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บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่
ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต มีพื้นฐานในการเรียนรู้ รู้จักคิด
เป็น เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งมีโอกาสพัฒนาทักษะและวิชาชีพตามความจาเป็นอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต มาตรา 4 ของพระราชบั ญญั ติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 นิยามความหมายของค าว่ า
การศึกษา ว่า หมายถึง “กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิ ชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้ อม สั งคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ว่า
การจั ดการศึกษามีส ามรู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย ส าหรั บ การศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อยู่นอกระบบโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสาคัญของการศึกษาสาหรับประชาชนที่อยู่ในชนบทเป็นอย่างมาก ทรงริเริ่มตั้ง
“ศาลารวมใจ”ตามหมู่บ้ านในชนบท เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสื อ โดยพระราชทาน
หนังสือประเภทต่างๆแก่ห้องสมุด “ศาลารวมใจ”นอกจากนั้นยังทรงมีพระราชดาริให้จัดทาโครงการ
พระดาบส เมื่อ ปี พ.ศ.2519 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยและเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนต่อมาพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ได้ให้คาจากัดความของการศึกษานอกระบบ
ไว้ว่า “การศึกษานอกระบบ”หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรม
ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
*

บทความนี้เรียบเรียงมาจากสารนิพนธ์ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558.
**
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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และวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัด
ระดับผลการเรียนรู้
ในปัจจุบัน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีมาตรการทางกฎหมายกาหนด
ไว้พ ระราชบั ญ ญัติส่ งเสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ. 2551 แต่ การ
ดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศยังมี
ปัญหากฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานหลายประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการจัดและพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศั ย ปั ญหาเกี่ย วกับ อานาจหน้าที่ ของผู้ อานวยการ
สานักงาน กศน.กทม. และผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด และปัญหาเกี่ยวกับสถานที่สาหรับ
การศึกษานอกระบบ ดังนั้นจากสภาพการดาเนินงานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัยในปัจ จุ บัน เป็น ที่เห็ น ได้ว่ายั งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การศึกษาเรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษาเรื่องนี้
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชน
ได้รับการเคารพและจากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก
แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดจากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีและศาสนา ต่อมา
ผู้บริหารประเทศและนักกฎหมายต่างมีบทบาทในการส่งเสริมแนวความคิดดังกล่าวและร่างขึ้นเป็น
เอกสารที่ใช้ปกป้องสิทธิของบุคคลและค่อยๆกลายเป็นบทบัญญัติและรัฐธรรมนูญของชาติต่าง ๆ ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ความคิดเรื่องกฎแห่งธรรมชาติได้พัฒนาไปเป็นการยอมรับว่าสิทธิโดยธรรมชาติ
เป็นสิทธิทางกฎหมายและสิทธิดังกล่าวนี้ต่อมามีการรวบรวมและร่างขึ้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
ชาติในยุ โรปและอเมริกาเหนือซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างรัฐและบุคคลภายในรัฐซึ่งเน้นว่า
อานาจของรัฐมาจากบรรดาเสรีชนปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง(Declaration of
the Rights of Man and of the Citizen) ซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ซึ่งร่างขึ้นเมื่อ
ค.ศ. 1789 และกฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกา (Bill of Rights) ซึ่งร่างขึ้นใน ค.ศ.1791 ล้วนพัฒนา
มาจากแนวความคิดที่กล่ าวมาแล้ วในช่ว งระยะระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้เกิ ด
ระบอบการปกครองแบบรวมอานาจเบ็ดเสร็จ (Totalitarian regimes) ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1920
และดาเนินต่อไปจนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในดินแดนของตนเอง
อย่างรุนแรง ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939–1945) ได้นามาซึ่งการทาลายล้างชี วิตและ
ศักดิ์ศรีของมนุษยชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความพยายามที่จะทาลายชนกลุ่มต่างๆ โดยอ้างเหตุ
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แห่งเชื้อชาติและศาสนาดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างแน่นอนว่าจาเป็นจะต้องมีบทบัญญัติระดับ
นานาชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพราะการเคารพสิทธิ มนุษยชนนับเป็น
ภาระที่สาคัญอันจะนาไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าของโลก ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ
มีการดาเนินการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น บรรดาผู้นาของประเทศสมาชิกดั้งเดิม 50 ประเทศ
ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of the United Nations) เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน ค.ศ. 1945 ซึ่งประกาศเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้ถือกาเนิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ว่า “เพื่อปกป้องคนรุ่นต่อไปจากภัยพิบัติของสงคราม
