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“หลวงตา” วยั ๗๘ ป เจาคณะจงัหวดัสรุนิทร มมุานะเรยีนจนจบปรญิญาเอก

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาฯ ย้ำ “ไมมใีครแกเกนิเรยีน”๑ จงึมคีำกลาวเสมอวา “No one too
old to learn”

ในสถานการณโลกยคุโลกาภวิตัน การศกึษาและการเรยีนรตูลอดชวีติเปนเครือ่งมอื
หรอืยทุธศาสตรสำคญัในการพฒันาสงัคมไปสสูงัคมแหงการเรยีนร ู(Learning  Society) และ
สงัคมแหงความร ู (Knowledge-based Society) และในบางยคุสมยัหรอืบางสงัคมกพ็ยายาม
พัฒนาไปสูสังคมแหงปญญา (Intelligence Society) ซึ่งฐานความคิดเดิมอาจจะมีความ
เขาใจวา การศกึษาตลอดชวีติเปนเพยีงกระบวนการ รปูแบบหรอืโครงสราง หมายความถงึ
การจัดการศึกษาใหเปนระบบ การศึกษาตลอดชีวิตนั้นไมนาจะสามารถปฏิบัติได ปจจุบัน
แนวคดิดงักลาวนาจะเปลีย่นแปลงไป เปนการจดัการศกึษาตองจดัใหเปนระบบการศกึษาตลอด
ชวีติ หรอืสงเสรมิสนบัสนนุการเรยีนรตูลอดชวีติ การศกึษาตลอดชวีติเปนเปาหมายในการจดัการ
ศกึษาใหกบัประชาชน การศกึษาตลอดชวีติเปนกระแสหลกัของการจดัการศกึษาทัว่โลก เพือ่
พัฒนาประเทศและสังคมแหงการเรียนรูไปสูสังคมแหงความรูและสังคมแหงภูมิปญญา ซึ่ง
สอดคลองกบัการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) โดยมวีสิยัทศัน
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๑ ทีม่า; หนงัสอืพมิพเดลนิวิส วนัอาทติย ที ่๒๑ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓.
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วาคนไทยไดเรยีนรตูลอดชวีติอยางมคีณุภาพ และมเีปาหมาย ภายในป ๒๕๖๑ มกีารปฏริปูการ
ศกึษาและการเรยีนรอูยางเปนระบบ โดยเนนประเดน็หลกัสามประการ คอื ๑) คณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษาและเรยีนรขูองคนไทย โอกาสทางการศกึษาและเรยีนร ู เพือ่พฒันาผเูรยีน
สถานศกึษาแหลงเรียนร ูสภาพแวดลอม หลกัสตูรและเนือ้หา พฒันาวชิาชพีครใูหเปนวชิาชพี
ทีม่คีณุคา สามารถดงึดดูคนเกงดแีละมใีจรกัมาเปนครคูณาจารยไดอยางยัง่ยนื ภายใตระบบ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ๒) เพิม่โอกาสการศกึษาและเรยีนรอูยางทัว่ถงึและมคีณุภาพ
เพือ่ใหประชาชนทกุคน ทกุเพศ  ทกุวัยมโีอกาสเขาถงึการศกึษาและเรยีนรอูยางตอเนือ่งตลอด
ชวีติ ๓) สงเสรมิการมีสวนรวมของทกุภาคสวนของสงัคม ในการบรหิารและจดัการศกึษา โดย
เพิม่บทบาทของผทูีอ่ยภูายนอกระบบการศกึษาดวย

การศกึษาตลอดชวีติไดรบัการกลาวถึงครัง้แรกอยางเปนทางการ ในแผนการศกึษา
แหงชาต ิฉบบัที ่๔ (๒๕๒๐-๒๕๒๔ ขอ ๑๔ และ ๒๘ รฐัจะสนบัสนนุการศกึษานอกโรงเรยีน ใน
ลกัษณะตางๆ เพือ่เปดโอกาสใหบคุคลทกุเพศทกุวยั เกดิความเสมอภาคทางการศกึษา และ
จดัการศกึษาใหเปนกระบวนการตอเนือ่งตลอดชวีติ๒  ซึง่การศกึษาตลอดชวีติยงัไมเปนทีก่ลาว
ถงึอยางแพรหลาย เปนเพยีงแนวความคดิ เปาหมายทีน่ำมาใชในการศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาผใูหญ จนกระทัง่พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาติ ไดกำหนดใหการจดัการศกึษา
เปนกระบวนการศกึษาตลอดชวีติ ตอมาไมวาการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตางมีเปาหมายจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชวีติ

ความเปนมา แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษาตลอดชวีติ ถอืเปนแนวคดิทีเ่กดิขึน้มาชานาน
กอนการจดัตัง้ระบบโรงเรยีนขึน้ทัว่โลก จนกลายเปนประเพณวีา การศกึษาเปนหนาทีข่องสถาบนั
การศกึษา ยเูนสโกไดนำแนวคดินีม้าพฒันาขึน้ใหมประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๕  ดงัปรากฏในหนงัสอื
ชือ่ Learning to Be : The World  of Education  Today and Tomorrow. ตอมาประเทศ

