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 ⌦⌫
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ป.ธ. ๓, พธ.บ., กศ.ม., B.J., M.A.(Psy.),
M.A.(Pol.), M.A.(Eco.), Ph.D.(Psy.)
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



“หลวงตา” วัย ๗๘ ป เจาคณะจังหวัดสุรนิ ทร มุมานะเรียนจนจบปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ย้ำ “ไมมใี ครแกเกินเรียน”๑ จึงมีคำกลาวเสมอวา “No one too
old to learn”
ในสถานการณโลกยุคโลกาภิวตั น การศึกษาและการเรียนรตู ลอดชีวติ เปนเครือ่ งมือ
หรือยุทธศาสตรสำคัญในการพัฒนาสังคมไปสสู งั คมแหงการเรียนรู (Learning Society) และ
สังคมแหงความรู (Knowledge-based Society) และในบางยุคสมัยหรือบางสังคมก็พยายาม
พัฒนาไปสูสังคมแหงปญญา (Intelligence Society) ซึ่งฐานความคิดเดิมอาจจะมีความ
เขาใจวา การศึกษาตลอดชีวติ เปนเพียงกระบวนการ รูปแบบหรือโครงสราง หมายความถึง
การจัดการศึกษาใหเปนระบบ การศึกษาตลอดชีวิตนั้นไมนาจะสามารถปฏิบัติได ปจจุบัน
แนวคิดดังกลาวนาจะเปลีย่ นแปลงไป เปนการจัดการศึกษาตองจัดใหเปนระบบการศึกษาตลอด
ชีวติ หรือสงเสริมสนับสนุนการเรียนรตู ลอดชีวติ การศึกษาตลอดชีวติ เปนเปาหมายในการจัดการ
ศึกษาใหกบั ประชาชน การศึกษาตลอดชีวติ เปนกระแสหลักของการจัดการศึกษาทัว่ โลก เพือ่
พัฒนาประเทศและสังคมแหงการเรียนรูไปสูสังคมแหงความรูและสังคมแหงภูมิปญญา ซึ่ง
สอดคลองกับการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) โดยมีวสิ ยั ทัศน
๑

ทีม่ า; หนังสือพิมพเดลินวิ ส วันอาทิตย ที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓.
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วาคนไทยไดเรียนรตู ลอดชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ และมีเปาหมาย ภายในป ๒๕๖๑ มีการปฏิรปู การ
ศึกษาและการเรียนรอู ยางเปนระบบ โดยเนนประเด็นหลักสามประการ คือ ๑) คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรขู องคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู เพือ่ พัฒนาผเู รียน
สถานศึกษาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและเนือ้ หา พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพ
ทีม่ คี ณ
ุ คา สามารถดึงดูดคนเกงดีและมีใจรักมาเปนครูคณาจารยไดอยางยัง่ ยืน ภายใตระบบ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ๒) เพิม่ โอกาสการศึกษาและเรียนรอู ยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
เพือ่ ใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรอู ยางตอเนือ่ งตลอด
ชีวติ ๓) สงเสริมการมีสว นรวมของทุกภาคสวนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดย
เพิม่ บทบาทของผทู อี่ ยภู ายนอกระบบการศึกษาดวย
การศึกษาตลอดชีวติ ไดรบั การกลาวถึงครัง้ แรกอยางเปนทางการ ในแผนการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ ๔ (๒๕๒๐-๒๕๒๔ ขอ ๑๔ และ ๒๘ รัฐจะสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน ใน
ลักษณะตางๆ เพือ่ เปดโอกาสใหบคุ คลทุกเพศทุกวัย เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และ
จัดการศึกษาใหเปนกระบวนการตอเนือ่ งตลอดชีวติ ๒ ซึง่ การศึกษาตลอดชีวติ ยังไมเปนทีก่ ลาว
ถึงอยางแพรหลาย เปนเพียงแนวความคิด เปาหมายทีน่ ำมาใชในการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาผใู หญ จนกระทัง่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ไดกำหนดใหการจัดการศึกษา
เปนกระบวนการศึกษาตลอดชีวติ ตอมาไมวา การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตางมีเปาหมายจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวติ
ความเปนมา แนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาตลอดชีวติ ถือเปนแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ มาชานาน
กอนการจัดตัง้ ระบบโรงเรียนขึน้ ทัว่ โลก จนกลายเปนประเพณีวา การศึกษาเปนหนาทีข่ องสถาบัน
การศึกษา ยูเนสโกไดนำแนวคิดนีม้ าพัฒนาขึน้ ใหมประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๕ ดังปรากฏในหนังสือ
ชือ่ Learning to Be : The World of Education Today and Tomorrow. ตอมาประเทศ
๒