และเพื่อยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ และในสิทธิ
อันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ” มาตรา 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุว่า จุดมุ่งหมายประการ
หนึ่งของสหประชาชาติคือ “เพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานสาหรับมนุษย์ทุ กคนโดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภาษา
หรื อศาสนา”ด้ ว ยเหตุที่กฎบั ตรสหประชาชาติ เป็นสนธิสั ญญาที่บรรดาประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติร่วมลงนาม จึงถือว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม รวมถึง
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการร่วมมือกับสหประชาชาติตลอดจนนานาประเทศ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรกฎบัตรมีความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรีและ
คุณค่าของตัว บุคคล และในความเสมอกันแห่ งสิ ทธิของทั้งชายและหญิง ได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแห่งชาติให้ดีขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น จึงได้ประกาศปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ซึ่งเป็น
เจตนารมณ์ในการร่ ว มมือระหว่างประเทศที่มีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ
มนุษยชน และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก
2. แนวคิด เรื่อง “คิดเป็น”
แนวความคิดเรื่อง“คิดเป็น”ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักวิชาการศึกษามา
ไม่น้อยกว่า20 ปีแล้ว โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และคณะ ได้ประยุกต์แนวความคิดในเรื่อง“คิดเป็น”
และนามาเป็นเป้าหมายสาคัญในการบริการการศึกษาผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา เช่น การ
จัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงค์ เพื่อการรู้หนังสือ เป็นต้น การจัดกิจกรรมเน้นใน
เรื่องการเรียนรู้ด้วยแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และจากนั้นเป็นต้นมา การศึกษานอก
ระบบก็ได้ยึดปรัชญา “คิดเป็น” มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด ปรัชญา “คิดเป็น”อยู่
บนพื้นฐานความคิดที่ว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีจุดรวมของความ
ต้องการที่เหมือนกัน คือ ทุกคนต้องการความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อเราและสังคมสิ่งแวดล้อม
ประสมกลมกลืนกันได้ โดยการปรับปรุงตัวเราให้เข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือโดยการปรับปรุง
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สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ มให้ ป ระสมกลมกลื น กัน หรื อเข้า อยู่ ในสิ่ ง แวดล้ อมที่เ หมาะสมกับ ตน คนที่
สามารถทาได้เช่นนี้ เพื่อให้ตนเองมีความสุขนั้นจาเป็นต้องเป็นผู้มีความคิดสามารถคิดแก้ปัญหารู้จัก
ตนเองและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจึงจะเรียกได้ว่าผู้นั้นเป็นคนคิดเป็นหรืออีกนัยหนึ่งปรัชญา “คิดเป็น”
จากความเชื่อพื้นฐานตามแนวพุทธศาสนาที่สอนให้บุคคลสามารถพ้นทุกข์และพบความสุขได้ด้วยการ
ค้นหาสาเหตุของปัญหา สาเหตุของทุกข์ ซึ่งส่งผลให้บุคคลผู้นั้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การ“คิดเป็น”เป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหา คือ มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วพิจารณาย้อนไตร่ตรองถึงข้อมูล 3
ประเภท คือ ข้อมูลด้วยตนเอง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ ต่อจากนั้นก็ลงมือกระทา
ถ้าหากสามารถทาให้ปัญหาหายไปกระบวนการก็ยุติลงแต่หากบุคคลยังไม่พอใจแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่
บุคคลก็เริ่มกระบวนการพิจารณาทางเลือกใหม่อีกครั้ง และกระบวนการนี้ยุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมี
ความสุข สรุป ความหมายของ “คิดเป็น” มีองค์ประกอบที่สาคัญในเชิงปรัชญา 3 ส่วน กล่าวคือ
เป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ คือ ความสุขของมนุษย์จึงแสวงหาวิธีต่าง ๆ เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความสุข
นั้น แต่เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานทั้งกายภาพอารมณ์ สังคม จิตใจ และสภาวะ
แวดล้อม ทาให้ความต้องการของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การให้คุณค่าและความหมายของ
ความสุขของมนุษย์จึงแตกต่างกัน การแสวงหาความสุขที่แตกต่างกันนั้น ขึ้นโดยหลักการของการคิด
เป็ น มนุ ษย์ ควรจะใช้ข้อมูล อย่ างน้อย 3 ด้าน คือ ข้อมูล ตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง ทั้ง
ทางด้า นกายภาพ สุ ขภาพอนามัย ความพร้ อ มต่า ง ๆ ข้ อมู ล สั งคม ซึ่ ง เป็น ข้ อ มูล เกี่ย วกั บสภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ครอบครั ว สั ง คม วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ประเพณี ค่ า นิ ย มตลอดจนกรอบคุ ณ ภาพ
จริยธรรม และข้อมูลทางวิชาการ คือความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคิด ตัดสินใจนั้น ๆ ว่ามีหรือไม่เพียง
พอที่จะนาไปใช้หรือไม่ การใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านนี้จะช่วยให้การคิด ตัดสินใจเพื่อแสวงหาความสุข
ของมนุษย์เป็ นไปอย่างรอบคอบ เรียกวิธีตัดสินใจนี้ว่า “คิดเป็น” และเป็นความคิ ดที่มีพลวัต คือ
ปรั บ เปลี่ ย นได้เสมอ เมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป เป้าหมายชีวิตเปลี่ ยนไปกระบวนการคิดเป็ นอาจ
จาแนกให้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ
3. แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การศึกษาไม่ ได้สิ้ น สุ ด เพีย งแค่ จบการศึ กษาระบบโรงเรี ยนแต่จะเป็น กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกช่วงชี วิต ตลอดเวลาตลอดชีวิตของแต่ละบุคคล ในความหมายของการศึกษา
ตลอดชีวิต จะมีความคิดหลักที่ประกอบด้วยความสาคัญ 3 คา ได้แก่ ชีวิต (Life) ความยาวนานของ
ชีวิต(Life Long) และการศึกษา(Education) มาหลอมรวมกันเป็นการศึกษาตลอดชีวิต หรือบางท่าน