๒ กรมการศกึษานอกโรงเรยีน. การปฏริปูการศกึษาตลอดชวีติ. กรอบแนวคดิและยทุธศาสตร.
(กรงุเทพมหานคร : รงัษกีารพมิพ, ๒๕๔๓), หนา ๒๕.
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ในเครอืองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD: Organisation for
Economic Co-operation and Development) ชี้ใหเห็นวาในการดำเนินงานการเรียนรู
ตลอดชวีติ มเีงือ่นไข คอื การเรยีนรตูลอดชวีติไมสามารถจะเกดิขึน้จากการสัง่บงัคบั แตจะมี
ขึน้และเตบิโตขึน้ไดจากความรเิริม่ของหลากหลายฝาย ซึง่ในบทบาทของรฐับาลไมใชการสราง
จดั หรอืออกคาใชจายใหแก ระบบการเรยีนรตูลอดชวีติ ทัง้ระบบ แตมหีนาทีก่ำกบัตดิตาม
และแนะแนวการพัฒนา จัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเสมอภาค เปนระบบที่ยืดหยุนและมี
ประสทิธภิาพ และทำใหเกดิความจำเปนทีจ่ะตองมกีารประสานงานระหวางนโยบายจำนวนมาก
และเกีย่วของทัง้เศรษฐกจิ มหภาค นโยบายและโครงสราง๓ อยางไรก็ตามในแตละองคกรได
ใหความสนใจการพัฒนาแนวคิดนี้ ประเทศสหราชอาณาจักรไดจัดทำยุทธศาสตรการเรียนรู
ตลอดชวีติ เนนความสำคญัของการมสีวนรวม การจดัสรรเงนิทนุ บญัชกีารเรยีนร ู สำหรบั
ประเทศไทยไดบรรจแุนวคดิการศกึษาตลอดชวีติไวในแผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๐ เปน
ครัง้แรก และแผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕  เปนครัง้ทีส่อง และไดกำหนดเปนเจตนารมณ
ของรฐัทีจ่ะดำเนนิการจดัการศกึษาใหเปนการศกึษาตลอดชวีติในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

ความจำเปน การศกึษาตลอดชวีติมคีวามจำเปนอยางยิง่ ตอการเปลีย่นแปลงเชงิ
นวตักรรมของมนษุยในสงัคมปจจบุนั เพือ่ชวยเตรยีมคนใหสามารถปรบัตวัใหไดทนัตอสถานการณ
ทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ซึง่สทิธขิัน้พืน้ฐานของมนษุยชนถอืวา การศกึษาตองมกีารกระจาย
ออกไปเพือ่ใหทกุคนไดรบัการศกึษา และไดเรยีนรสูิง่ใหมๆ  ทีส่อดคลองกบัสถานการณทีเ่กดิข้ึน
ในชวีติประจำวนั จงึทำใหคนสามารถปรบัตวัเพ่ือความอยรูอดได โดยเฉพาะการศกึษาในโลก
ยคุโลกาภวิตันมกีารแขงขนักนัดานเศรษฐกจิอยางรุนแรง การพัฒนาศกัยภาพ ดานความร ูทกัษะ
ความชำนาญและสมรรถนะของคนจำเปนตองพฒันาอยางตอเนือ่ง  ทำใหทรพัยากรมนษุยของ

๓ สุนทร สุนันทชัย และสนอง โลหิตวิเศษ, สรางสรรควัฒนธรรมการเรียนรู : กาวตอไปใน
ความสำเรจ็ของยคุการเรยีนรู แปลจาก Creating Learning Cultures: Next Steps in Achieving the
Learning Age, (กรงุเทพมหานคร : สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิสำนกันายกรฐัมนตร,ี ๒๕๔๓),
หนา ๒๑.
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คนไทยไดแขงขนักบันานาประเทศไดอยางสงางาม  การศกึษาตลอดชวีติมเีปาหมายเพือ่พฒันา
บคุคลใหอยใูนสงัคมแหงการเรยีนร ูเพือ่พฒันาตนเองใหมคีวามสมบรูณ ใหมคีวามพรอม ตาม
แตฐานะของแตละคน สามารถที่จะเอื้อตอการดำรงชีวิตอยูรวมกับสมาชิกในสังคมไดดวยดี
มคีวามเกง  มคีวามสขุ และมบีทบาทอยางเตม็ศกัยภาพทีอ่ยใูนสงัคมประชาธปิไตย  การศกึษา
ตลอดชวีติจงึมคีวามจำเปน เพือ่สรางความเสมอภาค  ความเทยีบเทยีมกนั  ความสมคัรสมาน
สามคัคกีนั การไมแยกพรรคพวก ไมแยกฝาย ไมแยกส ีไมแยกเผาพนัธวุรรณะ และใหมคีวาม
กลมกลนืกนัในสงัคม

⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫
หลักการศึกษาตลอดชีวิตตามฐานคิดในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคไดตรัสไวเมือ่สองพนัหารอยกวาป ไดทรงสอนไววา นกัปราชญทัง้หลาย กลาวถึงชวีติ
ของผเูปนอยดูวยปญญาวา เปนชวีติประเสรฐิสดุ (ปฺาฺชวีตีมาห ุเสฏฐ)ํ๔ แมขณะกอนเสดจ็
ดบัขนัธปรนิพิพาน พระพทุธองคไดตรสัปจฉมิโอวาทเตอืนเปนครัง้สดุทายแกภกิษทุัง้หลายวา
“ภกิษทุัง้หลาย บดันีเ้ราขอเตอืนเธอทัง้หลายวา สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเปนธรรมดา
เธอทัง้หลายจงทำหนาทีใ่หสำเรจ็ดวยความไมประมาทเถดิ”๕ หลกัการพัฒนาคณุภาพชวีติในทาง
พระพทุธศาสนา เนนย้ำการใหความสำคญัตอปญญา และการกลาววาชวีติทีเ่ปนอยดูวยปญญา
เปนชวีติทีป่ระเสรฐิสดุ พระพทุธองคใหความสำคญัตอการเรยีนร ูซึง่ตองกระทำตลอดชวีติ และ
หลกัคำสอนเกีย่วกบัความไมประมาท เปนการเตอืนใหร ู ใหตืน่ตวั สมัผสัรบัรตูอความเปลีย่น
แปลงทีเ่กดิขึน้ตามกฎของไตรลกัษณ คอือนจิจงั ทกุขัง และอนตัตา อยตูลอดเวลา ในปจจบุนั
การศกึษาตลอดชวีติตามแนวพระพทุธศาสนามวีธิจีดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ ปรชีา
ญาณแบบโยนิโสมนสิการ ระบบการศึกษาในครอบครัว โรงเรียนวิถีพุทธ การจัดการศึกษา
โดยอาศยัแนวคดิภมูปิญญาไทย