กรมการศึกษานอกโรงเรียน. การปฏิรปู การศึกษาตลอดชีวติ . กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร.
(กรุงเทพมหานคร : รังษีการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๒๕.
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ในเครือองคการเพือ่ ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD: Organisation for
Economic Co-operation and Development) ชี้ใหเห็นวาในการดำเนินงานการเรียนรู
ตลอดชีวติ มีเงือ่ นไข คือ การเรียนรตู ลอดชีวติ ไมสามารถจะเกิดขึน้ จากการสัง่ บังคับ แตจะมี
ขึน้ และเติบโตขึน้ ไดจากความริเริม่ ของหลากหลายฝาย ซึง่ ในบทบาทของรัฐบาลไมใชการสราง
จัด หรือออกคาใชจา ยใหแก ระบบการเรียนรตู ลอดชีวติ ทัง้ ระบบ แตมหี นาทีก่ ำกับติดตาม
และแนะแนวการพัฒนา จัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเสมอภาค เปนระบบที่ยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ และทำใหเกิดความจำเปนทีจ่ ะตองมีการประสานงานระหวางนโยบายจำนวนมาก
และเกีย่ วของทัง้ เศรษฐกิจ มหภาค นโยบายและโครงสราง๓ อยางไรก็ตามในแตละองคกรได
ใหความสนใจการพัฒนาแนวคิดนี้ ประเทศสหราชอาณาจักรไดจัดทำยุทธศาสตรการเรียนรู
ตลอดชีวติ เนนความสำคัญของการมีสว นรวม การจัดสรรเงินทุน บัญชีการเรียนรู สำหรับ
ประเทศไทยไดบรรจุแนวคิดการศึกษาตลอดชีวติ ไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ เปน
ครัง้ แรก และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนครัง้ ทีส่ อง และไดกำหนดเปนเจตนารมณ
ของรัฐทีจ่ ะดำเนินการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวติ ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ความจำเปน การศึกษาตลอดชีวติ มีความจำเปนอยางยิง่ ตอการเปลีย่ นแปลงเชิง
นวัตกรรมของมนุษยในสังคมปจจุบนั เพือ่ ชวยเตรียมคนใหสามารถปรับตัวใหไดทนั ตอสถานการณ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ซึง่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษยชนถือวา การศึกษาตองมีการกระจาย
ออกไปเพือ่ ใหทกุ คนไดรบั การศึกษา และไดเรียนรสู งิ่ ใหมๆ ทีส่ อดคลองกับสถานการณทเี่ กิดขึน้
ในชีวติ ประจำวัน จึงทำใหคนสามารถปรับตัวเพือ่ ความอยรู อดได โดยเฉพาะการศึกษาในโลก
ยุคโลกาภิวตั นมกี ารแขงขันกันดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง การพัฒนาศักยภาพ ดานความรู ทักษะ
ความชำนาญและสมรรถนะของคนจำเปนตองพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ทำใหทรัพยากรมนุษยของ
๓

สุนทร สุนันทชัย และสนอง โลหิตวิเศษ, สรางสรรควัฒนธรรมการเรียนรู : กาวตอไปใน
ความสำเร็จของยุคการเรียนรู แปลจาก Creating Learning Cultures: Next Steps in Achieving the
Learning Age, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๓),
หนา ๒๑.
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คนไทยไดแขงขันกับนานาประเทศไดอยางสงางาม การศึกษาตลอดชีวติ มีเปาหมายเพือ่ พัฒนา
บุคคลใหอยใู นสังคมแหงการเรียนรู เพือ่ พัฒนาตนเองใหมคี วามสมบูรณ ใหมคี วามพรอม ตาม
แตฐานะของแตละคน สามารถที่จะเอื้อตอการดำรงชีวิตอยูรวมกับสมาชิกในสังคมไดดวยดี
มีความเกง มีความสุข และมีบทบาทอยางเต็มศักยภาพทีอ่ ยใู นสังคมประชาธิปไตย การศึกษา
ตลอดชีวติ จึงมีความจำเปน เพือ่ สรางความเสมอภาค ความเทียบเทียมกัน ความสมัครสมาน
สามัคคีกนั การไมแยกพรรคพวก ไมแยกฝาย ไมแยกสี ไมแยกเผาพันธวุ รรณะ และใหมคี วาม
กลมกลืนกันในสังคม

