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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่
ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มีพ้ืนฐานในการเรียนรู้ รู้จักคิด
เป็น เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งมีโอกาสพัฒนาทักษะและวิชาชีพตามความจ าเป็นอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นิยามความหมายของค าว่า 
การศึกษา ว่า หมายถึง “กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ว่า 
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส าหรับการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อยู่นอกระบบโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาส าหรับประชาชนที่อยู่ในชนบทเป็นอย่างมาก ทรงริเริ่มตั้ง 
“ศาลารวมใจ”ตามหมู่บ้านในชนบท เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ โดยพระราชทาน
หนังสือประเภทต่างๆแก่ห้องสมุด  “ศาลารวมใจ”นอกจากนั้นยังทรงมีพระราชด าริให้จัดท าโครงการ
พระดาบส เมื่อ ปี พ.ศ.2519  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยและเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนต่อมาพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ได้ให้ค าจ ากัดความของการศึกษานอกระบบ
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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และวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพ่ือจัด
ระดับผลการเรียนรู้  
 ในปัจจุบัน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีมาตรการทางกฎหมายก าหนด
ไว้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 แต่การ
ด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศยังมี
ปัญหากฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานหลายประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการจัดและพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.กทม. และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด  และปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ส าหรับ
การศึกษานอกระบบ ดังนั้นจากสภาพการด าเนินงานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในปัจจุบันเป็นที่เห็นได้ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  การศึกษาเรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องนี้  
 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 
  สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชน

ได้รับการเคารพและจากการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก
แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดจากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีและศาสนา ต่อมา
ผู้บริหารประเทศและนักกฎหมายต่างมีบทบาทในการส่งเสริมแนวความคิดดังกล่าวและร่างขึ้นเป็น
เอกสารที่ใช้ปกป้องสิทธิของบุคคลและค่อยๆกลายเป็นบทบัญญัติและรัฐธรรมนูญของชาติต่าง ๆ ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ความคิดเรื่องกฎแห่งธรรมชาติได้พัฒนาไปเป็นการยอมรับว่าสิทธิโดยธรรมชาติ
เป็นสิทธิทางกฎหมายและสิทธิดังกล่าวนี้ต่อมามีการรวบรวมและร่างขึ้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
ชาติในยุโรปและอเมริกาเหนือซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างรัฐและบุคคลภายในรัฐซึ่งเน้นว่า
อ านาจของรัฐมาจากบรรดาเสรีชนปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง(Declaration of 
the Rights of Man and of the Citizen) ซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ซึ่งร่างขึ้นเมื่อ 
ค.ศ. 1789 และกฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกา (Bill of Rights) ซึ่งร่างข้ึนใน ค.ศ.1791 ล้วนพัฒนา
มาจากแนวความคิดที่กล่าวมาแล้วในช่วงระยะระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้เกิ ด
ระบอบการปกครองแบบรวมอ านาจเบ็ดเสร็จ (Totalitarian regimes) ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1920 
และด าเนินต่อไปจนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในดินแดนของตนเอง
อย่างรุนแรง ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939–1945) ได้น ามาซึ่งการท าลายล้างชีวิตและ
ศักดิ์ศรีของมนุษยชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความพยายามที่จะท าลายชนกลุ่มต่างๆ โดยอ้างเหตุ
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แห่งเชื้อชาติและศาสนาดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างแน่นอนว่าจ าเป็นจะต้องมีบทบัญญัติระดับ
นานาชาติ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเป็น
