติ ก็สูญเปลา
4. การจัดการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อขยายวงความรู (Knowledge Sharing)
ยกระดับเกลียวความรู ตอยอดและเพิ่มพลังความรู
5. การจัดการใหเกิดขุมทรัพยความรู (Knowledge Assets) เพื่อใหงายตอการเก็บ
คน ใชตอไป การจัดการนี้ เรียกวา แอลคาซา โมเดล (LKASA Model)
ในการขับเคลือ่ นองคกรแหงการเรียนรู ทางโรงพยาบาลบานตากมีความเห็นวา
ตองสามารถขับเคลื่อนไดทั้งองคการ โดยผานการขับเคลื่อนทางกลยุทธที่มีการคิดเชิงระบบ
ที่เชื่อมโยงสนับสนุนกันโดยอาศัยเครื่องมือตาง ๆ ทางการบริหารและทางการพัฒนาคุณภาพมาใช
ใหถูกตอง ถูกที่ ถูกเวลา และแผนกลยุทธที่ดีตองไมใชแคมี แตตอง Work ดวย ซึ่งจากการ
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ดําเนินการใชการจัดการความรูอยางบูรณาการของโรงพยาบาลบานตาก สามารถสรุปออกมาเปน
ความสําเร็จทีไ่ ด ดังนี้
1. ตอองคการ เชน ขยายและพัฒนาโรงพยาบาลได โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด ไดแก เงินงบประมาณดานอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย สามารถพัฒนาโรงพยาบาลใหผาน
การประเมินคุณภาพ HA/HPH/HWP/ และเปนที่ศรัทธาของชุมชน
2. ตอเจาหนาที่ เชน ความเครียดในการทํางานลดลง การกระทบกระทั่งกันระหวาง
แผนก/วิชาชีพลดลง บรรยากาศการทํางานดีขึ้น ไดใชศักยภาพที่มีอยูมากขึ้น คุนเคยกันมากขึ้น
3. ตอประชาชน เชน สถานะสุขภาพดีขนึ้ ความพึงพอใจบริการสูงขึ้น ความเสี่ยง
ลดลง
4. ตอผูบริหาร ทําใหมีเวลาคิดวิเคราะหงานมากขึ้น และมีคนมาชวยคิดดวย การให
คนที่เขารับผิดชอบงานคิดเอง จึงเปนการแบงเบาภาระอันหนักอึ้งของผูบริหารลงได ไมตองคอย
ตามจี้งานมาก ทําใหมีเวลาที่จะทําตามบทบาทที่แทจริงของ CEO มากขึ้น คือ ฝน ขายความฝน
และประคับประคองความฝนใหเปนจริง
การจัดการความรูจึงเปนเรื่องสําคัญตอหนวยงานที่ดูเหมือนยาก แตไมยาก ถามุงทําเพือ่
ประโยชนขององคการ และลูกคาเปนหลักอยางแทจริง
สรุป ถาคนไทยมีความสามารถในการจัดการความรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกันอยางสม่ําเสมอ ก็จะทําใหคนไทยเปนบุคคลเรียนรูตลอดชีวิตตามเจตนารมณของการจัด
การศึกษาของชาติ
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หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวติ มาจากความพยายามในการที่จะ
Democratize การศึกษา อันเนื่องมาจากหลักการ Democratization of Education โดยเฉพาะใน
ประเทศที่ใชระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย จะถือวาเรื่องของสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาของคนเปนเรือ่ งสําคัญแลว มักจะใชคําวา หากจะทําใหการศึกษาเปนโอกาสของทุกคน
อยางกวางขวางทั่วถึงแลว คงไมมีทางอื่นนอกจากจะตอง Democratize การศึกษา และหากเรา
ยอนกลับไปคิดถึงครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลวจะเห็นไดวา หลักทั้ง 6 หลัก
ของคณะราษฎร มีอยูเรื่องหนึ่งคือเรื่องการศึกษา ซึ่งพอจะสรุปไดวา ในสังคมใดก็ตามที่เปนสังคม
ประชาธิปไตย จะถือเอาเรื่องของการใหโอกาสทางการศึกษาแกปวงชนเปนเรื่องสําคัญเสมอ
สวนจะทําไดมากหรือนอยนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง เห็นไดวาประเทศไทยทันสมัยมากเมื่อมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ซึ่งมีอยูในมาตรา 43 หมวดของสิทธิของประชาชนชาวไทยที่ใหหลักประกันวา
รัฐจะตองจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไมนอยกวา 12 ป อยางกวางขวางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย อันนี้เปนการประกันสิทธิขั้นพืน้ ฐานของประชาชน เพื่อจะใหสิทธิวาอยางนอยประชาชน
ชาวไทยควรจะมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป และเพื่อเปนการขจัดอุปสรรค
รัฐจะตองไมเก็บคาใชจายดวย ถือเปนครัง้ แรกของประวัติศาสตรการศึกษาของประเทศไทยที่มี
กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเขามารองรับสิทธิขั้นพื้นฐาน
อันนี้ เมื่อมองวาเปนสิทธิแลว รัฐซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาจะตองประกันสิทธิ แลวแตวาจะประกัน
มากนอยเพียงใด แตที่ประเทศไทยประกัน 12 ปนั้น นับไดวากาวหนามากเมื่อเทียบกับประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก จึงทําใหคนเขาใจผิดคิดวาการศึกษา 12 ป นั้นเปนการศึกษาภาคบังคับ อันที่จริงแลว
การศึกษาภาคบังคับเปนเรื่องของหนาที่พลเมืองเชนเดียวกับการเกณฑทหาร การเสียภาษี ซึ่งเปน
หนาที่ของพลเมืองที่พึงปฏิบัติ
ความเขาใจผิดนี้มากับ Democratization ซึ่งในแงการศึกษาก็ตองมองวาเปน Basic
Human Rights เมื่อเปน Basic Human Rights สิ่งที่ตามมาก็คือ ตองมองวาการศึกษาตองจัดขึ้น
เพื่อทุกคนภายหลังจากนัน้ จึงไดมีประกาศ Jomtien Declaration ที่ประเทศไทย คือ การประกาศ
การศึกษาเพื่อทุกคน (Education for All) และเปนครั้งแรกที่เวทีประเทศไทยกลายเปนเวที
ที่ประกาศรับรองวาอันนี้เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งประเทศอื่นบางประเทศก็ไดนําเอา Jomtien
Declaration ไปใสในรัฐธรรมนูญ บางประเทศก็นําไปประกาศเปนนโยบายของรัฐ
คําวา for All นั้นมีหลายมิติ ในแงทวี่ า ใครก็ตามที่ตองการการศึกษา รัฐตองใหโอกาส
กับเขา และจะเลือกปฏิบัติกบั ผูใดผูหนึ่งไมได ดังนัน้ Education for All จึงตองเปนการศึกษา
สําหรับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย จะมาจํากัดเหมือนสมัยหนึ่งที่มกี ารจํากัดอายุวาจะตองเรียน
ระดับนั้น ระดับนี้ อายุเกินนั้น เกินนี้ไมได ในที่สุดเรื่อง Lifelong Learning ก็ตามมากับการจัด
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การศึกษาดวย เพราะหากมีผูที่ประสงคจะเรียนรูเปนการเพิ่มเติมในลักษณะที่เรียกวา เปนคุณคาเพิม่
ของชีวิต (Value Added) โดยที่เขาเหลานั้นไมไดอยูในวัยเรียน ก็จะตองใหโอกาสกับเขา เมื่อตอง
ใหโอกาสก็พบปญหาวาจะจัดการศึกษาอยางไรจึงจะกอใหเกิด Lifelong Education ได
อันที่จริงแลว เรื่องของ Lifelong Education ไมไดมากับหลัก Democratize อยางเดียว
ในระยะหลังเมื่อโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization) และมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็ว และเปนแรงกระตุน ที่ทําใหความสําคัญของ Lifelong Learning
ทวีขึ้นมาจากแนวความคิด ที่มาเชิงปรัชญาเชิงสิทธิ เชิงโอกาส เพราะสิ่งที่รูที่เรียนนีล้ าสมัยเร็วมาก
มีปรากฏการณที่เห็นชัดวาคนที่ใฝหาความรูอยูเสมอนั้นมีปจจัยการศึกษาเขามาเปนเสมือนปจจัย
ที่ 5 ของการดํารงชีพ ซึ่งเดิมเราเชื่อวา ปจจัย 4 อันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และ
ยารักษาโรคก็เปนสิ่งเพียงพอแลว ในที่สุดจึงตองมีการศึกษาตอเนื่องเพื่อใหคนทันสมัยอยูเสมอ
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1. สภาพและปญหาการอุดมศึกษา
1.1 การจัดอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน (ป 2546) อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
ศึกษาธิการเปนสวนใหญ โดยมีกระทรวงอื่น ๆ ที่เขามารวมจัดอุดมศึกษาในลักษณะเปนการศึกษา
เฉพาะทาง เฉพาะกิจ/เฉพาะกลุม จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 871 แหง
เปนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวน 178 แหง นอกนั้นเปนสถาบันที่จัดอุดมศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญา (หลักสูตร 2 ป) เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง
จํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ในป 2545) มีทั้งสิ้น 1,976,234 คน หรือคิดเปน
รอยละ 27.4 ของประชากรกลุมอายุ 18–21 ป เปนนักศึกษาภาครัฐ : เอกชน ในสัดสวน 79 : 21
และนักศึกษาระดับปริญญา : ระดับต่ํากวาปริญญา 78 : 22 อัตราการเรียนตออุดมศึกษาของ
ผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายในปเดียวกัน เปนรอยละ 83.1 (เปนอัตราการเรียนตอระดับต่ํากวาปริญญา
รอยละ 43.6 และระดับปริญญารอยละ 39.5)
1.2 งบประมาณแผนดินที่รัฐจัดสรรใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในป 2545 เปน
จํานวน 32,005 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 14.4 ของงบประมาณการศึกษาของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณเพือ่ การวิจยั (ป 2546) ที่รัฐจัดสรรผานสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาอีกประมาณ 2,414 ลานบาท รวมทัง้
งบประมาณจากโครงการกูยมื เงินเพื่อการพัฒนาการศึกษาอีกจํานวนหนึ่งสําหรับงบประมาณจาก
งานรายไดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปเดียวกันมีประมาณ 15,773 ลานบาท
1.3 สังคมโลกาภิวัตนที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ไดปรับเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวิธีการบริหารจัดการ
อยางมาก รวมทั้งความตองการกําลังคนไดเปลี่ยนไปทั้งในเชิงความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ
แตระบบอุดมศึกษาไมสามารถปรับตัวเพื่อใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันการณ
และเปนกลไกในการสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเองใหแกประเทศสรางความเขมแข็งแกชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติได อุดมศึกษาจําเปน
ตองไดรับการปฏิรูปทั้งระบบและปรับเปลี่ยนทิศทาง ตลอดจนแนวการดําเนินงานเพือ่ เพิ่มคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใตสภาวะที่ทรัพยากรของรัฐมีจํากัด และกฎระเบียบของรัฐ
จํานวนมากที่เปนอุปสรรค
1.4 ปริมาณความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป ในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 7 ตอป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากขึ้น ทําใหตองขยายปริมาณอุดมศึกษาและหาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่หลากหลายขึ้น
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1.5 การพัฒนาอุดมศึกษาทีผ่ านมามีปญหาหลายประการ ที่สําคัญไดแก การขาด
เอกภาพเชิงนโยบาย เปาหมาย และทิศทางในภาพรวมทีช่ ัดเจน ขาดระบบ/กลไกของรัฐที่เขมแข็ง
และเอาจริงเอาจังในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน
อุดมศึกษา รวมทั้งกลไกในการสนับสนุน ชวยเหลือสถาบันในการพัฒนาและการสรางนวัตกรรม
การบริหารจัดการของสถาบันขาดความคลองตัว และขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดการประสาน
รวมมือกันทั้งภายในสถาบันและกับภายนอก เปนตน
2. เปาหมายการปฏิรปู อุดมศึกษา
2.1 เพื่อใหอดุ มศึกษาสามารถเปนกลไกขับเคลื่อน และนําสังคมไทยสูสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู และเปนกลไกหลักในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลักดันประเทศไทยใหเปนสังคมนวัตกรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ
2.2 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเปนขุมกําลังทางวิชาการในการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก มุงยกระดับความรูของชุมชน โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเนนใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชกระบวนการวิจัย ทั้งการวิจยั
พื้นฐาน วิจยั ประยุกตและวิจัยเชิงนโยบายที่สามารถนําผลมาใชในการพัฒนาการผลิตระดับชุมชน
พัฒนาเชิงธุรกิจ และระบบ การจัดการภาครัฐ รวมทั้งการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาระยะยาว
ในการสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาไทย (ใหเปนสิ่งประดิษฐทมี่ ีคุณคาเพิ่ม โดยชุมชนไดสิทธิ
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา)
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและแนวโนมการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและยกระดับขีดความรูของประชากรไทย
ใหมีคุณสมบัตพิ ื้นฐานในการเปนประชากรโลก (Global Citizen)
2.4 เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ดใี นสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันสามารดําเนิน
ภารกิจไดโดยคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกัน
ตองมีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบัน โดยคํานึง
ถึงความสอดคลองและความจําเปนในการพัฒนาประเทศ
3. หลักการและยุทธศาสตรการปฏิรปู อุดมศึกษา
เพื่อเรงรัดการดําเนินงานปฏิรูปอุดมศึกษาตามเปาหมายดังกลาวใหสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม สอดคลอง และไดผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรใหมีการกําหนด
หลักการและยุทธศาสตรเพื่อปฏิรูปอุดมศึกษา ดังนี้
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3.1 หลักการ
1) ยึดหลักเอกภาพในนโยบาย และคํานึงถึงความสอดคลองของอุดมศึกษากับ
ทิศทางและความจําเปนในการพัฒนาประเทศและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา
2) เปนยุทธศาสตรที่คํานึงถึงความหลากหลาย ความแตกตางของสถาบัน
อุดมศึกษาในมิติตาง ๆ ทั้งความแตกตางตามลักษณะของสถาบัน สาขาวิชา ลักษณะของการผลิต
บัณฑิต ลักษณะของคณาจารย เปนตน โดยมุงเปาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ในการดําเนินภารกิจ รวมทัง้ การกระจายโอกาสอยางทั่วถึง เปนธรรม
3) คํานึงถึงฐานสังคมที่หลากหลาย 4 ฐานเปนอยางนอย ไดแก สังคมแหง
การแขงขัน สังคมฐานานุภาพ สังคมแหงความพอเพียง และสังคมของความดอยโอกาสยากไร
4) คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาระดับพื้นฐานอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมและการระดมทรัพยากรของสวนตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ยุทธศาสตรการปฏิรปู อุดมศึกษา :
ยุทธศาสตรที่ 1 : การปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา
เพื่อใหการบริหารจัดการอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษา
มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ มีเสรีภาพทางวิชาการ สามารถดําเนินภารกิจตามบทบาท
หนาที่ไดอยางมีคุณภาพ และสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยรัฐกํากับเชิงนโยบาย แผน และคุณภาพมาตรฐาน
จึงควรกําหนดมาตรการ ดังนี้
ระดับประเทศ :
1.1 รัฐกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนอุดมศึกษาของประเทศที่ชดั เจน