⌦⌫

หลักการศึกษาตลอดชีวิตตามฐานคิดในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคไดตรัสไวเมือ่ สองพันหารอยกวาป ไดทรงสอนไววา นักปราชญทงั้ หลาย กลาวถึงชีวติ
ของผเู ปนอยดู ว ยปญญาวา เปนชีวติ ประเสริฐสุด (ปฺาฺ ชีวตี มาหุ เสฏฐ)ํ ๔ แมขณะกอนเสด็จ
ดับขันธปรินพิ พาน พระพุทธองคไดตรัสปจฉิมโอวาทเตือนเปนครัง้ สุดทายแกภกิ ษุทงั้ หลายวา
“ภิกษุทงั้ หลาย บัดนีเ้ ราขอเตือนเธอทัง้ หลายวา สังขารทัง้ หลายมีความเสือ่ มไปเปนธรรมดา
เธอทัง้ หลายจงทำหนาทีใ่ หสำเร็จดวยความไมประมาทเถิด”๕ หลักการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในทาง
พระพุทธศาสนา เนนย้ำการใหความสำคัญตอปญญา และการกลาววาชีวติ ทีเ่ ปนอยดู ว ยปญญา
เปนชีวติ ทีป่ ระเสริฐสุด พระพุทธองคใหความสำคัญตอการเรียนรู ซึง่ ตองกระทำตลอดชีวติ และ
หลักคำสอนเกีย่ วกับความไมประมาท เปนการเตือนใหรู ใหตนื่ ตัว สัมผัสรับรตู อ ความเปลีย่ น
แปลงทีเ่ กิดขึน้ ตามกฎของไตรลักษณ คืออนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา อยตู ลอดเวลา ในปจจุบนั
การศึกษาตลอดชีวติ ตามแนวพระพุทธศาสนามีวธิ จี ดั การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ปรีชา
ญาณแบบโยนิโสมนสิการ ระบบการศึกษาในครอบครัว โรงเรียนวิถีพุทธ การจัดการศึกษา
โดยอาศัยแนวคิดภูมปิ ญ
 ญาไทย
๔
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒.
๕
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖.
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สวนการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ในฐานคติตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมจะมี
เปาหมาย หรือเปนรูปแบบ นโยบายของการจัดการศึกษา ซึง่ บางมิตขิ องความหมายการศึกษา
ตลอดชีวติ ก็มคี วามเชือ่ วา กระบวนการเรียนรู คนเรามีการเรียนรจู ากเปลถึงหลุมฝงศพ (From
Cradle to Grave) จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน (From Womb to Tomb) คอมมิเนียส
(Comenius) นักศึกษาในสมัยนัน้ ไดพดู ถึงรายละเอียดของกระบวนการศึกษาตลอดชีวติ วาควร
จัดใหมโี รงเรียนสำหรับทุกคน กลาวคือ โรงเรียนสำหรับทารกแรกเกิด เด็กกอนวัยเรียน เด็ก
เยาวชนวัยเรียน คนหนมุ สาว และคนชรา สวนแนวคิดของ John Dewey (๑๙๑๘ : ๖๑) ได
มองความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวติ วาเปนสิง่ จำเปน เพือ่ การเติบโตอยางตอเนือ่ งของชีวติ
ดิวอี้ กลาววา ชีวติ หมายถึงการเติบโต สิง่ ทีม่ ชี วี ติ มีชวี ติ อยไู ดแตละขัน้ ตอนอยางเต็มบริบรู ณ
และเปนไปไดจริง การศึกษาเปนงานทีส่ รางเงือ่ นไขทีท่ ำใหการเติบโตเปนไปได หรือ ทำใหชวี ติ
มีความพอเพียงไมวา จะอายุเทาใด การศึกษาเปนกระบวนการแหงการปรับตัวอยางตอเนือ่ ง
มีจดุ มงุ หมายเพือ่ เพิม่ สมรรถภาพสำหรับการเติบโตในทุกขัน้ ตอน๖
การศึกษาตลอดชีวติ จึงมิใชเพียงการศึกษานอกระบบหรือนอกโรงเรียนหรือการเรียน
รตู ามโอกาสทีเ่ ปดกวางขึน้ เทานัน้ ขณะเดียวกัน ยังมีผลเปนการลดทอนอำนาจของนักการศึกษา
หรือพวกครูเองทีจ่ ะเปนผกู ำหนดกฎเกณฑวา อะไรมีคณ
ุ คาควรแกการเรียนรู การศึกษาจึงเปน
การแสดงออก ถึงความแตกตาง ความหลากหลายทีเ่ ปนจริงในสังคมยุคใหมนี้ ซึง่ สอดคลอง
กับแนวคิดปรัชญาหลังนวสมัยนิยม จะมีผลชีน้ ำตอการจัดการศึกษาในอนาคตอีกมาก เพราะ
สังคมดานตางๆ จะเปลีย่ นแปลงไป ความเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ปนมาตรฐาน ความเปนรัฐชาติ ความ
เปนเอกภาพ ความเปนเอกลักษณ ความเปนมวลชน ความเชือ่ ถือในเจาลัทธิ เจาตำรา จะเปลีย่ น
แปลงไปเปนความมีหลายมาตรฐานซอยยอย หรือไมอา งอิงมาตรฐาน ความเปนรัฐชาติลดลง
กลายเปนเนนชุมชนหรือชนกลมุ ยอย หรือปจเจกบุคคล ความเปนเอกภาพ กลายเปนความ
แตกตาง ความเปนเอกลักษณระดับชาติ กลายเปนเอกลักษณของกลมุ ยอยและหลากหลาย
๖