ภาระท่ีส าคัญอันจะน าไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าของโลก  ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ
มีการด าเนินการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น บรรดาผู้น าของประเทศสมาชิกดั้งเดิม 50 ประเทศ 
ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of the United Nations) เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน ค.ศ. 1945 ซึ่งประกาศเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้ถือก าเนิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ว่า “เพ่ือปกป้องคนรุ่นต่อไปจากภัยพิบัติของสงคราม 
และเพ่ือยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในศักดิ์ศรี  และคุณค่าของมนุษย์ และในสิทธิ
อันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี” มาตรา 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุว่า จุดมุ่งหมายประการ
หนึ่งของสหประชาชาติคือ “เพ่ือบรรลุความร่วมมือระหว่างชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานส าหรับมนุษย์ทุกคนโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภาษา 
หรือศาสนา”ด้วยเหตุที่กฎบัตรสหประชาชาติ เป็นสนธิสัญญาที่บรรดาประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติร่วมลงนาม จึงถือว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม รวมถึง
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการร่วมมือกับสหประชาชาติตลอดจนนานาประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรกฎบัตรมีความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษย์ชนขั้นพ้ืนฐานในศักดิ์ศรีและ
คุณค่าของตัวบุคคล และในความเสมอกันแห่งสิทธิของทั้งชายและหญิง ได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแห่งชาติให้ดีขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น จึงได้ประกาศปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ซึ่งเป็น
เจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก  

 
2. แนวคิด เรื่อง “คิดเป็น” 
  แนวความคิดเรื่อง“คิดเป็น”ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักวิชาการศึกษามา

ไม่น้อยกว่า20 ปีแล้ว โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และคณะ ได้ประยุกต์แนวความคิดในเรื่อง“คิดเป็น”
และน ามาเป็นเป้าหมายส าคัญในการบริการการศึกษาผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา เช่น การ
จัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงค์ เพ่ือการรู้หนังสือ เป็นต้น การจัดกิจกรรมเน้นใน
เรื่องการเรียนรู้ด้วยแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และจากนั้นเป็นต้นมา การศึกษานอก
ระบบก็ได้ยึดปรัชญา “คิดเป็น” มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด ปรัชญา “คิดเป็น”อยู่
บนพ้ืนฐานความคิดที่ว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีจุดรวมของความ
ต้องการที่เหมือนกัน คือ ทุกคนต้องการความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อเราและสังคมสิ่งแวดล้อม
ประสมกลมกลืนกันได้ โดยการปรับปรุงตัวเราให้เข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือโดยการปรับปรุง
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สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ประสมกลมกลืนกัน หรือเข้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน คนที่
สามารถท าได้เช่นนี้ เพ่ือให้ตนเองมีความสุขนั้นจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความคิดสามารถคิดแก้ปัญหารู้จัก
ตนเองและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจึงจะเรียกได้ว่าผู้นั้นเป็นคนคิดเป็นหรืออีกนัยหนึ่งปรัชญา “คิดเป็น” 
จากความเชื่อพ้ืนฐานตามแนวพุทธศาสนาที่สอนให้บุคคลสามารถพ้นทุกข์และพบความสุขได้ด้วยการ
ค้นหาสาเหตุของปัญหา สาเหตุของทุกข์ ซึ่งส่งผลให้บุคคลผู้นั้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การ“คิดเป็น”เป็นการคิดเพ่ือแก้ปัญหา คือ มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วพิจารณาย้อนไตร่ตรองถึงข้อมูล 3 
ประเภท คือ ข้อมูลด้วยตนเอง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ ต่อจากนั้นก็ลงมือกระท า
ถ้าหากสามารถท าให้ปัญหาหายไปกระบวนการก็ยุติลงแต่หากบุคคลยังไม่พอใจแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่ 
บุคคลก็เริ่มกระบวนการพิจารณาทางเลือกใหม่อีกครั้ง และกระบวนการนี้ยุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมี
ความสุข สรุป ความหมายของ “คิดเป็น” มีองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงปรัชญา 3 ส่วน กล่าวคือ 