ทั้งในดานความตองการกําลังคน การวิจยั และบริการวิชาการ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา
อุดมศึกษาของประเทศ โดยอาศัยฐานความรูจากการศึกษา วิเคราะห วิจัยเชิงนโยบาย
1.2 ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยให
สถาบันระดับปริญญาที่มีความพรอมพัฒนาเปนสถาบันของรัฐในกํากับ เพื่อสามารถบริหารจัดการ
ไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดคนเกง คนดี เขามาเปนอาจารย และนักวิจยั
สวนสถาบันเฉพาะทางควรใหเปนสวนราชการตามนโยบายของสวนราชการนั้น ๆ โดยใหมีความ
คลองตัวตามหลักการอุดมศึกษา
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1.3 รัฐกํากับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในเชิงนโยบายและคุณภาพ
มาตรฐาน โดยใชกลกําการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือในการกํากับและติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันในลักษณะตรวจสอบภายหลัง (Post Audit) รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และแผนพัฒนา
ประเทศ
1.4 จัดระบบยอยโดยจัดกลุมหรือเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาทั้งเครือขาย
แนวดิ่งที่ประกอบดวยกลุมสถาบันที่มีระดับการพัฒนาและบทบาทหนาที่ตางกัน และเครือขาย
แนวระนาบทีจ่ ะประสานการดําเนินภารกิจระหวางสถาบันหรือกลุมสถาบัน รวมทั้งจําแนกประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศตามบทบาทที่เปนจุดเนนของแตละสถาบัน โดยใหมีการ
พัฒนาสถาบันที่มีศักยภาพความพรอมจํานวนหนึ่ง เพื่อมุง สูการเปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําในมาตรฐาน
ระดับโลก (World Class University)
ระดับสถาบัน :
1.5 สถาบันอุดมศึกษาปรับกระบวนทัศนใหม ที่เนนบทบาทที่ชัดเจนในการ
ดําเนินภารกิจ จัดทําแผนกลยุทธการดําเนินงานที่สอดคลองกับเปาหมาย นโยบาย และแผนการ
พัฒนาประเทศ
1.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถาบันใหมีความคลองตัว
เปนระบบธรรมาธิบาล (Good Governance) ที่โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
1.7 พัฒนากระบวนการสรรหาเพื่อใหไดผบู ริหารที่ดีและมีความเปนผูนํา
โดยไมใชการเลือกตั้ง และปรับบทบาทสภาสถาบันใหเปนผูรับผิดชอบและกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของสถาบันใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
1.8 ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งภายในสถาบัน และรวมกันระหวางสถาบันในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสรางเครือขาย
ระหวางสถาบันทั้งของรัฐและเอกชน และกับภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนองคกรตาง ๆ ทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเปนกลไกในการกํากับการดําเนินภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ ควรกําหนดมาตรการปฏิรูปการเงินเพื่อ
อุดมศึกษา ดังตอไปนี้
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2.1 ใหมีองคกรทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและเสนอแนะการจัดสรรง
บประมาณใหสถาบันอุดมศึกษา เปนองคกรที่มีความอิสระและมีความคลองตัว ดําเนินงานในรูป
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูค วามสามารถ
2.2 ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากที่เนน Supply Side Financing
เปน Demand Side Financing
2.3 ปรับใหผูเรียนรวมรับภาระคาใชจายอุดมศึกษาอยางเหมาะสมและเปนธรรม
โดยปรับระบบกองทุนใหกยู ืมเพื่อการศึกษาที่เปนอยูใ นระบบปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
หรือพัฒนาระบบกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (Income Contingent Loan : ICL)
และมีมาตรการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
2.4 จัดสรรงบประมาณลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแกสถาบันอุดมศึกษา โดย
พิจารณาตามพันธกิจที่แตกตางตามกลุมสถาบัน ผลผลิต และตนทุนการผลิต ยึดหลักงบประมาณ
ที่มุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) และใชวิธีทําความตกลง/สัญญากับ
สถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินภารกิจตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนด โดยรัฐมีระบบตรวจสอบ
ภายหลัง (Post Audit)
2.5 ลดงบประมาณของรัฐที่จัดสรรเพื่อการลงทุนสิ่งกอสรางที่เกินความจําเปน
แตใหผนั งบประมาณสวนนี้เปนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2.6 พัฒนาระบบบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหเปนมาตรฐานและ
ระบบเดียวกัน เปนระบบบัญชีเงินคงคาง (Accrual Basis) ในรูปแบบกองทุน แผนงาน และ
หนวยงาน และจัดทํารายงานการเงินที่เปนรูปแบบเดียวกัน เพื่องายตอการเปรียบเทียบ
2.7 สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพิ่มขึ้น
โดยรัฐมีกลไกสงเสริมและใหสมทบเงินรายไดของสถาบันที่ระดมไดกบั งบประมาณแผนดิน
เพื่อนํามาใชจายในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตกําลังคนและกระจายโอกาสอุดมศึกษา
เพื่อขยายปริมาณการผลิตกําลังคน โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและการกระจาย
โอกาสเขาถึงอุดมศึกษาแกประชาชน ตามความรูความสามารถอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยเฉพาะ
แกกลุมประชากรผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปดโอกาสการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ตอเนื่องตลอดชีวิต ควรกําหนดมาตรการ ดังนี้
3.1 รัฐสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันจํากัดรับของรัฐ
และสถาบันของเอกชนบางแหงที่มีความพรอม ผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนและจําเปนตอการ
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พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาอาจารยในสาขา
ดังกลาว และสนับสนุนใหผูมีความสามารถพิเศษดานนีไ้ ดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและ
ตอเนื่อง ตลอดจนการสรางศาสตรใหมที่จําเปนสําหรับอนาคตของประเทศ
3.2 พัฒนารูปแบบการจัดอุดมศึกษาใหมคี วามหลากหลาย ยืดหยุนเพือ่ เขาถึง
กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน และเปดโอกาสใหมีการพัฒนาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนือ่ ง โดยสามารถ
เทียบโอนหนวยกิต ผลการศึกษา หรือลงทะเบียนขามสถาบัน
3.3 การเปดหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
สนองตอบการเรียนรูตามอัธยาศัย รวมทัง้ การพัฒนาการทํางาน ควรใหเปนไปตามกลไกของตลาด
และความตองการของสังคม ประชาชน โดยรัฐมีมาตรการกํากับ ดูแลดานคุณภาพ มาตรฐาน
3.4 ปรับระบบการรับเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบการรับเขา
(Admissions) ตามความรูความสามารถ และความสนใจของผูเรียน ใหกระจายโอกาสอยางทั่วถึง
และเปนธรรม โดยเฉพาะผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และมีภูมิลําเนาหางไกล โดยรัฐมี
ระบบ/กลไกเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ
3.5 ไมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐขึ้นใหมในลักษณะ