สนอง โลหิตวิเศษ, รศ.ดร., การศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong Education), ภาควิชาการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓), หนา ๒๑.
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ความเปนมวลชนจะลดลงกลายเปนเรือ่ งเฉพาะกลมุ เฉพาะหมหู รือเฉพาะบุคคล๗ ดังนัน้ การ
ศึกษาตลอดชีวติ คงตองออกแบบใหสอดคลองกับความผันแปรในยุคโลกาภิวตั น ซึง่ กำลังเขา
มาถึงอนาคตอันใกล นักการศึกษาจึงควรไดรบั รู และเตรียมการรับมือกับความเปลีย่ นแปลง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ อยางมีวจิ ารณญาณ พิจารณาไตรตรองอยางผทู รงปญญา หรือเปนผทู มี่ สี มั มาทิฏฐิ
ในชวง ๖๐ กวาปทผี่ า นมาไดมกี ารเผยแพรเรือ่ งเหลานีเ้ พิม่ ความสนใจไปสทู วั่ โลก ใน
การประชุมระหวางชาติวา ดวยการศึกษาผใู หญ (World Conference on Adult Education) ทีจ่ ดั โดย Unesco ทีก่ รุงมอนตรีอลั ประเทศแคนาดา ค.ศ.๑๙๖๐ ทีก่ รุงโตเกียว ประเทศ
ญีป่ นุ ค.ศ.๑๙๗๒ และทีก่ รุงไนโรบี ค.ศ.๑๙๘๖ ไดพฒ
ั นาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวติ อันมี
สาระสำคัญดังนี้
๑. หลักธรรมชาติของมนุษยมกี ารแสวงหาความรู และพัฒนาตนเองอยตู ลอด
เวลา เพราะมนุษยเราเรียนรจู ากธรรมชาติ สิง่ แวดลอม และสังคมทุกขณะ เชน จากการทำมา
หากิน การเลน การพักผอน การเขารวมพิธกี รรม และการสมาคม เปนตน
๒. การศึกษาทีแ่ ทจริงไมไดจำกัดแตเพียงในโรงเรียนแตครอบคลุมถึง การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดไดตามโอกาส จึงไมมวี นั สิน้ สุด
๓. การศึกษาตลอดชีวิตเปดโอกาสใหคนทั่วไปไดรับการศึกษา เพราะสามารถ
เลือกเรียนตามรูปแบบทีต่ นตองการ ยืดหยนุ ไดตามโอกาส ทุกคนสามารถเรียนรไู ดจากทุกแหง
ตามโอกาสจะอำนวย ฉะนัน้ มนุษยจงึ มีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ใหสมบูรณยงิ่ ขึน้ โดยการศึกษา
อยางไมมจี ดุ จบไปตลอดชีวติ
นอกจากนี้ มีการรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดวเิ คราะห
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตออกเปนสี่เสาหลัก ไดแก การเรียนเพื่อรู
(Learning to Know) เปนการเรียนเพือ่ ใหมคี วามรทู กี่ วางขวาง หรือมีการศึกษาลงลึกใน
บางวิชาทีเ่ ลือกไว ชวยวางรากฐานทีม่ นั่ คงสำหรับใหคนมีจติ ใจชอบแสวงหาความรอู ยตู ลอดเวลา
การเรียนรเู พือ่ ปฏิบตั ไิ ดจริง (Learning to Do) เปนการเรียนรใู นลักษณะทีจ่ ะชวยสราง
ความสามารถและทักษะใหมนุษยดำรงชีพอยใู นสถานการณตา งๆ ได โดยมีสว นรวมในโครงการ
๗

เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๒๖-๒๗.
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ประสบการณในงานอาชีพหรืองานทางสังคม การเรียนรเู พือ่ ทีจ่ ะอยรู ว มกัน (Learning to
Live Together) เปนการเรียนเพือ่ พัฒนาความเขาใจผอู นื่ ทัง้ ในแงประวัตศิ าสตร ธรรมเนียม
ประเพณีและคานิยมทางจิตใจ ซึง่ จะเปนพืน้ ฐานสำคัญในการตระหนักสำนึกถึงการพึง่ พาอาศัย
ซึง่ กันและกัน รวมทัง้ การวิเคราะห ปญหา ดำเนินโครงการรวมกัน และเรียนรวู ธิ กี ารแกปญ
 หา
ขอขัดของตางๆ รวมกัน และ การเรียนรเู พือ่ ชีวติ (Learning to Be) เปนการเรียนเพือ่
สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนใหดยี งิ่ ขึน้ โลกในยุคปจจุบนั ทุกคนยิง่ จำเปนตองมีความ
เปนอิสระและรจู กั ตัดสินใจมีดลุ ยพินจิ และรับผิดชอบตอตนเองมากขึน้ มีเหตุผล มีความซาบ
ซึง้ ในสุนทรียภาพ สมรรถภาพ สมรรถนะทางรางกาย และทักษะในการติดตอสือ่ สารกับผอู นื่
อีกทัง้ มีความรับผิดชอบโดยสวนตัวทีจ่ ะบรรลุเปาหมายรวมกันกับผอู นื่ ๘
จากทีก่ ลาวขางตน จะเห็นวา แนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาตลอดชีวติ ไดสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมกี ารระบุเกีย่ วกับการศึกษาตลอดชีวติ ไว
ในมาตรา ๘ ดังนี้ การจัดการศึกษาใหยดึ หลักดังนี้ ๑) เปนการศึกษาตลอดชีวติ สำหรับประชาชน
๒) ใหสงั คมมีสว นรวมในการจัดการศึกษา ๓) พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรใู หเปนไป
อยางตอเนือ่ ง สำหรับความหมายของคำวา “การศึกษาตลอดชีวติ ” กฎหมายฉบับเดียวกันนี้
ไดใหนยิ ามไวในมาตรา ๔ ดังนี้ การศึกษาตลอดชีวติ หมายความวา การศึกษาทีเ่ กิดจากการ
ผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่
ใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ ” ในพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ยังกำหนด
แนวปฏิบัติ ซึ่งเอื้ออำนวยใหสามารถนำหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตไปใชไดอีกหลาย
ประการ ขึน้ อยกู บั บริบทของสถาบันการศึกษาแตละแหง เชนหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน มีการเทียบโอนความรรู ะหวางการเรียนรรู ปู แบบทัง้ สามสวน ยังสามารถทีจ่ ะยืดหยนุ ใน
การดำเนินงานและการบริหารจัดการได ดังนัน้ จึงถือเปนบทบาทและหนาทีห่ ลักของสถาบัน
การศึกษาทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรทีม่ สี ว นเกีย่ วของดานการจัดการศึกษา จะตอง
สรางแนวคิด ปรัชญา วิสยั ทัศน ยุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางในการจัดการศึกษาอยางไร ให
สอดคลองตอนวัตกรรมการเปลีย่ นแปลงสังคมแหงการเรียนรตู ลอดชีวติ
๘