เรี ยกว่าการศึกษาเพื่อชีวิตทั้ ง 3 คานี้จะมีความหมายเกี่ยวพันผสมผสานกัน และเกี่ยวข้องตลอด
อายุขัยของมนุษย์ทุกคนจุดเริ่มต้นของการศึกษาตลอดชีวิต คือ ชีวิตในครอบครัวเป็นบทบาทตอนต้น
ที่มีความละเอียดอ่อนที่สุด และสาคัญที่สุดในกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต นับเป็นจุดเริ่มต้นของ

5
การศึกษาของแต่ละบุคคล ซึ่ งเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ในครอบครัวและสังคมของบุคคลนั้นๆ
ทาให้บุคคลรู้จักตนเองในบทบาทและสถานภาพที่ต่างกันในแต่ละสถานที่และระยะเวลาที่ผ่านไป
การศึกษาตลอดชีวิต เป็นผลรวมความเชื่อโยงผสมผสานของการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal
Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Nonformal Education) และการศึกษาไม่เป็นทางการ
(Informal
Education)การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต กระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า ง
ประสบการณ์ เ ดิ ม กั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งไม่ ข าดสายและเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความลึ ก ซึ้ ง
กว้างขวางของประสบการณ์ที่ได้รับในชีวิตสถาบันทางการศึกษา เช่นโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
สถาบันฝึ กอบรมต่างๆ เป็น แหล่ งการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง แต่ก็จัดเป็นส่ว นหนึ่งในหลายๆอย่าง ที่ ให้
การศึกษาตลอดชีวิตเนื่องจากสถาบันการศึกษาเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งเดียวที่ให้การศึกษา และยังไม่
สามารถแยกออกจากองค์กรอื่น ๆ ในสังคมบ้างชุมชนมีบทบาทสาคัญในระบบการศึกษาตลอดชีวิต
นับตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมี ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและชุมชนก็มีบทบาทในฐานะองค์ประกอบด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านความรู้ทั่วไป ฯลฯ จนตลอดชีวิต ทาให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้พัฒนา
ตนเองและสร้างสรรค์พัฒนาสังคมด้วย การศึกษาตลอดชีวิตมีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ ทั้งนี้
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพเป็นจริง เปิดโอกาส และสนองความต้องการทางการศึ กษาให้กว้าง
ออกไป การศึกษาตลอดชีวิต คือ การแสวงหาความสมบูรณ์ของชีวิต เป็นการบูรณาการบทบาทชีวิต
ทั้งในแนวตั้ง ในแนวนอน และในแนวลึก การศึกษาตลอดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามความ
เจริ ญก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการนาสื่ อการเรียนการสอนใหม่ ๆ มาใช้ทาให้
สามารถจัดการศึกษาให้แก่คนเป็นจานวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว กว้างขวางทั่วถึงมากขึ้น การศึกษา
ตลอดชีวิต จะมีลั กษณะยืดหยุ่ น ในด้านเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคในการเรียนรู้และระยะเวลา
การศึกษาตลอดชีวิต มีลักษณะสากล เป็นตัวแทนของการศึกษาเพื่อประชาธิปไตยเป็นการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่ นได้ในหลายด้าน เป็ นการศึกษาที่ให้ โอกาสแก่ทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุก
ขั้นตอนของชีวิต ตามความสามารถ ความต้องการและโอกาสของทุกคนที่จะแสวงหาผลประโยชน์จาก
การศึก ษา การศึ ก ษาตลอดชีวิ ต ช่ว ยแก้ ไ ขสิ่ ง บกพร่ องของระบบการศึ กษา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
การศึ กษาในระบบโรงเรี ย นในส่ ว นที่ยั งไม่ ส อดคล้ องกับความต้องการของบุ คคลและสั งคม การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของบุคคลและสังคม สามารถทาได้โดย
อาศัยการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตจะช่วยให้บุคคลมีความรู้และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้
ปรั บ ตั ว และพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของตน ท าให้ ชี วิ ต ประสบความส าเร็ จ การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
ประกอบด้วยความรู้ทั่ว ไปและวิชาชีพ ซึ่งทั้งสองวิชานี้มิได้มีความแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง แต่จะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยธรรมชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เป็นแกนกลางหรือตัวจักรที่สาคัญใน
การวางแผนทั้งในทางทฤษฎีและโครงสร้างของการศึกษาอื่น ๆ ทุกรูปแบบ สิ่งจาเป็นสาหรับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ก็คือโอกาสทางการศึกษาแรงจูงใจและสามารถในการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ประชาชน
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ส่ ว นใหญ่มีโ อกาสได้ รั บ การศึกษามีความรักความสนใจที่จ ะเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ทั้งต้องมีเทคนิคและ
ลักษณะในการแสวงหาความรู้ด้วย เป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การรักษาไว้ และ
ปรั บ ปรุ ง “คุณภาพชีวิต ” ให้ ดีขึ้น เพื่อทาให้คนในแต่ละสั งคมมีชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ดีขึ้นในขั้น
ปฏิบัติการการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างระบบการศึกษาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตคือ การจัดการศึกษาทุกด้านให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันขึ้น
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เป็นบทกฎหมายควบคุมในการดาเนินหน้าที่ของ
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นยังมีปัญหา
กฎหมายในบางประเด็นซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการบริหารและการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยหลายประการ กล่าวคือ
1. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
การศึกษาจะต้องได้รับการส่งเสริมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550มาตรา 49 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์ กร
วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาเป็นทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีพ ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐจากบทบัญญัติดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่า
การศึกษาของประเทศไทยมีการศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ ใช้หลักสูตร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองอุ ด มการณ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การสร้ า ง
สั ง คมไทยให้ เ ป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ามปรั ช ญา “คิ ด เป็ น ” เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การสร้ า ง
สังคมไทยให้เป็นสังคม มีการบูรณาการ อย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรม และ วัฒนธรรม มุ่ง
สร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถเพื่อการทางาน
ที่มีคุณภาพการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาประมวลความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมการศึกษา
รูปแบบต่างๆ ที่จัดให้บริการแก่ป ระชาชน ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด มี
อาชีพใด โดยไม่จากัดเพศ พื้นฐานทางการศึกษา กิจกรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบมีความ
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ยืดหยุ่น ประสบการณ์อย่างไร ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจไม่เคยได้ศึกษาจากในระบบโรงเรียนมาก่อนเลย
หรืออาจจะศึกษาในระบบโรงเรียนมาบ้างแต่มีการออกกลางคันหรือไม่มีโอกาสศึกษาต่อด้วยเหตุผล
ความจ าเป็น ต่างๆ การศึกษานอกระบบจึงมีจุดมุ่งหมายที่ให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ ทั้งในด้านที่เป็น
พื้นฐานแก่การดารงชีวิต การอ่าน การเขียน การคิดคานวณเบื้องต้น ความรู้ทางด้านทักษะ การ
ประกอบอาชีพตลอดจนความรู้และข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
หลักเกณฑ์ในการอายุของผู้สมัครในการศึกษานอกระบบนั้นถ้าอายุต่ากว่ า 16 ปี นั้นจะต้องไปยื่นขอ
หนังสือการส่งตัวที่ สานักงานเขตในพื้นที่ เมื่อได้หนังสือนั้นแล้วก็สามารถนามาสมัครเรียนกับทางการ
ศึกษานอกระบบได้เลย มีการจัดการเรียนรู้ดังนี้ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน สาระประกอบอาชีพ
ทักษะการดาเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม มีการกาหนดหน่วยกิตในแต่ระดับชั้นที่แตกต่างกันไป
เพราะในการวัดและประเมินผลจะมีการประเมินผลตามระดับชั้นของผู้เรียนนี้ด้วย ซึ่งในการเรียน
ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น จะมีการพบกลุ่ม ในวันอาทิตย์ของทุก
สัปดาห์เวลา 08.00-16.00 น. หรือจะมีการพบกลุ่มวันพฤหัสบดี ที่จะมีการแบ่งแยกนักศึกษาบางกลุ่ม
มาท าการสอนเพราะว่ า นั ก ศึ ก ษาบางคนไม่ ส ะดวกที่ จ ะมาเรี ย นในวั น พบกลุ่ ม ในวั น อาทิ ต ย์ ซึ่ ง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น จะมีการศึกษาในระยะเวลาที่สั้น ในระดับชั้น
ประถมศึกษาตั้งแต่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 ทั้ง 3
ระดับชั้น แต่ละระดับชั้นจะใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี เท่านั้นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งการศึกษานอกระบบนั้นจะมีความแตกต่างจากการเรียนในระบบมาก ในการพัฒนา การ
เรียนรู้ การดาเนินชีวิต และความรู้ที่นักศึกษาได้รู้ในชั้นเรียน ซึ่งจะมีความแตกต่าง
การศึกษาในระบบ(Formal Education)และการศึกษานอกระบบ(Formal Education)
ซึ่ ง การศึ ก ษาในระบบ เป็ น การศึ ก ษาที่ มี รู ป แบบและระบบแบบแผนที่ ชั ด เจน มี ก ารก าหนด
วัตถุป ระสงค์ห ลั กสู ตร วิธีการเรี ย นการสอน และการวัดผลที่แน่นอน มีระยะเวลาในการเรียนที่
มากกว่า วิธีการสอนในการดาเนินชีวิต การสอนวิชาในชั้นเรียนที่แน่นกว่า ส่วนการการศึกษานอก
ระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งหมาย ให้เป็นการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของมนุษย์มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียน การสอนสื่อ การวัดผลและ
การประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บ่งบอกถึงความ
แตกต่างคือในเรื่องของการเรียนระยะเวลาในการเรียน และไม่มีการซ้าชั้น พร้อมทั้ง การศึกษานอก
ระบบนั้นจะยืดหยุ่นในการเรียนให้เหมาะกับการผู้เรียนที่มีความต้องการแบบไหน แต่ก ารศึกษาทาง
ความรู้ทางวิชาการนั่นไม่แน่นเหมือนในระบบซึ่งในการบริหารงานและการดาเนินงานของการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ของแต่ ล ะเขตแต่ ล ะอ าเภอนั้ น จะต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริ มการศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย พ.ศ.2551 ซึ่ ง การจั ด
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การศึกษานอกระบบ เพื่อการศึกษาของผู้เรียนจะต้องมีการปฏิบัติตามหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้ดังนั้น
การศึกษานอกระบบได้มีการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้บัญญัติส่วน
ของการจัดการศึกษานอกระบบ ตามมาตรา 10 ได้กล่ าวไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย อาจดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จาเป็นสาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการช่วยเหลือการเงินเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
(2) การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการและบุคลากร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อ
การศึ ก ษา และการยกย่ อ งประกาศเกี ย รติ คุ ณ ส าหรั บ ผู้ จั ด การเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(3) สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมให้แก่ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
(4) การสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนของการศึกษาตาม
อัธยาศัยสามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม
(5) ทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเพื่อให้บุคคลและชุมชนได้เรียนรู้ตามความ
สนใจและความต้องการที่สอดคล้องกับความจาเป็นในสังคมของการศึกษาตามอัธยาศัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้น เป็นการกล่าวถึงการส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ในส่ ว นของราชการ หน่ว ยงานของรัฐ ที่มีการเกี่ยวข้องในการ
สนั บ สนุ น การศึก ษาไม่ว่ า จะเป็ น สื่ อและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การจั ดการศึ กษา การพัฒ นา
วิชาการและบุคลากร การจั ดกิจกรรมวิชาการให้กับบุคลากรทางการศึกษา แม้ว่าสิทธิประโยชน์ตาม
ความเหมาะสมให้แก่ผู้ส่งเสริมและสนับการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนของการศึกษาตามอัธยาศัยและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ในวรรคสองในการหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนั้นจะเป็นการสนับสนุนการศึกษาแต่ไม่มีการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ชัดเจน มีแต่เพียงการสนับสนุนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนั้นด้วย ซึ่งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดการจัดการที่เป็น
ระบบจึงทาให้ส่งผลในการการศึกษาของผู้เรียนนั้นมีคุณภาพทางการศึกษาที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เพราะเกณฑ์ในการจัดการศึกษา ต้องมีการจัดการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่มีการรับสมัครนักศึกษา
เข้ามาเรียนในระดับชั้นต่างๆ ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละเขต
นั้นด้วย
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีเจตนารมณ์ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ให้อ่านออกเขียนได้ และผู้ที่ไม่มีโอกาสในการปรับวุฒิทางการศึกษาเพื่อที่จะนามาใช้ใน
การทางานของผู้เรียน แต่ในปัจจุบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ได้มีการรับ
นักเรียนในระบบเข้ามาเรียน ในการเทียบโอนผลการเรียนของการศึกษาในระบบมาเรียนการศึกษา
นอกระบบ เพราะการศึกษานอกระบบ เรียนง่าย จบเร็ว โดยผู้เรียนไม่จาเป็นจะต้องมาเรียนทุกคาบ
เรียน ก็สามารถจบการศึกษาได้เช่นกัน เพียงแค่มาสอบวัดผล และการเข้าร่วมกิจกรรมสะสมชั่วโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ 200 ชั่วโมงหรือ 100 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี ถึงแม้ว่าการศึกษานอกระบบมี
หลักสูตรและรูปแบบการสอนก็จริงแต่ในการปฏิบัติการเรียนการสอนที่มีเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆใน
การศึกษาเล่าเรียนในแต่ระดับชั้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนของการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีช่วงชั้นละ 2 ปี คือ ระดับชั้นประถมการศึกษาที่ 1-6 ระดับ
มัธ ยมศึกษาตอนต้น 1-3 และระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย 4-6 จึงทาให้ ผู้ เรียนได้รับความรู้ที่ ไม่
เพียงพอพร้อมทั้งในการเรียนการสอนนั้นยังมีความหละหลวมในการเรียนการสอน เพราะจากการที่ผู้
ศึกษาได้มีการศึกษาจากกรณีตัวอย่างของการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชน(ครู ศรช.) ในการ
ได้รับนโยบายในการพบนักศึกษาแต่ละกลุ่มในวันอาทิตย์หรือสุดสัปดาห์ของการศึกษานอกระบบ
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และการเรียนการสอนจะมีเพียงแต่ละครั้ง อาจารย์ที่สอนมีเพียงการเช็ค
ชื่อ การสอนเพีย งเล็ กน้ อย จะเน้ นการทากิจกรรมในชุมชน หรือการเข้าร่วมโครงการ ต่างๆของ
หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่ได้ขออนุเคราะห์ให้ทาง กศน.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ดังกล่าว หรือในบางกลุ่มมีการพบนักศึกษาเพียงช่วงเช้า เพียงแค่ส่งงาน นาชิ้นงานกลับไปทาที่บ้าน
ซึ่งบุคลากรในการสอนนั้นจะเน้นการศึกษาตามอัธยาศัยเสียมากกว่า ซึ่งบุคลากรยังขาดการสอนแบบ
การศึกษานอกระบบที่ได้มีวิชาการ สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะต้องเรียนภายในชั้ นเรียน หรือข้อมูลที่
นักศึกษาจะได้รับในรายวิชา
จากประเด็นดังกล่าวนี้จึงทาให้ผลกระทบเกิดขึ้นมากมายในการเรียนรู้ เพราะทาให้ผู้เรียน
ไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ ผลกระทบได้มาจากการที่สอนโดยไม่มีขอบเขตหรือข้อบังคับใน
การศึกษา ในเมื่อผู้เรียนไม่เคยมาเรียน แต่ ได้รับการให้สอบผ่าน ผู้เรียนจะถือว่าไม่มาเรียนก็สามารถ
จบง่ายได้เหมือนกันทาให้ผู้เรียนไม่ได้รับความรู้ที่ไม่แน่นไม่ชัดเจนในประเด็นของการศึกษา จึงทาให้
ผู้ เรี ย นที่ จ บจากการศึกษานอกระบบไม่ส ามารถเขีย นหรื ออ่า นได้ ซึ่ งไม่ เป็น ไปตามนโยบายของ
การศึกษานอกระบบ ซึ่งการศึ กษานอกระบบนั้นควรมีหลักเกณฑ์ในการศึกษาที่ชัดเจน ความรู้ใน
ระดั บ ใดและการสอบเข้ า ที่ ใ ดได้ บ้ า งและการเรี ย นการสอนที่มี ข้ อ บั ง คั บที่ แ น่ น อนไม่ ห ละหลวม
จนเกินไป หรือในการรับนักศึกษานอกระบบจะต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน และการตรวจสอบ
รายชื่อของผู้เรียนที่ได้เทียบโอนการศึ กษาว่าผู้เรียนยังมีการเรียนการสอนในระบบ และผู้เรียนด้อย
โอกาสทางการศึกษาหรือไม่ ซึ่งจะทาให้เกิดข้อเปรียบเทียบในการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ
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และการศึ ก ษาในระบบขึ้ น ได้ ว่ า การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย นั้ น มี คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่ไม่ได้เกณฑ์และมีคุณภาพที่ต่ากว่าในระบบจึงไม่ค่อยได้รับการยอมรับทางสังคมสักเท่าไร
ผู้ศึกษาเห็นว่า การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ควรมีหลักเกณฑ์ใน
การรับสมัครผู้เรียนที่จะมาเรียน และมีการวัดความรู้เบื้องต้นของก่อนเข้าเรียน พร้อมทั้งครูผู้สอนควร
เน้นวิธีดาเนินการในการเรียนและการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ไม่น้อยไปกว่า
นักเรียนที่เรียนในระบบ