การกอสรางอาคารสถานที่ที่ตองใชงบประมาณลงทุนจํานวนมาก แตใหพัฒนาสถาบันทีมีอยูเดิม
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น หรือใชวิธีหลอมรวมหรือระดมทรัพยากรรวมกันเพื่อใหมีการใชทรัพยากร
อาคารสถานที่ที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
3.6 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิม่ โอกาสทางการศึกษาแกประชาชน
อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การปฏิรูปการเรียนการสอนและการวิจัย
เพื่อใหอดุ มศึกษาเปนกลไกในการผลิตกําลังคน และสรางองคความรูเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศในการแขงขันกับนานาประเทศ เพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเอง และลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ สามารถตอบสนองและชี้นําการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
ทองถิ่น จึงควรกําหนดมาตรการ ดังนี้
4.1 รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินภารกิจ จัดโครงสรางพื้นฐาน
และสรางสิ่งอํานวยความสะดวก การบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสรางใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสูความเปนเลิศตามบทบาทที่เปนจุดเนน เอื้อตอการสราง
บัณฑิตอัจฉริยะ สรางงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ
4.2 พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
ใหสามารถเปนกลไกในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนาสถาบัน สังคม และประเทศ
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4.3 สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาสรางงานวิจยั พื้นฐาน และงานวิจยั
ประยุกต และเปนศูนยวิจยั เฉพาะทาง/ศูนยเพื่อความเปนเลิศ หรือศูนยวิจยั นโยบายการศึกษา
ในสาขาที่สถาบันมีความเชีย่ วชาญเพื่อเปนกลไกสรางสรรคงานวิจยั และพัฒนานักวิจัย รวมทั้ง
เปนศูนยประสานเครือขายการวิจยั การแลกเปลี่ยน รวมมือชวยเหลือในดานการวิจยั ทั้งภายในและ
ระหวางสถาบันและกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4.4 ใหมีหนวยงานกลาง/กลไกดูแลการบริหารงานวิจัยในภาพรวมของสถาบัน
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักวิจัย ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารงานวิจยั ของสถาบัน
4.5 มีกลไก/ระบบที่สามารถดึงดูดผูมีความรู ความสามารถ และมีความสนใจ
การวิจยั ใหเขามาเปนบุคลากรวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษา และใหคงอยูในระบบ โดยสามารถกาวหนา
ไดในสายงาน และมีกลไกพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.6 ปฏิรูปการเรียนการสอน หลักสูตร ใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห
แกปญหา สรางสรรคนวัตกรรม และใฝเรียนรูตลอดชีวติ ตลอดจนสามารถสรางงาน ปรับตัวใน
โลกของงาน พึ่งพาตนเอง และเปนประโยชนตอสังคม และเพื่อสรางบัณฑิตอัจฉริยะในสาขาตาง ๆ
เพื่อเปนผูนําประเทศ
4.7 กําหนดเกณฑมาตรฐาน (Benchmark) เพื่อเปนตัวชีว้ ัดคุณภาพและ
ความสําเร็จของทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคอื่น ๆ รวมทั้งมาตรฐานภารกิจอื่น และกําหนด
หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติทดี่ ี (Best Practice) รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดระดับหรือจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : การปฏิรูประบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา
เพื่อจูงใจบุคลากรที่มีความรูค วามสามารถเขาสูระบบอุดมศึกษาและพัฒนาผูบริหาร
คณาจารย และบุคลากรที่มีอยูในระบบใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติหนาที่และคงอยูในระบบไดอยางมีคณ
ุ ภาพ และสามารถปรับตัวใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
จึงควรกําหนดมาตรการ ดังนี้
5.1 เรงรัดใหมีระบบการพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร สนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของสถาบัน และมีระบบ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อสงเสริมการพัฒนา
5.2 พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อใหสามารถเปน
กลไกในการสรางอาจารยใหมเขาสูระบบ และใหมีระบบที่ดึงดูดคนเกง คนดี มีความสามารถ
และมีความสนใจใหเขามาเปนอาจารย
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5.3 สนับสนุนการสรางระบบเครือขายอาจารยและบุคลากรระหวางสาขาวิชา
สถาบัน ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือชวยเหลือ แลกเปลี่ยนทั้งในการจัด
การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการดําเนินภารกิจตาง ๆ แกสังคม
5.4 พัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมีความหลากหลายตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งดานการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีกลไกสนับสนุนสงเสริม ยกยอง ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ที่ทุมเท
อุทิศตน
5.5 กําหนดมาตรฐานสําหรับภาระงานประเภทตาง ๆ ของอาจารย และ
หลักเกณฑการเทียบโอนระหวางภาระงานประเภทตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 6 : การมีสวนรวมของเอกชนในการบริหารและการจัดการ
อุดมศึกษา
เพื่อเปนการสนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน ธุรกิจ
สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาอยางหลากหลาย เห็นควรกําหนดมาตรการ ดังนี้
6.1 สนับสนุนใหภาคเอกชนที่มีความพรอม รวมลงทุนจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา โดยเฉพาะสาขาที่เปนความตองการของตลาดและสังคม โดยรัฐกําหนดสัดสวนและ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนระหวางรัฐและเอกชนมีมาตรการสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ไดแก
มาตรการยกเวนภาษี การสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย ผูบริหาร การจัดตั้งกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่าํ
การสนับสนุนวิชาการ เปนตน รวมทั้งใหมีการทบทวนนโยบายรัฐ แกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
6.2 รัฐใหอิสระในการบริหารจัดการแกภาคเอกชนที่รวมจัดการศึกษา โดยมี
ระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานใหมีคณ
ุ ภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกับรัฐ
6.3 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมตามเกณฑ
ที่กําหนด จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามความตองการของทองถิ่น ชุมชน โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
6.4 สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ
หนวยงานทั้งภาคธุรกิจ เอกชน สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น ในการดําเนินภารกิจของ
สถาบัน รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา การบริจาคเงินและทรัพยสินอื่นเพื่อการศึกษา
โดยรัฐมีมาตรการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและจูงใจ

ภาคผนวก ค
เว็บไซดที่เกี่ยวของกับแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
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พิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ
พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด
พิพิธภัณฑศพ
พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย
สํานักพิพิธภัณฑ และ วัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

http://www.prince-damrong.moi.go.th/index2.html
http://www.rtaf.mi.th/museum/
http://www.suanpakkad.com/
http://kids.mweb.co.th/bogy/01734.html
http://www.rama9art.org/artisan/bangkok/main.html
http://www.oamc.ku.ac.th/
http://www.nsm.or.th/

สวนพฤกษศาสตร
กลวยไมรองเทานารี
ผักตะกรา
สวนพฤกษศาสตร
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
แหลงรวมอุทยาน (กรมปาไม)
ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน
สมุนไพรไทย
อนุรักษไทย

http://www.geocities.com/ladyslipper292001/
http://www.vegbasket.in.th/
http://www.geocities.com/Qsbg2000
http://www.thaigov.go.th/QSB.htm
http://www.forest.go.th/
http://www.pangfan.org/
http://www.samunpai.com/
http://www.anurakthai.com/

สวนสัตว
โครงงานวิจัยเรื่อง มวนน้ําจืด
นกสยาม
สวนเสือตระการ
สวนเสือศรีราชา
อุทยานทะเล
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย

http://www.members.tripod.com/thaibug/
http://www.siambird.com/
http://www.ubonzoo.com/
http://www.tigerzoo.com/
http://www.talaythai.com/
http://www.zoothailand.org/
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สวนสาธารณะ
สวนหลวง ร.9
สวนสาธารณะ จ.ตรัง
สวนสาธารณะ - แผนที่ไทย.คอม
สํานักสวัสดิการสังคม

http://www.suanluangrama9.or.th/
http://www.trang.go.th/garden.htm
http://www.panteethai.com/listing_place.asp?subcat=47
http://203.155.220.217/dosw/suan2.html

หอศิลป
Antique City
http://www.antiquecity.net/
art lek lek
http://www.geocities.com/art_leklek/
Artofcolour.com
http://www.artofcolour.com/
Electronic Resources on Art in Thailand (ERA) http://www.era.su.ac.th/
Thailand Painting
http://www.geocities.com/thailandpainting/
ความรูเครื่องดนตรีไทย
http://www.thaikids.com/
ดนตรีไทย
http://www.dontrithai.com/
บานคนอีสาน
http://www.geocities.com/kon_esan/main/
เปสีน้ํา
http://www.peseenam.com/
นาฏศิลปไทย
http://www.thaidances.com/
วิถีไทย
http://www.thaifolk.com/
ราชบัณฑิตยสถาน
http://www.royin.go.th/name-dept.html
เรื่องเลาของน้ําตาล
http://www.numtan.com/
รวมงานศิลป
http://www.art.com/
เว็บอาจารยนิคอเละ ระเดนอาหมัด
http://yala.riy.ac.th/~nicoleh/
ศูนยศิลปะไทยดี
http://thai-d.com/art/
ศูนยศิลปะสิปประภา
http://www.sipprapa.net/
หองศิลปบุญชัย
http://www.rakbankerd.com/08_art/index.html
ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร
http://www.sac.or.th/
หอศิลป ม.ศิลปากร
http://www.art-centre.su.ac.th/MainT.htm
หอศิลปตาดู
http://www.thai.net/tadu/
หอศิลป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://www.geocities.com/chompooonline/page/art.html
หอศิลป สวย
http://sd1.sd.ac.th/~super/mission3/gallery.htm
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หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
agbiotechnet.com
American Physical Society
APEC
BIOTEC
BIOTEC CENTRAL RESEARCH UNIT
Biotechnology KMIt
bonicilic
C h a r p a Technical Bulletins - อาหาร เคมี
E-Industrial Technology Center
Electric Vehicle
Electronic Journal of the School of Advanced
Technologies
Energy Management and Conservation Center
Excel Expert Training
falconbbs.com
FIBO
greenpeace
HyperPhysics
industril Technology Review
Institute of Electrical and Electronics
Engineers
ISAAA Website
Isacengineering Website
kidsmath.com
LearnOnline
Quizy
MATHEMATICS