๔ ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒.
๕ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖.
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สวนการจดัการศกึษาตลอดชวีติในฐานคตติามบรบิททางสงัคม และวฒันธรรมจะมี
เปาหมาย หรอืเปนรปูแบบ นโยบายของการจดัการศกึษา ซึง่บางมติขิองความหมายการศกึษา
ตลอดชวีติ กม็คีวามเชือ่วา กระบวนการเรยีนร ูคนเรามกีารเรียนรจูากเปลถงึหลมุฝงศพ (From
Cradle to Grave) จากครรภมารดาถงึเชิงตะกอน (From  Womb  to Tomb)  คอมมเินยีส
(Comenius) นกัศกึษาในสมยันัน้ไดพดูถงึรายละเอยีดของกระบวนการศกึษาตลอดชวีติวาควร
จดัใหมโีรงเรยีนสำหรบัทกุคน กลาวคอื โรงเรยีนสำหรบัทารกแรกเกดิ เดก็กอนวยัเรยีน เดก็
เยาวชนวยัเรยีน คนหนมุสาว และคนชรา สวนแนวคดิของ John Dewey (๑๙๑๘ : ๖๑) ได
มองความสำคญัของการศกึษาตลอดชวีติวาเปนสิง่จำเปน เพือ่การเตบิโตอยางตอเนือ่งของชวีติ
ดวิอี ้ กลาววา ชวีติหมายถงึการเติบโต สิง่ทีม่ชีวีติมชีวีติอยไูดแตละขัน้ตอนอยางเต็มบรบิรูณ
และเปนไปไดจรงิ การศกึษาเปนงานทีส่รางเงือ่นไขทีท่ำใหการเตบิโตเปนไปได หรอื ทำใหชวีติ
มคีวามพอเพยีงไมวาจะอายเุทาใด การศกึษาเปนกระบวนการแหงการปรบัตวัอยางตอเนือ่ง
มจีดุมงุหมายเพือ่เพิม่สมรรถภาพสำหรบัการเตบิโตในทกุขัน้ตอน๖

การศกึษาตลอดชวีติ จงึมใิชเพยีงการศกึษานอกระบบหรอืนอกโรงเรยีนหรอืการเรยีน
รตูามโอกาสทีเ่ปดกวางขึน้เทานัน้ ขณะเดยีวกนั ยงัมผีลเปนการลดทอนอำนาจของนกัการศกึษา
หรอืพวกครเูองทีจ่ะเปนผกูำหนดกฎเกณฑวาอะไรมคีณุคาควรแกการเรียนร ู การศกึษาจึงเปน
การแสดงออก ถงึความแตกตาง ความหลากหลายทีเ่ปนจรงิในสงัคมยคุใหมนี ้  ซึง่สอดคลอง
กบัแนวคดิปรชัญาหลงันวสมยันยิม จะมผีลชีน้ำตอการจดัการศกึษาในอนาคตอกีมาก เพราะ
สงัคมดานตางๆ จะเปลีย่นแปลงไป ความเชือ่ในสิง่ทีเ่ปนมาตรฐาน ความเปนรฐัชาต ิ ความ
เปนเอกภาพ ความเปนเอกลกัษณ ความเปนมวลชน ความเชือ่ถอืในเจาลทัธ ิเจาตำรา จะเปลีย่น
แปลงไปเปนความมหีลายมาตรฐานซอยยอย หรอืไมอางองิมาตรฐาน ความเปนรฐัชาติลดลง
กลายเปนเนนชมุชนหรอืชนกลมุยอย หรอืปจเจกบคุคล ความเปนเอกภาพ กลายเปนความ
แตกตาง ความเปนเอกลกัษณระดบัชาต ิ กลายเปนเอกลกัษณของกลมุยอยและหลากหลาย

๖ สนอง โลหติวเิศษ, รศ.ดร., การศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education), ภาควชิาการศกึษา
(กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, ๒๕๔๓), หนา ๒๑.
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ความเปนมวลชนจะลดลงกลายเปนเรือ่งเฉพาะกลมุเฉพาะหมหูรอืเฉพาะบคุคล๗ ดงันัน้การ
ศกึษาตลอดชวีติ คงตองออกแบบใหสอดคลองกบัความผนัแปรในยคุโลกาภวิตัน ซึง่กำลงัเขา
มาถึงอนาคตอนัใกล นกัการศกึษาจึงควรไดรบัร ู และเตรยีมการรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลง
ทีจ่ะเกดิขึน้อยางมวีจิารณญาณ พจิารณาไตรตรองอยางผทูรงปญญา หรอืเปนผทูีม่สีมัมาทฏิฐิ

ในชวง ๖๐ กวาปทีผ่านมาไดมกีารเผยแพรเรือ่งเหลานีเ้พิม่ความสนใจไปสทูัว่โลก ใน
การประชมุระหวางชาติวาดวยการศกึษาผใูหญ (World Conference on Adult Educa-
tion) ทีจ่ดัโดย Unesco ทีก่รุงมอนตรอีลั ประเทศแคนาดา ค.ศ.๑๙๖๐ ทีก่รงุโตเกยีว ประเทศ
ญีป่นุ ค.ศ.๑๙๗๒ และทีก่รุงไนโรบ ี  ค.ศ.๑๙๘๖ ไดพฒันาแนวคดิการศกึษาตลอดชวีติ อนัมี
สาระสำคญัดงันี้