2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้า ที่ของผู้อานวยการสานักงาน กศน.กทม และ
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเป็นการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มี ความต้องการ
ทางการศึกษาหรือผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีฐานะทางการเงินมากพอที่จะศึกษาจึงทาให้พลาดโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสาคัญทางการศึกษาของไทย เพราะการศึกษานั้นเป็นส่ วนสาคัญในการ
ดารงชีวิตให้มีการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จึงเป็นหน่วยงานเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายนี้ เพื่อที่จะเข้ามาศึกษา
เล่าเรียน หาความรู้ ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีผู้ เรียนจานวนมากที่ต้องการใน
การศึกษาต่อ ในแต่ละจังหวัดมีสานักงาน กศน. จังหวัด ทาหน้าที่ดูแลศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย แต่ ล ะอ าเภอภายในจั ง หวั ด นั้ น ๆ ส าหรั บ กรุ ง เทพมหานคร มี ส านั ก งาน
กศน.กทม ดูแลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแต่ละเขต ทั้ง หมด 50 เขต ทั่ว
กรุงเทพมหานครซึ่งในการบริหารงานดูแลการควบคุมการทางานของผู้อานวยการของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยแต่ละเขตพระราชบัญญัติส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้ในมาตรา 22 ว่า ให้เลขาธิการ กศน.แต่งตั้งผู้ บริหาร
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงาน กศน.กทม.จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงาน กศน. กทม. ขึ้นใหม่พระราชบัญญัตินี้ วรรคสอง ให้ผู้อานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา ปฏิบั ติห น้ าที่ผู้ อานวยการส านักงาน กศน. จังหวัดจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ อานวยการ
สานักงาน กศน. จังหวัด ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ วรรคสาม การดาเนินการแต่งตั้งตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บั งคับ จากบทบัญญัติดังกล่ าวนั้นจะโดยให้ เลขาธิการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย แต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานกศน.กทม และ สานักงาน กศน. จังหวัด โดยภายในแล้วเสร็จ
180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้นในขณะที่การดาเนินงานของการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัยในตอนนี้นั้น โดยมี ผู้อานวยการสานักงาน กศน. กทม. และผู้อานวยการ
กศน. จังหวัด เพราะ นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2551 ซึ่งในปัจจุบัน เวลาผ่านพ้นมา 8 ปี เศษแล้ว ได้มี
การแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงาน กศน.กทม และผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด ขึ้นเรียบร้อย
นานแล้ว ดังนั้นในการบริหารงานของทั้งสานักงาน กศน.กทม.และสานักงาน กศน.จังหวัด ก็ต้องมีการ
บริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่ได้ระบุถึง อานาจและหน้าที่ของผู้อานวยการ กศนกทม และผู้อานวยการ กศน จังหวัด
ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 นั้นไม่ได้
กาหนดอานาจ หน้าที่ ของผู้อานวยการสานักงาน กศน. กทม และ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดไว้ แต่ในทางปฏิบัตินั้นได้นาพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 นั้น มาปฏิบัติในส่วนของการมีอานาจ หน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 27 นามาใช้โดยอนุโลม บัญญัติว่า ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุ ม ดู แ ลให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
(2) พิจ ารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
(3) ส่งเสริมสนั บสนุน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(4) จั ด ท ามาตรฐานภาระงานส าหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา
(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสนออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้นผู้บริหารสถานศึกษามีอานาจหน้าที่มากมายหลายอย่าง ซึ่ง
นอกจากมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดแล้ว ยังมีอานาจหน้าที่ซึ่งกาหนดโดย ก.ค.ศ.(คณะกรรมการ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา) และ อ.ก.ค.ศ. (อนุกรรมการข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) อีกด้วย การทางานของผู้ อานวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จะมีการดาเนินงานตามระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะผู้อานวยการถือว่าเป็นบุ
คลกากรทางการศึกษาตามกฎหมายกาหนดนั้นด้วย ผู้อานวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นผู้บริหารสูงสุด สถานศึกษามีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรใน
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สถานศึกษา บริห ารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงาน วิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คื อ บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มี
อานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา รวมทั้ง จัดทาการประกันคุณภาพการศึกษา บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับชุมชน
และท้ อ งถิ่ น จากการศึ ก ษาพบว่ า การบริ ห ารงานของผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.กทม และ
ผู้ อ านวยการ กศน.จั ง หวัด อื่ น ๆ นั้ น มี การปฏิ บั ติต ามพระราชบั ญญั ติ ระเบีย บข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยนาหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระยะเวลานั บ ตั้งแต่ที่มีการใช้พระราชบัญญัติส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลานั้นถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 8 ปี โดยที่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 นั้นไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ของผู้อานวยการสานักงาน กศน.กทม และ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดไว้เลยผู้ศึกษา