สนอง โลหิตวิเศษ, การศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong Education), (กรุงเทพมหานคร : มหา
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓), หนา ๔.
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บนเวทีโลกวิชาการปจจุบนั เราไดเปดตัวเองอยางหาญกลา เราประกาศไปทัว่ โลก
วา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนศูนยกลางของการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม ซึง่ เปนการกาวยางดวยความเชือ่ มัน่ และ
ศรัทธาประกอบกับเรามีผนู ำระดับมืออาชีพทุกมิตขิ ององคกร ในสภาวการณเชนนี้ มหาวิทยาลัย
ไดเปดตัวเองสเู วทีการแขงขันทางวิชาการในระดับประเทศ และระดับโลกอยางหลีกเลีย่ งไมได
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรมโกศาจารย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเขารวมงานสมัชชาขับเคลือ่ น การปฏิรปู การ
ศึกษาในทศวรรษทีส่ อง : คนไทยไดเรียนรตู ลอดชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ ณ ศูนยการประชุมแหง
ชาติสริ กิ ติ ิ์ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) เปนประธานเปดงาน และ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี รมว.
กระทรวงศึกษาธิการ เปนผรู ายงานตอประธานในพิธี มี รมว. กระทรวงการคลัง รมว.กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารทั้งหาองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
ผูแทนของศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม รวมทั้งครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาเขา
รวมงานกวา ๓,๐๐๐ รูป/คน หลังพิธเี ปดงาน ทานอธิการบดี มจร ไดกลาวสุนทรพจนตอ ที่
ประชุม ถึงเปาหมาย แนวทาง วิธีการปฏิรูป ความสำคัญขององคการศาสนาตอการ
ปฏิรปู การศึกษา และกลไกสำคัญทีจ่ ะทำใหการปฏิรปู ประสบความสำเร็จ๙
จากแหลงขาวการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง จึงทำใหเกิดมี
แนวความคิด ความตระหนักรู ตืน่ เตนกับปรากฏการณทจี่ ะไดเห็นวิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัย
กับการศึกษาตลอดชีวิต วาจะมีทาทีตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสูการแขงขันบนโลกวิชาการที่
เอือ้ ตอการเรียนรตู ลอดชีวติ อยางไรบาง ในมุมมองบนฐานคิดทีน่ า จะเปนตอกระบวนการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวติ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองแสวงหานวัตกรรม แนวคิดและวิธกี าร ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ใหเขาถึงกลมุ เปาหมายมากยิง่ ขึน้ อยางไรก็ตาม มจร กับ
การศึกษาตลอดชีวติ ในบทความนี้ อยากจะสะทอนถึงความรับผิดชอบและความคาดหวังทีเ่ อือ้
๙