๑. หลกัธรรมชาตขิองมนษุยมกีารแสวงหาความร ู และพฒันาตนเองอยตูลอด
เวลา เพราะมนษุยเราเรียนรจูากธรรมชาต ิสิง่แวดลอม และสงัคมทกุขณะ เชน จากการทำมา
หากนิ การเลน การพักผอน การเขารวมพิธกีรรม และการสมาคม เปนตน

๒. การศกึษาทีแ่ทจริงไมไดจำกดัแตเพยีงในโรงเรยีนแตครอบคลมุถงึ การศกึษา
นอกโรงเรยีน การศกึษาตามอธัยาศยั การศกึษาเกิดไดตามโอกาส จงึไมมวีนัสิน้สดุ

๓. การศึกษาตลอดชีวิตเปดโอกาสใหคนทั่วไปไดรับการศึกษา เพราะสามารถ
เลอืกเรยีนตามรปูแบบทีต่นตองการ ยดืหยนุไดตามโอกาส ทกุคนสามารถเรยีนรไูดจากทกุแหง
ตามโอกาสจะอำนวย ฉะนัน้ มนษุยจงึมโีอกาสทีจ่ะพฒันาชวีติใหสมบรูณยิง่ขึน้ โดยการศกึษา
อยางไมมจีดุจบไปตลอดชวีติ

นอกจากนี ้มกีารรายงานจากสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิไดวเิคราะห
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตออกเปนสี่เสาหลัก ไดแก การเรียนเพื่อรู
(Learning to Know) เปนการเรยีนเพือ่ใหมคีวามรทูีก่วางขวาง หรอืมกีารศกึษาลงลกึใน
บางวชิาทีเ่ลอืกไว ชวยวางรากฐานทีม่ัน่คงสำหรบัใหคนมจีติใจชอบแสวงหาความรอูยตูลอดเวลา
การเรยีนรเูพือ่ปฏบิตัไิดจรงิ (Learning to Do)  เปนการเรยีนรใูนลกัษณะทีจ่ะชวยสราง
ความสามารถและทกัษะใหมนษุยดำรงชีพอยใูนสถานการณตางๆ ได โดยมสีวนรวมในโครงการ

๗ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๒๖-๒๗.
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ประสบการณในงานอาชพีหรอืงานทางสงัคม การเรยีนรเูพือ่ทีจ่ะอยรูวมกนั (Learning to
Live Together) เปนการเรยีนเพือ่พฒันาความเขาใจผอูืน่ทัง้ในแงประวตัศิาสตร ธรรมเนยีม
ประเพณแีละคานยิมทางจติใจ ซึง่จะเปนพืน้ฐานสำคญัในการตระหนกัสำนกึถงึการพ่ึงพาอาศยั
ซึง่กนัและกนั รวมทัง้การวิเคราะห ปญหา ดำเนนิโครงการรวมกัน และเรยีนรวูธิกีารแกปญหา
ขอขดัของตางๆ รวมกัน และ การเรยีนรเูพือ่ชวีติ (Learning to Be) เปนการเรยีนเพือ่
สามารถปรบัปรงุบคุลกิภาพของตนใหดยีิง่ข้ึน โลกในยคุปจจบุนั ทกุคนยิง่จำเปนตองมคีวาม
เปนอสิระและรจูกัตดัสนิใจมดีลุยพนิจิและรบัผดิชอบตอตนเองมากขึน้ มเีหตผุล มคีวามซาบ
ซึง้ในสนุทรยีภาพ สมรรถภาพ สมรรถนะทางรางกาย และทกัษะในการตดิตอสือ่สารกบัผอูืน่
อกีทัง้มคีวามรบัผดิชอบโดยสวนตวัทีจ่ะบรรลเุปาหมายรวมกนักบัผอูืน่๘

จากทีก่ลาวขางตน จะเหน็วา แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษาตลอดชวีติ ไดสอดคลองกบั
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมกีารระบเุกีย่วกบัการศกึษาตลอดชวีติไว
ในมาตรา ๘ ดงันี ้การจดัการศกึษาใหยดึหลกัดงันี ้๑) เปนการศกึษาตลอดชวีติสำหรบัประชาชน
๒) ใหสงัคมมสีวนรวมในการจดัการศกึษา ๓) พฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรใูหเปนไป
อยางตอเนือ่ง  สำหรบัความหมายของคำวา “การศกึษาตลอดชวีติ” กฎหมายฉบบัเดยีวกนันี้
ไดใหนยิามไวในมาตรา ๔ ดงันี ้การศกึษาตลอดชวีติ หมายความวา การศกึษาทีเ่กดิจากการ
ผสมผสานระหวางการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่
ใหสามารถพฒันาคณุภาพชวีติไดอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ”  ในพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ยงักำหนด
แนวปฏิบัติ ซึ่งเอื้ออำนวยใหสามารถนำหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตไปใชไดอีกหลาย
ประการ ขึน้อยกูบับรบิทของสถาบนัการศกึษาแตละแหง เชนหลกัสตูรการจัดการเรียนการ
สอน มกีารเทยีบโอนความรรูะหวางการเรยีนรรูปูแบบทัง้สามสวน ยงัสามารถทีจ่ะยดืหยนุใน
การดำเนนิงานและการบรหิารจดัการได ดงันัน้ จงึถอืเปนบทบาทและหนาทีห่ลกัของสถาบนั
การศกึษาทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองคกรทีม่สีวนเกีย่วของดานการจดัการศกึษา จะตอง
สรางแนวคดิ  ปรชัญา วสิยัทศัน  ยทุธศาสตร นโยบาย ทศิทางในการจดัการศกึษาอยางไร ให
สอดคลองตอนวตักรรมการเปลีย่นแปลงสงัคมแหงการเรียนรตูลอดชวีติ