http://www.chiangmaicitymuseum.org/

http://www.agbiotechnet.com/
http://focus.aps.org/
http://www.apectf.nstda.or.th/
http://biosafety.biotec.or.th/
http://sciencepark.biotec.or.th/
http://come.to/biot
http://members.tripod.com/~saksit/
http://www.charpa.co.th/bulletin/index.html
http://www.9engineer.com/
http://silverstone.fortunecity.com/zagato/330/
http://www.sat.ait.ac.th/ej-sat/main.html
http://emac.eng.cmu.ac.th/web/
http://www.xls.i.am/
http://www.falconbbs.com/
http://fibo.me.eng.kmutt.ac.th/
http://www.greenpeace.org/
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl
http://www.se-ed.com/magazine/default.aspx?iMagazine=IT
http://www.ieee.org/portal/index.jsp
http://www.isaaa.org/
http://www.isacengineering.com/
http://www.kidsmath.com/
http://www.learn.in.th/
http://www.geocities.com/piti118_th/
http://www.thailandrubber.thaigov.net/index.php
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National Metal and Materials Technology
Center (MTEC),Thailand
NatPonG2000
NECTEC
Network Technology
Laboratory(NTL),NECTEC
PhysicsWeb
Thai Engineering.com
Thailand-Electronic Commerce Resource
Center(ECRC)
WARSIMULATOR.COM
www.ซุปเปอรเตอดอทคอม
กรรมการสมาคมการประดิษฐไทย
กัมมันตภาพรังสีจากสารโคบอลต-60
การเจริญเติบโตในนระยะเอ็มบริโอของไก
การวิจยั ขอมูลเกี่ยวสิ่งนอกโลกที่บานคุณ
กุญแจไขจักรวาล
ขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี .
ขาวดาราศาสตร
คณิตศาสตรโอลิมปก
ความรูทางการแพทยในดานตางๆ
เคมี
ดาราศาสตร
โครงการเทคโนโลยีสารเทศตามพระราชดําริ
โครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน
ชีววิทยา
ซี เค 2000
ดรีมคอมพิวเตอร
ดูดาวดอดคอม
ไดโนเสาร

http://www.mtec.or.th/th/index.asp
http://www.geocities.com/natpong2000/
http://www.nectec.or.th/tindex.html
http://ntl.nectec.or.th/
http://physicsweb.org/bestof
http://www.thaiengineering.com/range/cover.html
http://www.ecommerce.or.th/
http://www.warsimulator.com/
http://welcome.to/thetelecom
http://www.inventionthai.com/
http://www.geocities.com/cobaltvictim/
http://www.geocities.com/Athens/Column/9870/index.html
http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/home_thai.html
http://wine.cjb.net/
http://st-net.tiac.or.th/
http://thaiastro.nectec.or.th/news/index.html
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/paper/imo.htm
http://www.thaiclinic.com/index.html
http://www.geocities.com/naree_oo2000/
http://www.geocities.com/darasard/
http://www.princess-it.org/
http://www.champa.kku.ac.th/siskku/
http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/bio.htm
http://www.ck2000.net/
http://www.geocities.com/ditthong2001
http://www.doodaw.com/
http://www.geocities.com/thai_fossil/
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เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีภาพ
เทอรโมไซฟอน
นักเรียนโครงการ พสวท.
น้ําตาลซายน
นิตยสาร มิเดีย เทคโนโลยี
แนะนําการสรางเครื่องสงวิทยุ และความรู
ดานอิเล็กทรอนิกส
ไทยวิทย
ประชาสัมพันธสนง.วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
ประวัตินกั วิทาศาสตรของโลก
พยากรณอากาศ รวมรวมโดย nectec
พลังงานกับชีวิต
พลังงานทดแทน
พลังงานสะอาด
พลังเอกภพ
พันธุกรรม
ฟอสซิล โซน
ฟสิกสลิงค
เภสัชกรออนไลน
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มือใหมหดั ดูดาว
แมทอะแฟบส
ยูนิเวอรส
ยูเอฟโอ
รวมภาพเนบิวลา กาแล็กซี่ และอื่นๆ
ระบบสารสนเทศดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ระบบสุริยะ
เรื่องเกี่ยวกับฟสิกส