http://www.onec.go.th/ แหลงขาว : สถาบันวิจยั พุทธศาสตร วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓.
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ตอพัฒนาการอยางสมดุลตามปรัชญาแนวคิดของมหาวิทยาลัย จึงไดรวบรวมหลักการ
บูรณาการนวัตกรรมแนวปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาตลอดชีวติ ทีน่ า สนใจ ดังนี้
๑. การจั ด การศึ ก ษาการสะสมหน ว ยกิ ต เพื่ อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับหนวยกิตที่จะนำมาใชสะสมอาจมาจากการเรียนรูแบบนอก
ระบบ หรือการเรียนรตู ามอัธยาศัย เพือ่ นำไปใชเทียบความรทู จี่ ะเขาเรียนตอในระดับชัน้ ปริญญา
ตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก การเทียบหนวยกิตสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยใชวธิ ี
การประเมินความรจู ากประสบการณของผเู รียน ซึง่ การสะสมหนวยกิตและการรับรองความ
รจู ากประสบการณไดเริม่ ตนนำมาปฏิบตั ใิ นประเทศไทย แตในทางปฏิบตั ยิ งั ไมเปนทีแ่ พรหลาย
ซึง่ ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหผทู เี่ รียนในระบบการ
ศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม และแผนกบาลีเขามาสกู ระบวนการเรียนรรู ะดับปริญญาเพิม่
ขึน้
๒. ชุมชนแหงการเรียนรตู ลอดชีวติ เปนกลยุทธในการพัฒนาการเรียนรตู ลอด
ชีวติ ใหเกิดขึน้ กับประชาชน ชุมชน และสังคม มีจดุ มงุ หมายเพือ่ ใหการเรียนรมู ผี ลกระทบตอ
การพัฒนา การเรียนรสู ามารถแกไขปญหาตาง ๆ ทีม่ อี ยใู นชุมชน สังคมนัน้ ได เชน ปญหา
ชุมชน สิง่ แวดลอม การวางงาน การแยกตัวโดดเดีย่ วความไมเขาใจระหวางบุคคลตางวัฒน
ธรรมตางเชือ้ ชาติ ศาสนา ชุมชน สังคมทีพ่ ฒ
ั นาก็จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ซึง่ จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไดดี ซึ่งแหลงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ไดมเี ครือขายเชือ่ มโยงกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ สถาบันสมทบและหอง
เรียนทัว่ ประเทศ สามารถจัดการเรียนรตู ลอดชีวติ ไดอยางเหมาะสม
๓. การศึกษาตอเนือ่ งสำหรับผปู ระกอบวิชาชีพ ผปู ระกอบวิชาชีพเริม่ ตนจาก
การศึกษาทัว่ ไปหรือสามัญศึกษา ตอมาไดรบั การศึกษาวิชาชีพของตนจนสามารถปฏิบตั งิ าน
ไดหลังจากนั้นผูประกอบวิชาชีพตองพบปะผูคนที่จะตองชวยเหลือ หรือเผชิญกับปญหาที่
ตนจะตองแกไข ปญหาเหลานีม้ ลี กั ษณะเฉพาะ ผปู ระกอบวิชาชีพจึงตองสนใจลักษณะวิชาชีพ
เฉพาะ เพือ่ ปรับปรุงแกไขสิง่ ทีย่ งั เปนจุดออน เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพใหสมบูรณยงิ่ ขึน้
ความรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ เปนของผปู ระกอบวิชาชีพ ดังนัน้ การเรียนรดู ว ยการ
นำตนเอง (Self-directed Learning) จึงเปนแกนแทของการศึกษาตอเนือ่ งทางวิชาชีพ อาจ
มีการเสริมดวยกิจกรรมการเรียนรทู เี่ ปนระบบทีจ่ ดั โดยสมาคม คณะ ภาควิชา หนวยงาน

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

370

หรือผจู ดั อืน่ ๆ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีศนู ยพฒ
ั นาดานกาย
สังคม อารมณและพัฒนาระดับสติปญ
 ญา ตามฐานคิดทางพระพุทธศาสนาในการสงเสริมวิชาชีพ
นัน้ ๆ ใหเขารับการพัฒนาอยางเปนระบบ
๔. การศึกษาสลับกับการทำงาน มหาวิทยาลัย ควรใหโอกาสทางการศึกษาเพือ่
พัฒนาทรัพยากรในการเรียนรตู ลอดชีวติ ซึง่ ทำใหผเู รียนในชวงอายุพน การศึกษาภาคบังคับไป
จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหมโี อกาสไดรบั การศึกษาโดยการเรียนสลับไปกับการทำงาน การ
บังคับใหบคุ คลเรียนติดตอกันเปนเวลาสิบสองป อาจเกินความสามารถดานงบประมาณของ
ประเทศ หรือผเู รียนอาจยังไมพรอมเรียนติดตอกันไดมที างเลือกการเรียนสลับไปกับการทำงาน
เปนทางเลือกใหทกุ คนไมจำเปนตองเรียนพรอมกันได สิง่ ทีต่ อ งคำนึงคือ จะจัดหลักสูตรอยางไร
ใหเหมาะสมกับผเู รียนซึง่ ไมอยากเรียนในโรงเรียนแตขณะเดียวกันยังขาดความรแู ละทักษะที่
เหมาะสมสำหรับตลาดแรงงาน ซึง่ มหาวิทยาลัย ควรไดเปดโอกาสใหประชาชนทุกระดับ เขา
มาแสวงหาความรทู ถี่ อื เปนศูนยกลางการเรียนรพู ระพุทธศาสนา ดังกรณีตวั อยาง “หลวงตา”
วัย ๗๘ ป เจาคณะจังหวัดสุรนิ ทร มุมานะเรียนจนจบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ย้ำ
“ไมมีใครแกเกินเรียน”จากแหลงขาววันนี้ (๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) ผูสื่อขาวรายงานวา
พระศรีคมั ภีรญาณ รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปดเผยวา จากพิธปี ระทานปริญญาบัตรแดพระนิสติ ทีจ่ บการศึกษาระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ ประจำป ๒๕๕๒ จากสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผปู ฏิบตั ิ หนาทีส่ มเด็จ
พระสังฆราช โดยมีพระนิสติ อายุมากถึง ๗๘ ป เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก คือ พระ
ธรรมโมลี (ทองอยู ฺาณวิสทุ โฺ ธ) เจาคณะจังหวัดสุรนิ ทร ทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาเอก พุทธ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (พธ.ด.)๑๐ ซึง่ ถือเปนตัวอยางหนึง่ ของการเรียนรตู ลอดชีวติ ไดเชนกัน
๕. องคกรแหงการเรียนรตู ลอดชีวติ มหาวิทยาลัย ควรจัดองคกรแหงการเรียน
รู โดยใหทกุ ๆ คนในองคกรมีการเรียนรู เพราะสิง่ ทีเ่ รียนรนู นั้ เปนประโยชนทำใหองคกรมีการ
เปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลงขององคกร ยอมสงผลใหสมาชิกในองคกรทีย่ งั ไมไดเรียนรู ได
เกิดการเรียนรจู ากกันและกัน เปนกิจกรรมลูกโซ ทัง้ สมาชิกและองคกรไดเรียนรจู ากกันและ
๑๐