๘ สนอง โลหติวเิศษ, การศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education), (กรงุเทพมหานคร : มหา
วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, ๒๕๔๓), หนา ๔.
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 ⌦⌫
บนเวทโีลกวชิาการปจจบุนั  เราไดเปดตวัเองอยางหาญกลา เราประกาศไปทัว่โลก

วา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนศูนยกลางของการศึกษาพระพุทธศาสนา
บรูณาการกบัศาสตรสมยัใหม พฒันาจติใจและสงัคม ซึง่เปนการกาวยางดวยความเชือ่มัน่และ
ศรทัธาประกอบกบัเรามผีนูำระดบัมอือาชพีทกุมติขิององคกร  ในสภาวการณเชนนี ้มหาวทิยาลยั
ไดเปดตวัเองสเูวทกีารแขงขนัทางวชิาการในระดบัประเทศ และระดบัโลกอยางหลกีเลีย่งไมได

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรมโกศาจารย อธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดเขารวมงานสมชัชาขบัเคลือ่น การปฏริปูการ
ศกึษาในทศวรรษทีส่อง : คนไทยไดเรยีนรตูลอดชวีติอยางมคีณุภาพ ณ ศนูยการประชมุแหง
ชาตสิริกิติิ ์โดยม ีฯพณฯ นายกรฐัมนตร ี(นายอภสิทิธิ ์เวชชาชีวะ) เปนประธานเปดงาน และ
ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี รมว.
กระทรวงศกึษาธกิาร เปนผรูายงานตอประธานในพธิ ีม ีรมว. กระทรวงการคลงั  รมว.กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารทั้งหาองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
ผูแทนของศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม รวมทั้งครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาเขา
รวมงานกวา ๓,๐๐๐ รปู/คน  หลงัพธิเีปดงาน ทานอธกิารบด ี มจร ไดกลาวสนุทรพจนตอที่
ประชุม ถึงเปาหมาย แนวทาง วิธีการปฏิรูป ความสำคัญขององคการศาสนาตอการ
ปฏริปูการศกึษา และกลไกสำคญัทีจ่ะทำใหการปฏริปูประสบความสำเรจ็๙

จากแหลงขาวการขับเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง  จงึทำใหเกดิมี
แนวความคดิ ความตระหนกัร ู ตืน่เตนกบัปรากฏการณทีจ่ะไดเหน็วสิยัทศันของมหาวทิยาลยั
กับการศึกษาตลอดชีวิต วาจะมีทาทีตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสูการแขงขันบนโลกวิชาการที่
เอือ้ตอการเรยีนรตูลอดชวีติอยางไรบาง   ในมมุมองบนฐานคดิทีน่าจะเปนตอกระบวนการจดัการ
ศกึษาตลอดชวีติ ซึง่ทางมหาวทิยาลยัจำเปนตองแสวงหานวตักรรม แนวคดิและวธิกีาร ในการ
สนบัสนนุการจดัการศกึษาตลอดชวีติใหเขาถงึกลมุเปาหมายมากยิง่ขึน้ อยางไรกต็าม มจร กบั
การศกึษาตลอดชวีติในบทความนี ้ อยากจะสะทอนถงึความรบัผดิชอบและความคาดหวงัทีเ่อือ้

๙ http://www.onec.go.th/ แหลงขาว : สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร วนัที ่๙ มนีาคม ๒๕๕๓.
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ตอพัฒนาการอยางสมดุลตามปรัชญาแนวคิดของมหาวิทยาลัย จึงไดรวบรวมหลักการ
บรูณาการนวตักรรมแนวปฏบิตักิารจดัการศกึษาตลอดชวีติทีน่าสนใจ ดงันี้

๑. การจัดการศึกษาการสะสมหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับหนวยกิตที่จะนำมาใชสะสมอาจมาจากการเรียนรูแบบนอก
ระบบ หรอืการเรยีนรตูามอธัยาศยั เพือ่นำไปใชเทยีบความรทูีจ่ะเขาเรยีนตอในระดบัชัน้ปรญิญา
ตร ี  ปรญิญาโท หรอื ปรญิญาเอก การเทยีบหนวยกติสำหรบัการศกึษาตามอธัยาศยัใชวธิี
การประเมนิความรจูากประสบการณของผเูรยีน ซึง่การสะสมหนวยกติและการรบัรองความ
รจูากประสบการณไดเริม่ตนนำมาปฏบิตัใินประเทศไทย แตในทางปฏบิตัยิงัไมเปนทีแ่พรหลาย
ซึง่ในปจจุบนัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดเปดโอกาสใหผทูีเ่รยีนในระบบการ
ศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม และแผนกบาลเีขามาสกูระบวนการเรยีนรรูะดบัปรญิญาเพิม่
ขึน้

๒. ชมุชนแหงการเรยีนรตูลอดชวีติ  เปนกลยทุธในการพฒันาการเรยีนรตูลอด
ชวีติใหเกดิขึน้กบัประชาชน ชมุชน และสงัคม มจีดุมงุหมายเพือ่ใหการเรยีนรมูผีลกระทบตอ
การพัฒนา การเรียนรสูามารถแกไขปญหาตาง ๆ ทีม่อียใูนชมุชน  สงัคมนัน้ได  เชน ปญหา
ชมุชน  สิง่แวดลอม การวางงาน การแยกตวัโดดเด่ียวความไมเขาใจระหวางบคุคลตางวัฒน
ธรรมตางเช้ือชาต ิ ศาสนา ชมุชน สงัคมทีพ่ฒันากจ็ะสงเสรมิใหเกดิการเรียนร ู ซึง่จะพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไดดี ซึ่งแหลงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั ไดมเีครอืขายเชือ่มโยงกบัวทิยาเขต วทิยาลยัสงฆ สถาบนัสมทบและหอง
เรยีนทัว่ประเทศ  สามารถจดัการเรียนรตูลอดชวีติไดอยางเหมาะสม