จึงเห็นว่าควรมีการบัญญัติการดาเนินงานของผู้อานวยการ สานักงาน กศน.กทม. และ ผู้อานวยการ
กศน. จังหวัด ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะสาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะการดาเนินงานของ
ผู้อานวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยนั้นมีการดาเนินงานที่แตกต่างจากการ
ดาเนินงานของผู้อานวยการการศึกษาในระบบเพราะงานที่ปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างกัน ต้องสอน
นักเรียนและผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน การดาเนินงานกับทางชุมชนก็มีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัดเจน ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 27 นั้น ได้พูดในภาพรวมของการดาเนินงานของผู้อานวยการทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่ง
การปฏิบั ติง านของผู้ อานวยการของการศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย จะมีค วาม
แตกต่างกับ ผู้อานวยการในระบบโรงเรียน จึงทาให้ในการดาเนินงานของผู้อานวยการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จึง ไม่มีประสิ ท ธิภ าพเท่าที่ ควรและการใช้กฎหมายก็ไม่มีความ
คล่องตัว
ผู้ศึกษาเห็น ว่า กฎหมายควรกาหนดอานาจหน้าที่ในการบริหารงานของผู้ อานวยการ
ส านั ก งาน กศน.กทม และ ผู้ อ านวยการส านั กงาน กศน. จั งหวัด ไว้อ ย่า งชั ดเจนโดยให้ มี ความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ กศน. กทม. และ ผู้อานวยการ กศน.จังหวัดเพื่อให้มี
ความสะดวกในการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
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3. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานที่สาหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาของประเทศไทยได้ มีการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2552-2561 โดยได้ให้
ความสาคัญในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง
การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี
นโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตาบล ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตาบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สาหรับ
ประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน
ชุม ชน ดัง นั้ น จึ งมี ก ารจั ดตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ยนชุ ม ชนขึ้ น ศู นย์ ก ารเรีย นชุ ม ชน คื อ ศูน ย์ ก ลางการจั ด
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนในชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาวิวัฒน์ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การเรียน
ชุมชนนั้น จะมีการจัดตั้งอยู่ในชุมชน กากับดูแลโดยองค์กรชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ปวงชนตามแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นั้ น จะมี กิจ กรรมร่ ว มกับ ชุม ชน การสร้ าง การสานสั มพั นธ์ กับ ประชาชนในชุม ชนเพื่อ ในการท า
โครงการในการพัฒนาชุมชน ซึ่งการจัดการศึกษาในชุมชนเป็นการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้สังคมไทย
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมการดาเนินงานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเรื่องศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีหลักการในการสนับสนุนคือ จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆในศูนย์การ
เรียนชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นของประชาชน ระบบการดาเนินงานควบคุมดูแลโดยองค์กร
ชุมชน ดังนั้นในการที่ศูนย์การเรียนชุมชนได้เกิดขึ้นนั้น เพราะการดาเนินงานกับภาคีเครือข่าย โดยที่
จะต้องมี กศน.ตาบล และครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน เป็นการดูแลและในการสร้างภาคีเครือ ข่าย
ภายในชุมชน นั้นด้วย
พระราชบั ญ ญัติ ส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย พ.ศ.2551
มาตรา 18บัญญัติให้ ให้สถานศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับเครือข่าย
การดาเนินงานของสถานศึกษาดังกล่าว อาจจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนเป็นหน่วยจัด
กิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้
การจัดตั้ง ยุบ เลิก รวม การกาหนดบทบาท อานาจและหน้าที่ของสถานศึกษาตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
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จากบทบัญญัติมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของการศึกษานอก
ระบบและการศึก ษาตามอั ธ ยาศั ย ซึ่ งในการด าเนิ นงานของศู น ย์ การเรี ยนชุ ม ชน มี ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ประสานงานกับเครือข่าย โดยที่เครือข่ายนั้นก็คือชุมชนหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ศูนย์
การเรียนชุมชนนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และ
วรรคสามได้บัญญัติถึง การยุบ เลิก รวม กาหนดบทบาท อานาจและหน้าที่ของสถานศึกษาของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด นอกจากนี้การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังมีศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อเป็นห้องสมุดประชาชนและศูนย์
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีความรู้ ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพอีกด้วย
จากการศึกษาพบว่า ศูนย์การเรียนชุมชนส่วนมากคับแคบ อยู่ในชุมชนแออัด พื้ นที่ไม่พอ
สาหรับผู้เรียนที่จะเรียน ซึ่งทาให้มีผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ผู้เรียนส่งเสียงดังรบกวนประชาชนใน