http://www.thai.net/namotussa
http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/1448
http://mail.cm.edu/~g4466426/
http://www.dpst.net/
http://free.prohosting.com/~namtarn
http://www.technologymedia.com/
http://www.ssktc.net/kunha
http://www.members.tripod.com/thaivit
http://www.nstda.or.th/pr/
http://www.surus.50megs.com/HTML/science_th.htm
http://www.nectec.or.th/weather.html
http://www.geocities.com/energyth/
http://www.egat.or.th/rdo/energy/
http://www.ces.kmutt.ac.th/
http://www.ra-uraeus.org/
http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2305101/
http://geocities.com/thai_fossil/
http://physicslink.thcity.com/physicslink/
http://www.pharm.chula.ac.th/surachai/
http://www.nectec.or.th/it-standards/index.html
http://skywatcher.hypermart.net/
http://members.tripod.com/mathafaps/index.htm
http://www.thai.to/universe/
http://www.geocities.com/jibjab_th/
http://www.deepspace.s5.com/
http://www.teenet.chula.ac.th/stuff/
http://www.rb.ac.th/student/solarsystem/j.htm
http://www.geocities.com/ryuman_2000/physics2.htm
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เรื่องของรังสี
http://www.angelfire.com/ok/xrayweb
โลกวิทยาศาสตร
http://members.tripod.com/~inScience
โลกแหงการแพทย
http://www.worldmedic.com/
วันเทคโนโลยีไทย
http://technology.thai.net/
วิชาการหญาแฝก
http://web.ku.ac.th/agri/grass/gindex.htm
วิชาสถิติ
http://www.geocities.com/statistic_ku/
วิทยาการคอมพิวเตอร
http://www.dusitsci.cjb.net/
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
http://school.biotec.or.th/
วินแอมป รีโมทคอนโทรล
http://wichet.webhostme.com/
เว็บไซตไอนสไตน
http://www.alberteinstein.info/
เว็บไอนสไตนใหม
http://www.albert-einstein.org/
ไวรด
http://www.wired.com/
ศูนยขอมูลชีววิทยา
http://papa.indstate.edu/
ศูนยขาวสารไอทีสําหรับคนไทย
http://www.mtec.or.th/
ศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัย http://www.safetybio.com/
ทางชีวภาพ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
http://www.mtec.or.th/th/
ศูนยบริการขอมูลทางเทคโนโลยี (TIAC)
http://www.tiac.or.th/
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
http://www.biotec.or.th/
แหงชาติ
ศูนยวิชาการสารสนเทศภูมิวศิ วกรรม
http://gierc.en.kku.ac.th/
สถานีอวกาศเมียร
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/8556
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
http://www.cri.or.th/cri/
สถาบันวิจัยพลังงานจุฬา
http://www.eri.chula.ac.th/
สถาบันสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
http://www.ipst.ac.th/home.asp
สถาบันโสตศอ นาสิก แหงประเทศไทย
http://www.olit.org/
สถาปตยกรรมของ Z-80 และ 8086
http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204323/gen_arch
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
http://www.thaiheart.org/
สมาคมฟสิกสไทย
http://www.geocities.com/thai_physics/
สมาคมวิชาการหุนยนตไทย
http://www.trs.or.th/
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สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
http://www.tpa.or.th/newtpa/default.php
สยามทูคูล เว็บเครื่องปรับอากาศ แอรรถยนต http://se-ed.net/siam2cool
สาขาวิชาคอมพิวเตอร สถาบันสงเสริมการสอน http://oho.ipst.ac.th/
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารพันดาว
http://www.geocities.com/area51/shire/1567/
สํานักบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมพลังงาน http://www.energythai.net/
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี http://www.nn.nstda.or.th/home/index.php
แหงชาติ (สวทช.)
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php
หองภาพดาราศาสตร
http://www.geocities.com/bundid_observatory/
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ http://www.nfe.go.th/waghor
หอดูดาวเกิดแกว
http://www.kirdkao.org/
หอดูดาวบัณฑิต
http://geocities.com/bundid_observatory/
อิเล็กทรอนิกสอยางงาย
http://eanic.com/
ไอที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร
http://www.it-guides.com/
ไอทีไทย
http://www.thai.net/freebird/
โฮมเพจ เคมี
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/index.html
หองสมุด
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
http://library.kku.ac.th/
หอสมุด John F Kennedy
http://tanee.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
หองสมุดมหาวิทยาลัยรามกําแหง
http://library.lib.ru.ac.th/
หองสมุดและศูนยสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโลยี http://www.lib.kmutt.ac.th
พระจอมเกลาธนบุรี
หองสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

http://158.108.80.5/
http://203.146.60.77/
http://www.lib.ku.ac.th/
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
http://www.lib.cmu.ac.th/
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.lib.mut.ac.th/
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
http://library.tu.ac.th/
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.lib.nu.ac.th/
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
http://www.lib.buu.ac.th/
หอสมุดมหาวิทยาลัยเซนตจอหน
http://library.stjohn.ac.th/
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
http://lib.payap.ac.th/
สํานักหอสมุด และเทคโนโลยี
http://library.shinawatra.ac.th/
มหาวิทยาลัยชินวัตร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://library.bu.ac.th/
สํานักหอสมุดกลาง
http://www.swu.ac.th/lib/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.lib.su.ac.th/
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยสยาม
http://library.siamu.ac.th/
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย http://library.utcc.ac.th/wc_utcc/default/default.php
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://library.au.ac.th/
หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://202.28.32.124/libweb/
http://pyramid.kmitnb.ac.th/
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเหนือ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
หองสมุด ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หองสมุดคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

http://sutlib1.sut.ac.th/demo/index.html
http://library2.nida.ac.th/
http://www.mfu.ac.th/center/lib/
http://203.155.193.251/library/index.html
http://lib.sac.or.th/
http://www.lib.cmu.ac.th/ag1.html
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หองสมุดคณะนิติศาสตร
http://www.law.chula.ac.th/Data(old)/library.htm
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ
http://www.lib.cmu.ac.th/faculty/accba/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หองสมุดคณะแพทยศาสตร
http://md3.md.chula.ac.th/
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดคณะแพทยศาสตร
http://www.medicine.cmu.ac.th/library/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หองสมุดคณะเภสัชศาสตร
http://www.pharm.chula.ac.th/library/
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาเชียงใหม http://www.lib.cmu.ac.th/human1.html
หองสมุดคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.lib.cmu.ac.th/fineart1.html
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร
http://www.sc.chula.ac.th/library/
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หอสมุดสาขาวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร
http://www.science.cmu.ac.th/library.html
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร
http://www.lib.cmu.ac.th/econ1.html
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หองสมุดคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร http://www.mahidol.ac.th/mahidol/sh/library/
มหาวิทยาลัยมหิดล
หองสมุดคณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.lib.cmu.ac.th/vtmd1.html
หองสมุดสตางค มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.li.mahidol.ac.th/
หองสมุดสมนึก พูนทรัพย คณะทันต
http://lib.kku.ac.th/dentlib/
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
หองสมุดและศูนยเครื่อขายสารสนเทศ
http://www.li.mahidol.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหิดล
หองสมุด สถาบันเทคโนโลยีสิรินธร
http://www.siit.tu.ac.th/library/library.html
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สํานักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
หองสมุดและศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย
ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนยวิทยบริการ
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏลําปาง
ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสกลนคร
ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชพระนคร
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา
สํา นักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี
สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สํานักวิทยบริการ
สถาบันราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎนครสวรรค
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏภูเก็ต
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเชียงราย

http://www.clair.ait.ac.th/
http://www.asianust.ac.th/library/
http://library.rip.ac.th/
http://arc.rint.ac.th/
http://www.ripa.ac.th/library.html
http://www.arc.rilp.ac.th/
http://www.arc.dusit.ac.th/
http://arcm.rimhk.ac.th/
http://www.ric.ac.th/
http://serv.ripn.ac.th/library/home.html
http://lib.ribr.ac.th/
http://yala.riy.ac.th/~library/phpList.php?pages=1
http://library.riudon.ac.th/
http://arc.rin.ac.th/
http://www.arc.risurat.ac.th/Home/elibrary/
http://library.rits.ac.th/
http://library.rink.ac.th/
http://lib.riphuket.ac.th/
http://arc.rikc.ac.th/
http://202.29.15.3/
http://lib.chandra.ac.th/
http://www.lib.ricr.ac.th/
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สํานักวิทยบริการ
http://arcbs.bansomdej.ac.th/
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ http://arc.ripb.ac.th/
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏราชนครินทร http://library.rirc.ac.th/
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี http://media.rb.ac.th/library/index.html
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเลย
http://www.riloei.ac.th/~library/
ัสํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ http://www.ripw.ac.th/default.asp?go=3
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา http://library.riss.ac.th/
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสุรินทร
http://202.29.30.41/
สํานักวิทยบริการ
http://weblibrary.rimc.ac.th/
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
http://library.riu.ac.th/
หองสมุด สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ
http://www.rissk.ac.th/lib/index.html
หองสมุดไทย
http://www.geocities.com/thailibrary/
หองสมุดกฎหมาย
http://203.152.23.33/html
หองสมุดความรู
http://www.kanchanapisek.or.th/kp1/lib
หองสมุดความรูเกษตร
http://www.doae.go.th/library
หองสมุดดาราศาสตร
http://thaiastro.nectec.or.th/
หองสมุดดิจิทอล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
http://www.car.chula.ac.th/
หองสมุดดิจิทลั (สคูลเน็ต)
http://www.school.net.th/library
หองสมุดธรรมะ
http://go.to/budish
หองสมุดนักเขียน
http://thaiwriter.hypermart.net/
หอสมุดแหงชาติ
http://www.span.com.au/nlt
หองสมุด เอส ซี อี
http://www.cybered.co.th/scelibrary/index.htm
หองสมุดกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th/home.jsp
หองสมุดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://elib.fda.moph.go.th/library/
หองสมุดกรมทรัพยสินทางปญญา
http://www.ipic.moc.go.th/
หองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย
http://203.157.48.5/net/lib/
หองสมุดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย http://egatlib.egat.or.th/
หองสมุดความรู
http://kanchanapisek.or.th/kp1/lib/
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หองสมุดแถบเสียง
หองสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ
หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
หองสมุดรัฐสภา
หองสมุดวิทยพัฒน
หองสมุดศูนยขอสนเทศการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
หองสมุดสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร
หอสมุดมานิจชุมสาย
(สถาบันราชภัฎจันทรเกษม)
หอสมุดสถาบันราชภัฏยะลา
หองสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
หองสมุดเอพีนา โรงเรียนวัดพลงชางเผือก
ศูนยกีฬาและนันทนาการ
Aikido Association of Thailand
AquaFitness Health Club
Bangkok Sports
CAPOEIRA ZOADOR THAILAND
Clark Hatch Fitness Center
fishingwithme
Judo thailand
Judo Zone
pahuyuth
Pakkred Interactive tour
PSC Home Page
Rajdamri Spa
siamfishing

http://www.nectec.or.th/org/tab/service/services.htm
http://www.geocities.com/librarypetch/
http://www.geocities.com/wangsaiphun_library/
http://www.uthai.ksc.co.th/web_link/library.html
http://www.wphat.com/index_idx.htm
http://www.riclib.nrct.go.th/
http://www.tei.or.th/library/
http://www.snamcn.lib.su.ac.th/
http://lib.chandra.ac.th/
http://come.to/riy
http://library.sk.ac.th/
http://www.watplong.cjb.net/

http://www.thaiaikikai.com/
http://www.aquafitness.co.th/
http://www.bangkoksports.com/
http://www.geocities.com/capoeirabkk/
http://www.clarkhatchthailand.com/
http://fishingwithme.hypermart.net/
http://www.geocities.com/judotoday/home.htm
http://www.angelfire.com/tv/judo/judo.htm
http://www.pahuyuth.de/
http://www.pk.ac.th/pktour/inter_9.htm
http://www.pattayasports.org/
http://www.bkk2000.com/rspa
http://www.siamfishing.com/
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SportSite2001.com
SunSITE Thailand
Taekwondo clue2000
Thaitarpon.com
tkdthai
World Bicycle Expeditions
กร-ติกิ ไดรฟวิง่
การกีฬาแหงประเทศไทย
การแขงขันกีฬาราชมงคล
กีฬาตกปลา
กีฬาตกปลาในภูมิภาคเอเชีย
ขาว กระทู กีฬา
จักรยานเสือภูเขา
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี
ชมรมจักรยานเสือภูเขาแหงพันธุทิพยดอทคอม
ตกปลาไทย
ทัวรดอยดอดคอม
เทรคกิ้งไทย.คอมปที่ 5
ไทยแลนด ไอซ ฮอกกี้
นักเลนเครื่องเสียง
โปรฟตชิ่ง
เพาะกาย
มวยไทย
มวยรอบโลก
มวยหยงชุน
โรงเรียนศิลปปองกันตัวคาราเต-โด
โลกแหงการตกปลา
วิทยาศาสตรการกีฬา
เวปไทย-เพาะกาย
ศูนยกฬี า และ สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://sportsite.virtualave.net/
http://sunsite.au.ac.th/
http://geocities.com/taekwondo_club2000/
http://www.thaitarpon.com/
http://www.tkdthai.com/
http://www.bikethailand.com/
http://kon-tiki-diving.com/
http://www.sat.or.th/
http://www.ckus.rit.ac.th/sport/
http://hey.to/fishing
http://www.bluewater-anglers.com/biggame.htm
http://sports.mweb.co.th/
http://www.thaimtb.com/
http://www.choncity.com/bike/
http://welcome.to/bpmtb
http://www.geocities.com/thai_fishing/
http://www.tourdoi.com/
http://www.trekkingthai.com/
http://geocities.com/canstars1991/
http://members.tripod.com/~mimimme/
http://www.myprofishing.com/
http://www.tuvayanon.net/index1.html
http://www.muaythai2000.com/muaythai2000/index.php
http://sports.mweb.co.th/Boxing/
http://www.thai.net/wingchun/
http://www.thaikarate-school.com/
http://www.sanook.to/siamfishing/
http://www.geocities.com/sportcu/
http://www.thai.net/fitness/
http://www6.ewebcity.com/
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ศูนยพลศึกษา และ กีฬาจังหวัดนาน
สกอรทูเดย
สเต็บโคราชคลับ
สมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทย
สรางสรรคดอทเน็ต
สวนสัตวทาง internet
อุปกรณตกปลา

http://www.geocities.com/nan_phycenter/
http://www.scoretoday.com/
http://www.thai.net/stepkorat/
http://sportinter.hypermart.net/
http://www.sangsan.net/
http://www.geocities.com/sornkanok/
http://www.thai.net/p_ing/

แหลงเรียนรูอื่น ๆ
thaimyway
IdoIdea
Weather Underground
กรมอุตุนิยมวิทยา
ขอมูลสุขภาพเพศชาย
ไทย worldview

http://www.thaimyway.com/
http://www.idoidea.com/rectangle.html
http://www.wunderground.com/
http://www.tmd.go.th/index.php
http://menhealth.pfizer.co.th/
http://www.thaiworldview.com/