๓. การศึกษาตอเนือ่งสำหรบัผปูระกอบวชิาชพี  ผปูระกอบวชิาชพีเริม่ตนจาก
การศกึษาทัว่ไปหรอืสามญัศกึษา ตอมาไดรบัการศกึษาวชิาชพีของตนจนสามารถปฏบิตังิาน
ไดหลังจากนั้นผูประกอบวิชาชีพตองพบปะผูคนที่จะตองชวยเหลือ หรือเผชิญกับปญหาที่
ตนจะตองแกไข ปญหาเหลานีม้ลีกัษณะเฉพาะ ผปูระกอบวชิาชพีจงึตองสนใจลกัษณะวชิาชพี
เฉพาะ เพือ่ปรบัปรงุแกไขสิง่ทีย่งัเปนจดุออน เพือ่พฒันาการปฏบิตัใินวชิาชพีใหสมบรูณยิง่ขึน้
ความรบัผดิชอบในการพฒันาวชิาชพี เปนของผปูระกอบวชิาชพี ดงันัน้ การเรยีนรดูวยการ
นำตนเอง (Self-directed Learning) จงึเปนแกนแทของการศกึษาตอเนือ่งทางวชิาชพี อาจ
มกีารเสรมิดวยกจิกรรมการเรยีนรทูีเ่ปนระบบทีจ่ดัโดยสมาคม  คณะ ภาควชิา  หนวยงาน
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หรอืผจูดัอืน่ๆ ซึง่ทางมหาวทิยาลยั มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ควรมศีนูยพฒันาดานกาย
สงัคม อารมณและพฒันาระดบัสตปิญญา ตามฐานคดิทางพระพทุธศาสนาในการสงเสรมิวชิาชพี
นัน้ๆ ใหเขารบัการพฒันาอยางเปนระบบ

๔. การศึกษาสลบักบัการทำงาน มหาวทิยาลยั ควรใหโอกาสทางการศกึษาเพ่ือ
พฒันาทรพัยากรในการเรยีนรตูลอดชวีติ ซึง่ทำใหผเูรยีนในชวงอายพุนการศกึษาภาคบงัคบัไป
จนจบมธัยมศกึษาตอนปลาย ใหมโีอกาสไดรบัการศกึษาโดยการเรยีนสลบัไปกบัการทำงาน การ
บงัคบัใหบคุคลเรยีนตดิตอกนัเปนเวลาสบิสองป อาจเกนิความสามารถดานงบประมาณของ
ประเทศ หรอืผเูรียนอาจยงัไมพรอมเรยีนตดิตอกนัไดมทีางเลอืกการเรยีนสลบัไปกบัการทำงาน
เปนทางเลอืกใหทกุคนไมจำเปนตองเรยีนพรอมกนัได สิง่ทีต่องคำนงึคอื จะจดัหลกัสตูรอยางไร
ใหเหมาะสมกบัผเูรียนซึง่ไมอยากเรยีนในโรงเรยีนแตขณะเดยีวกนัยงัขาดความรแูละทกัษะที่
เหมาะสมสำหรบัตลาดแรงงาน ซึง่มหาวทิยาลยั ควรไดเปดโอกาสใหประชาชนทกุระดบั เขา
มาแสวงหาความรทูีถ่อืเปนศนูยกลางการเรยีนรพูระพทุธศาสนา  ดงักรณตีวัอยาง “หลวงตา”
วยั ๗๘ ป เจาคณะจงัหวดัสรุนิทร มมุานะเรยีนจนจบปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัมหาจฬุาฯ ย้ำ
“ไมมีใครแกเกินเรียน”จากแหลงขาววันนี้ (๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) ผูสื่อขาวรายงานวา
พระศรคีมัภรีญาณ รองอธกิารบดฝีายวชิาการ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เปดเผยวา จากพธิปีระทานปรญิญาบตัรแดพระนสิติทีจ่บการศกึษาระดบัตางๆ ของมหาวทิยาลยั
มหาจฬุาฯ ประจำป ๒๕๕๒ จากสมเดจ็พระพฒุาจารย ประธานคณะผปูฏบิตั ิหนาทีส่มเดจ็
พระสงัฆราช โดยมพีระนสิติอายมุากถึง ๗๘ ป เรยีนจบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก คอื พระ
ธรรมโมล ี(ทองอย ูาฺณวสิทุโฺธ) เจาคณะจงัหวดัสรุนิทร ทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก พทุธ
ศาสตรดษุฎบีณัฑติ (พธ.ด.)๑๐ ซึง่ถอืเปนตวัอยางหนึง่ของการเรยีนรตูลอดชวีติไดเชนกนั

๕. องคกรแหงการเรยีนรตูลอดชวีติ  มหาวทิยาลยั ควรจดัองคกรแหงการเรียน
ร ูโดยใหทกุๆ คนในองคกรมกีารเรยีนร ู เพราะสิง่ทีเ่รยีนรนูัน้ เปนประโยชนทำใหองคกรมกีาร
เปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงขององคกร ยอมสงผลใหสมาชกิในองคกรทีย่งัไมไดเรยีนร ู ได
เกดิการเรียนรจูากกันและกนั เปนกจิกรรมลกูโซ ทัง้สมาชกิและองคกรไดเรียนรจูากกันและ