ชุมชน มีกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม การขับขี่จักรยานยนต์ที่ส่งเสียงดัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยบางแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนภายในวัด เมื่อวั ดได้มีการจัดกิจกรรมหรือ
งานประเพณีต่างๆในบางครั้งผู้เรียนก็ยังมีการก่อกวนส่งเสียงดังในขณะที่ทางวัดทากิจกรรมดังกล่าว
นั้นด้วย ผลกระทบของเหตุการณ์ในวัดนั้น ก็ต้องถูกไล่ออกจากวัด จึงทาให้ต้องย้ายสถานที่เรียน
บ่อยครั้งถึงแม้ว่าจะมีการห้ามปรามแล้วแต่ยังมีการกระทาของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่
ดี และคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ต้องการการศึกษา จึงทาให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของคน
ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยไม่มีที่เรียนจะต้องไปเรียนร่วมกันในที่เดียวทั้งสามระดับชั้น ก่อให้เกิดความ
แออัดในการศึกษาเล่าเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่ายในการมาเรียน และการสื่อสารที่ลาบากทา
ให้หนังสือและสื่อต่างๆที่ต้องการใช้แต่ละระดับชั้นต้องสลับกันใช้ การย้ายสถานที่เรียนบ่อยครั้งทาให้
ผู้เรียนขาดเรียนหรือไม่ได้ไปเรียนบ้าง และทางชุมชนได้ไล่ให้ผู้เรียนให้ออกจากศูนย์การเรียนชุมชนทา
ให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ ผู้เรียนไม่มีที่ศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยควรได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในหลายฝ่ายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน และควรมีการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นระบบการส่งเสริมการศึกษาที่
ชัดเจน มีการดูแลศูนย์การเรียนชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี “ศูนย์การศึกษานอกระบบ” ซึ่งทาง
กระทรวงศึกษาธิการต้องมีงบประมาณสนับสนุนให้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้เรียนมีที่ศึกษาเล่าเรียน
อย่างถาวร เพราะจะได้ไม่เป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของชุมชน การแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนอย่างเพียงพอทั่วประเทศ จะช่วยให้ฝ่ายบริหาร
ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถจัดการเรียนการสอนนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มรูปแบบการศึกษา ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสอนและควบคุ มดูแล
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ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีสมาธิในการเรียน มีความตั้งใจเรียนและได้รับความรู้ในการเรียนอย่างเต็มที่
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ควรเพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
“การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามมาตรา
10 ต้องเป็นไปตามหลักการสาคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นช่องทางพิเศษสาหรับบุคคลซึ่ง
(1.1) ไม่มีโอกาสเรียนในระบบ
(1.2) อายุ ไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่บุคคลซึ่งมีประสบการณ์ในการทางาน
ประกอบอาชีพและมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ
(1.3) ได้รับ อนุ ญาตจากผู้ อานวยการเขตแห่ งกรุงเทพมหานครหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ในพื้นที่นั้น
(2) มีการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนที่สาเร็จจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีคุณภาพทางการศึกษาไม่ต่ากว่าผู้สาเร็จการศึกษาจากการศึกษาในระบบในระดับชั้น
เดียวกัน และดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข”
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
และผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
ควรเพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
“ให้ผู้ อานวยการสานั กงาน กศน.กทม. และผู้อานวยการส านักงานกศน.จังหวัด เป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร หรือ
สานักงาน กศน.จังหวัด แล้วแต่กรณี และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
(2) พิจ ารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
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(3) ส่งเสริมสนั บสนุ น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(4) จั ด ท ามาตรฐานภาระงานส าหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา
(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(6) ดาเนินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่ง เพื่อให้แหล่งเรียนรู้นั้นเป็นที่ซึ่งผู้เรียนและประชาชนในชุมชนสามารถศึกษาหาความรู้ได้
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย”
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่สาหรับการศึกษานอกระบบ
ควรเพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
“ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีอาคารและสถานที่ของศูนย์การเรียนนอกระบบและการ
เรียนตามอัธยาศัยอย่างเพียงพอในพื้นที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทุกตาบลในจังหวัดอื่นๆ ทั่ว
ประเทศภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฉบับนี้ใช้บังคับ”
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว จะช่วยให้ฝ่ายบริหารของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถจัดการเรียนการสอนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มรูปแบบการศึกษา
ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสอนและควบคุมดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีสมาธิในการเรีย น มีความตั้งใจเรียนและ
ได้รับความรู้ในการเรียนอย่างเต็มที่
บรรณานุกรม
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ประสบการณ์การจัดการการศึกษานอกโรงเรียนอดีตถึงปัจจุบัน .
กรุงเทพมหานคร: กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนกรมฯ, 2542.
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2551.
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