ทีม่ า; หนังสือพิมพเดลินวิ ส วันอาทิตย ที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓.
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กัน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ Senge Peter ไดสรางองคกรแหงการเรียนรไู ว ๕ ประการ
คือ ๑) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) องคกรแหงการเรียนรพู ฒ
ั นาเปนนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ วิธกี าร และรูปแบบ ซึง่ รวมเรียกวาเปนระบบขององคกร เพือ่ สนับสนุนการแสวง
หาความรใู หม ๒) ความเชีย่ วชาญของบุคคล (Personal Mastery) ความเชีย่ วชาญของ
บุคคลในองคกร เกิดขึน้ จากการจัดการโดยตนเอง ๓) ตัวแบบความคิด (Mental Models)
คือขอสมมุตฐิ านทีเ่ ราใชในการตัดสินใจและปฏิบตั ิ องคกรแหงการเรียนรซู งึ่ ยึดตัวแบบความคิด
เปนหลัก ๔) รวมวิสยั ทัศน (Shared Vision) การเรียนรซู งึ่ ทุกคนรวมกันในองคกรจะเห็นได
จากการมีวสิ ยั ทัศนรว มกัน ๕) การเรียนรเู ปนทีม (Team Learning) ถือเปนยุทธศาสตรที่
จะกระตนุ ใหเกิดความเติบโตและสัมฤทธิผ์ ล เปนการใชสติปญ
 ญารวมกัน
๖. การเรียนรดู ว ยการนำตัวเอง มหาวิทยาลัยไดตระหนักในการเรียนรตู ลอด
ชีวติ แตในการเรียนรตู ลอดชีวติ ของแตละบุคคลตองรับผิดชอบการเรียนรขู องตนเอง ผเู รียน
รดู ว ยการนำตนเอง จะมีการวางเปาหมายของการเรียนรู การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู การ
แสวงหาแหลงการเรียนรู การคาดคะเนระดับความรทู จี่ ะไดรบั ในระหวางเรียนผเู รียนจะประสบ
ปญหาและแกไขปญหาโดยการแสวงหาความชวยเหลือจากผรู ู เพือ่ นสนิทมิตรสหาย คนในครอบ
ครัว และผเู รียนดวยกันเอง การเรียนรดู ว ยตนเอง มีทงั้ การเรียนทีไ่ มมหี นวยกิตและการเรียน
ในโครงการทีม่ หี นวยกิต และการเรียนรดู ว ยตนเองดวยวิธกี ารศึกษาทางไกล
๗. การเรียนรจู ากผอู นื่ ในทีท่ ำงาน การเรียนรตู ลอดชีวติ โดยเฉพาะการเรียน
รตู ามอัธยาศัยหรือการเรียนรอู ยางไมเปนทางการ ยืนยันความสำคัญของการเรียนรจู ากผอู นื่
การเรียนรตู ามอัธยาศัยทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านในสภาพแวดลอมขององคกรนัน้ เปนการเรียน
รทู เี่ กิดขึน้ ไดมาก ความรมู อี ยใู นตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มากกวาอยใู นแหลงอืน่ ๆ ดัง
นัน้ การสงเสริมการเรียนรตู ามอัธยาศัยในทีท่ ำงานทำได คือ สงเสริมใหแตละคนเปนผเู รียนรู
ทีส่ ามารถ มีความคิด วิพากษวจิ ารณ เรียนรดู ว ยตนเองไดดี ไมรรี อตอปญหา รจู กั ใชโอกาส
ฉุกเฉินเพือ่ การเรียนรใู นหนวยงานทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการแบงหนาทีก่ ารงาน เปน
ตัวแบบทีด่ ี สรางสรรคและรักษาวัฒนธรรมทีส่ นับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรใู นบรรดาเพือ่ น
รวมงาน ผอู ยใู ตบงั คับบัญชา และบุคคลภายนอก โดยการรับคำแนะนำ การสนับสนุนใหกำลัง
ใจ การประเมินผลและการใหขอ มูลยอนกลับ
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๘. มจร กับการศึกษาตลอดชีวติ ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือเปน
ศูนยกลางของการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม
มหาวิทยาลัยถือเปนศูนยการเรียนรตู ลอดชีวติ ทีพ่ รอมสมบูรณทกุ อยาง เพราะเปนแหลงความ
รทู เี่ ปนศูนยกลางการศึกษาของพระพุทธศาสนา เมือ่ เทียบกับแหลงความรอู นื่ ๆ สามารถถาย
ทอดความรใู หแกบคุ คล ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชือ้ ชาติ ทุกศาสนา ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศ
โลกพระพุทธศาสนา ตัง้ แตระดับตนไปจนสูงสุด ถามหาวิทยาลัย เปดโอกาสใหประชาชนทัว่
ไปเขาศึกษาหาความรไู ด ทัง้ หลักสูตรระยะสัน้ ทีไ่ มมหี นวยกิต และหลักสูตรระยะยาวทีม่ หี นวย
กิต จนถึงการศึกษาตามอัธยาศัย สรางระบบการศึกษาตลอดชีวติ ในมหาวิทยาลัย โดยสราง
สังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) สังคมแหงความรู (Knowledge-based Society)
และสังคมแหงปญญา Intelligence Society) จะชวยใหสงั คมไดรบั ประโยชนเพิม่ ขึน้ อีกมาก
ใหสมกับ ปรัชญาทีต่ งั้ ไว



การศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong Education) คือทางรอดของมนุษยในยุคปจจุบนั
ชีวิตของมนุษยตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด เชนเดียวกับสัตวชนิดอื่นๆ การปรับตัว ตอง
กระทำอยตู ลอดเวลา เมือ่ สภาพแวดลอมเปลีย่ นแปลง ถาไมมกี ารปรับตัวชีวติ ก็จะดำรงอยตู อ
ไปไมได สิง่ ทีจ่ ะชวยใหเกิดการปรับตัวไดดขี นึ้ ก็คอื การเรียนรทู จี่ ะวางแผนไว เพือ่ รับมือกับความ
ท า ทาย ความจำเป น ใหม ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ก็ มี ค วามจำเป น ต อ เนื่ อ ง
ตลอดชีวติ อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาตลอดชีวติ ซึง่ ประกอบดวยการศึกษาสามรูปแบบ
ยอมจะอยูภายใตขอกำหนดของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ
สวนกลางเปนฝายกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนสงเสริม สวนการปฏิบตั นิ นั้ รัฐยอมกระจาย
อำนาจใหสถาบันการศึกษา ทุกระดับ มีระดับทองถิน่ เอกชน และองคกรตางๆ ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว
ในกฎหมายเปนผจู ดั การศึกษาตามความพรอมตอไป
สวน มจร กับการศึกษาตลอดชีวติ ซึง่ มหาวิทยาลัยถือเปนแหลงการเรียนรใู นระบบ
ทีม่ หี ลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลทีม่ รี ะเบียบแบบแผนคอนขาง
จะตายตัว แหลงการเรียนรปู ระเภทนี้ นับวาเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตลอดชีวติ ดวยเชนกัน
ขอจำกัดของมหาวิทยาลัย มักจะจัดใหเฉพาะผเู รียนทีม่ อี ายุอยใู นชวงตนของชีวติ ถาจะปฏิรปู
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เสียใหม โดยการจัดใหคนทุกวัยเขาเรียนได โดยใหกระจายไปในชวงตางๆ ของชีวติ จะทำให
การศึกษาในระบบกลายเปนการศึกษาตลอดชีวติ อีกรูปแบบหนึง่ ไดในตัวเอง เพือ่ ใหสอดคลอง
กับขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) สาระสำคัญของ
วิสยั ทัศน คนไทยไดเรียนรตู ลอดชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ เปาหมาย ภายในป ๒๕๖๑ มีการปฏิรปู การ
ศึกษาและการเรียนรอู ยางเปนระบบ โดยเนนประเด็นหลัก ๓ ประการ คือ ๑) คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรขู องคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู เพือ่ พัฒนาผเู รียน
สถานศึกษาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและเนือ้ หา พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพ
ทีม่ คี ณ
ุ คา สามารถดึงดูดคนเกงคนดีและมีใจรักมาเปนครูคณาจารยไดอยางยัง่ ยืน ภายใตระบบ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ๒) เพิม่ โอกาสการศึกษาและเรียนรอู ยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวติ ๓) สงเสริมการมีสว นรวมของทุกภาคสวนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา
โดยเพิม่ บทบาทของผทู อี่ ยภู ายนอกระบบการศึกษาดวย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำเปนตองวางกรอบแนวทางการ
ปฏิรปู การศึกษา เพือ่ ใหมกี ารพัฒนาการปฏิรปู การศึกษาและเรียนรอู ยางเปนระบบ โดยอาศัย
แหลงศูนยกลางของการศึกษาพระพุทธศาสนา เพือ่ ใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดการปฏิรปู
การศึกษาของชาติ คือ ๑) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ทีม่ นี สิ ยั ใฝเรียนรู สามารถเรียนรดู ว ย
ตนเองและแสวงหาความรอู ยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ ๒) พัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม ทีเ่ ปนผเู อือ้
อำนวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรัก
ในวิชาชีพครูมาเปนครู ๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรยู คุ ใหม เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรทู มี่ คี ณ
ุ ภาพและพัฒนาแหลงเรียนรอู นื่ ๆ
สำหรับการศึกษาและเรียนรทู งั้ ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ทีม่ งุ เนนการกระจายอำนาจสสู ถานศึกษา เขตพืน้ ที่
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน
ภาคเอกชนและทุ ก ภาคส ว น มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะตองมีการปรับทาที ปรัชญา วิสยั ทัศนเพือ่ เสนอ
กลไกหลักเพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา เพือ่ ใหการปฏิรปู การศึกษาตามขอเสนอดังกลาว
บรรลุผลอยางเปนรูปธรรม จากปรากฏการณเชนนี้ มจร กับการศึกษาตลอดชีวติ คือ การ
เปดประวัตศิ าสตรหนาใหมของวงการศึกษาของคณะสงฆไทย
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