๑๐ ทีม่า; หนงัสอืพมิพเดลนิวิส วนัอาทติย ที ่๒๑ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓.
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กนั ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Senge Peter ไดสรางองคกรแหงการเรยีนรไูว ๕ ประการ
คอื ๑) การคดิเชงิระบบ (System Thinking) องคกรแหงการเรยีนรพูฒันาเปนนโยบาย
แนวปฏบิตั ิวธิกีาร และรปูแบบ ซึง่รวมเรยีกวาเปนระบบขององคกร เพือ่สนบัสนนุการแสวง
หาความรใูหม ๒)  ความเชีย่วชาญของบคุคล (Personal Mastery) ความเชีย่วชาญของ
บคุคลในองคกร เกดิขึน้จากการจดัการโดยตนเอง ๓) ตวัแบบความคดิ (Mental Models)
คอืขอสมมตุฐิานทีเ่ราใชในการตดัสนิใจและปฏบิตั ิองคกรแหงการเรียนรซูึง่ยดึตวัแบบความคดิ
เปนหลกั ๔) รวมวสิยัทศัน (Shared  Vision) การเรียนรซูึง่ทกุคนรวมกันในองคกรจะเหน็ได
จากการมีวสิยัทศันรวมกนั ๕) การเรยีนรเูปนทมี (Team Learning) ถอืเปนยทุธศาสตรที่
จะกระตนุใหเกดิความเตบิโตและสมัฤทธิผ์ล เปนการใชสตปิญญารวมกนั

๖. การเรยีนรดูวยการนำตวัเอง  มหาวทิยาลยัไดตระหนกัในการเรยีนรตูลอด
ชวีติ  แตในการเรยีนรตูลอดชวีติ ของแตละบคุคลตองรบัผดิชอบการเรยีนรขูองตนเอง ผเูรยีน
รดูวยการนำตนเอง จะมกีารวางเปาหมายของการเรยีนร ูการวางแผนกจิกรรมการเรียนร ูการ
แสวงหาแหลงการเรยีนร ูการคาดคะเนระดบัความรทูีจ่ะไดรบั ในระหวางเรยีนผเูรยีนจะประสบ
ปญหาและแกไขปญหาโดยการแสวงหาความชวยเหลอืจากผรู ูเพือ่นสนทิมติรสหาย คนในครอบ
ครวั และผเูรยีนดวยกนัเอง การเรยีนรดูวยตนเอง มทีัง้การเรยีนทีไ่มมหีนวยกติและการเรยีน
ในโครงการทีม่หีนวยกติ และการเรยีนรดูวยตนเองดวยวธิกีารศกึษาทางไกล

๗. การเรยีนรจูากผอูืน่ในทีท่ำงาน การเรยีนรตูลอดชวีติ โดยเฉพาะการเรยีน
รตูามอธัยาศยัหรอืการเรยีนรอูยางไมเปนทางการ ยนืยนัความสำคญัของการเรยีนรจูากผอูืน่
การเรียนรตูามอธัยาศยัทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานในสภาพแวดลอมขององคกรนัน้ เปนการเรยีน
รทูีเ่กดิขึน้ไดมาก  ความรมูอียใูนตวับคุคล (Tacit  Knowledge)  มากกวาอยใูนแหลงอืน่ๆ ดงั
นัน้ การสงเสรมิการเรียนรตูามอธัยาศยัในทีท่ำงานทำได คอื สงเสรมิใหแตละคนเปนผเูรียนรู
ทีส่ามารถ มคีวามคดิ วพิากษวจิารณ เรยีนรดูวยตนเองไดด ี ไมรรีอตอปญหา รจูกัใชโอกาส
ฉกุเฉนิเพือ่การเรยีนรใูนหนวยงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการแบงหนาทีก่ารงาน เปน
ตวัแบบทีด่ ี สรางสรรคและรกัษาวฒันธรรมทีส่นบัสนนุการแลกเปลีย่นเรยีนรใูนบรรดาเพือ่น
รวมงาน ผอูยใูตบงัคบับญัชา และบคุคลภายนอก โดยการรบัคำแนะนำ การสนบัสนนุใหกำลงั
ใจ การประเมนิผลและการใหขอมลูยอนกลบั
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๘. มจร กบัการศกึษาตลอดชวีติ ตามหลกัปรชัญาของมหาวทิยาลยั คอืเปน
ศนูยกลางของการศกึษาพระพทุธศาสนา บรูณาการกบัศาสตรสมยัใหม พฒันาจติใจและสงัคม
มหาวทิยาลยัถอืเปนศนูยการเรยีนรตูลอดชวีติทีพ่รอมสมบรูณทกุอยาง เพราะเปนแหลงความ
รทูีเ่ปนศนูยกลางการศกึษาของพระพทุธศาสนา เมือ่เทยีบกบัแหลงความรอูืน่ๆ สามารถถาย
ทอดความรใูหแกบคุคล ทกุเพศ ทกุวยั ทกุเช้ือชาต ิทกุศาสนา ทกุประเทศโดยเฉพาะประเทศ
โลกพระพทุธศาสนา ตัง้แตระดบัตนไปจนสงูสดุ ถามหาวทิยาลยั เปดโอกาสใหประชาชนทัว่
ไปเขาศกึษาหาความรไูด ทัง้หลกัสตูรระยะสัน้ทีไ่มมหีนวยกติ และหลกัสตูรระยะยาวทีม่หีนวย
กติ จนถงึการศกึษาตามอธัยาศยั สรางระบบการศกึษาตลอดชวีติในมหาวทิยาลยั โดยสราง
สงัคมแหงการเรียนร ู (Learning Society) สงัคมแหงความร ู (Knowledge-based Society)
และสงัคมแหงปญญา Intelligence Society)  จะชวยใหสงัคมไดรบัประโยชนเพิม่ขึน้อกีมาก
ใหสมกบั ปรชัญาทีต่ัง้ไว


การศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education) คอืทางรอดของมนษุยในยคุปจจบุนั

ชีวิตของมนุษยตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด เชนเดียวกับสัตวชนิดอื่นๆ การปรับตัว ตอง
กระทำอยตูลอดเวลา เมือ่สภาพแวดลอมเปลีย่นแปลง ถาไมมกีารปรบัตวัชวีติกจ็ะดำรงอยตูอ
ไปไมได สิง่ทีจ่ะชวยใหเกดิการปรบัตวัไดดขีึน้ กค็อืการเรยีนรทูีจ่ะวางแผนไว เพือ่รบัมอืกบัความ
ทาทาย ความจำเปนใหมๆ ที่เกิดขึ้น การศึกษาตลอดชีวิตก็มีความจำเปนตอเนื่อง
ตลอดชวีติ อยางไรก็ตาม การจัดการศกึษาตลอดชวีติ ซึง่ประกอบดวยการศกึษาสามรปูแบบ
ยอมจะอยูภายใตขอกำหนดของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ
สวนกลางเปนฝายกำหนดนโยบายมาตรฐานสนบัสนนุสงเสรมิ สวนการปฏบิตันิัน้รฐัยอมกระจาย
อำนาจใหสถาบนัการศกึษา ทกุระดบั มรีะดบัทองถิน่ เอกชน และองคกรตางๆ ดงัทีบ่ญัญตัไิว
ในกฎหมายเปนผจูดัการศกึษาตามความพรอมตอไป

สวน มจร กบัการศกึษาตลอดชวีติ ซึง่มหาวทิยาลยัถอืเปนแหลงการเรยีนรใูนระบบ
ทีม่หีลกัสตูร การจดัระบบการเรยีนการสอนและการประเมนิผลทีม่รีะเบยีบแบบแผนคอนขาง
จะตายตวั แหลงการเรยีนรปูระเภทนี ้นบัวาเปนสวนหนึง่ของการศกึษาตลอดชวีติดวยเชนกนั
ขอจำกดัของมหาวทิยาลยั มกัจะจดัใหเฉพาะผเูรยีนทีม่อีายอุยใูนชวงตนของชวีติ  ถาจะปฏริปู
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เสยีใหม โดยการจดัใหคนทกุวยัเขาเรยีนได โดยใหกระจายไปในชวงตางๆ ของชวีติ จะทำให
การศกึษาในระบบกลายเปนการศกึษาตลอดชวีติ อกีรปูแบบหนึง่ไดในตวัเอง เพือ่ใหสอดคลอง
กับขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) สาระสำคัญของ
วสิยัทศัน คนไทยไดเรยีนรตูลอดชวีติอยางมคีณุภาพ เปาหมาย ภายในป ๒๕๖๑ มกีารปฏริปูการ
ศกึษาและการเรยีนรอูยางเปนระบบ โดยเนนประเดน็หลกั ๓ ประการ คอื ๑) คณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษาและเรยีนรขูองคนไทย โอกาสทางการศกึษาและเรยีนร ู เพือ่พฒันาผเูรียน
สถานศกึษาแหลงเรียนร ูสภาพแวดลอม หลกัสตูรและเนือ้หา พฒันาวชิาชพีครใูหเปนวชิาชพี
ทีม่คีณุคา สามารถดงึดดูคนเกงคนดแีละมใีจรกัมาเปนครคูณาจารยไดอยางยัง่ยนื ภายใตระบบ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ๒) เพิม่โอกาสการศกึษาและเรยีนรอูยางทัว่ถงึและมคีณุภาพ
เพ่ือใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชวีติ ๓) สงเสรมิการมีสวนรวมของทกุภาคสวนของสงัคม ในการบรหิารและจดัการศกึษา
โดยเพิม่บทบาทของผทูีอ่ยภูายนอกระบบการศกึษาดวย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำเปนตองวางกรอบแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษา เพือ่ใหมกีารพฒันาการปฏริปูการศกึษาและเรยีนรอูยางเปนระบบ โดยอาศยั
แหลงศนูยกลางของการศกึษาพระพทุธศาสนา เพือ่ใหสอดคลองกบักรอบแนวคดิการปฏริปู
การศกึษาของชาต ิคอื ๑) พฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม ทีม่นีสิยัใฝเรยีนร ูสามารถเรยีนรดูวย
ตนเองและแสวงหาความรอูยางตอเนือ่งตลอดชวีติ ๒) พฒันาคณุภาพครยูคุใหม ทีเ่ปนผเูอือ้
อำนวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรัก
ในวชิาชีพครมูาเปนคร ู๓) พฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหลงเรียนรยูคุใหม เพือ่พฒันาคณุภาพ
สถานศกึษาทกุระดบั/ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรยีนรทูีม่คีณุภาพและพฒันาแหลงเรยีนรอูืน่ๆ
สำหรบัการศกึษาและเรยีนรทูัง้ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีนและการศกึษาตามอธัยาศยั
๔) พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการใหม ทีม่งุเนนการกระจายอำนาจสสูถานศกึษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน
ภาคเอกชนและทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น
มหาวทิยาลยั มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จะตองมกีารปรบัทาท ีปรชัญา วสิยัทศันเพือ่เสนอ
กลไกหลกัเพือ่ขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา เพือ่ใหการปฏริปูการศกึษาตามขอเสนอดงักลาว
บรรลผุลอยางเปนรปูธรรม จากปรากฏการณเชนนี ้มจร กบัการศกึษาตลอดชวีติ คอื การ
เปดประวตัศิาสตรหนาใหมของวงการศกึษาของคณะสงฆไทย
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