เป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ คือ ความสุขของมนุษย์จึงแสวงหาวิธีต่าง ๆ เพ่ือที่จะมุ่งไปสู่ความสุข
นั้น แต่เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันโดยพ้ืนฐานทั้งกายภาพอารมณ์ สังคม จิตใจ และสภาวะ
แวดล้อม ท าให้ความต้องการของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การให้คุณค่าและความหมายของ
ความสุขของมนุษย์จึงแตกต่างกัน การแสวงหาความสุขที่แตกต่างกันนั้น ขึ้นโดยหลักการของการคิด
เป็น มนุษย์ควรจะใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ข้อมูลตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ทั้ง
ทางด้านกายภาพ สุขภาพอนามัย ความพร้อมต่าง ๆ ข้อมูลสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
สิ่งแวดล้อม ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมตลอดจนกรอบคุณภาพ 
จริยธรรม และข้อมูลทางวิชาการ คือความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคิด ตัดสินใจนั้น ๆ ว่ามีหรือไม่เพียง
พอที่จะน าไปใช้หรือไม่ การใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านนี้จะช่วยให้การคิด ตัดสินใจเพ่ือแสวงหาความสุข
ของมนุษย์เป็นไปอย่างรอบคอบ เรียกวิธีตัดสินใจนี้ว่า “คิดเป็น” และเป็นความคิดที่มีพลวัต คือ 
ปรับเปลี่ยนได้เสมอ เมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไปกระบวนการคิดเป็นอาจ
จ าแนกให้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ 

 
3. แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  การศึกษาไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่จบการศึกษาระบบโรงเรียนแต่จะเป็นกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกช่วงชีวิต ตลอดเวลาตลอดชีวิตของแต่ละบุคคล ในความหมายของการศึกษา
ตลอดชีวิต จะมีความคิดหลักที่ประกอบด้วยความส าคัญ 3 ค า ได้แก่ ชีวิต (Life) ความยาวนานของ
ชีวิต(Life Long) และการศึกษา(Education) มาหลอมรวมกันเป็นการศึกษาตลอดชีวิต หรือบางท่าน
เรียกว่าการศึกษาเพ่ือชีวิตทั้ง 3 ค านี้จะมีความหมายเกี่ยวพันผสมผสานกัน และเกี่ยวข้องตลอด
อายุขัยของมนุษย์ทุกคนจุดเริ่มต้นของการศึกษาตลอดชีวิต คือ ชีวิตในครอบครัวเป็นบทบาทตอนต้น
ที่มีความละเอียดอ่อนที่สุด และส าคัญที่สุดในกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต นับเป็นจุดเริ่มต้นของ
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การศึกษาของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ในครอบครัวและสังคมของบุคคลนั้นๆ 
ท าให้บุคคลรู้จักตนเองในบทบาทและสถานภาพที่ต่างกันในแต่ละสถานที่และระยะเวลาที่ผ่านไป 
การศึกษาตลอดชีวิต เป็นผลรวมความเชื่อโยงผสมผสานของการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Nonformal Education) และการศึกษาไม่เป็นทางการ 
(Informal Education)การศึกษาตลอดชีวิต กระบวนการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ระหว่าง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ให้เป็นไปอย่างไม่ขาดสายและเกี่ยวข้องกับความลึกซึ้ง
กว้างขวางของประสบการณ์ที่ได้รับในชีวิตสถาบันทางการศึกษา เช่นโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
สถาบันฝึกอบรมต่างๆ เป็นแหล่งการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง แต่ก็จัดเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆอย่าง ที่ ให้
การศึกษาตลอดชีวิตเนื่องจากสถาบันการศึกษาเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งเดียวที่ให้การศึกษา และยังไม่
สามารถแยกออกจากองค์กรอ่ืน ๆ ในสังคมบ้างชุมชนมีบทบาทส าคัญในระบบการศึกษาตลอดชีวิต 
นับตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมี ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและชุมชนก็มีบทบาทในฐานะองค์ประกอบด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านความรู้ทั่วไป ฯลฯ จนตลอดชีวิต ท าให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้พัฒนา
ตนเองและสร้างสรรค์พัฒนาสังคมด้วย การศึกษาตลอดชีวิตมีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ ทั้งนี้
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพเป็นจริง เปิดโอกาส และสนองความต้องการทางการศึกษาให้กว้าง
ออกไป การศึกษาตลอดชีวิต คือ การแสวงหาความสมบูรณ์ของชีวิต เป็นการบูรณาการบทบาทชีวิต 
ทั้งในแนวตั้ง ในแนวนอน และในแนวลึก การศึกษาตลอดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการน าสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ มาใช้ท าให้
สามารถจัดการศึกษาให้แก่คนเป็นจ านวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว กว้างขวางทั่วถึงมากขึ้น การศึกษา
ตลอดชีวิต จะมีลักษณะยืดหยุ่น ในด้านเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคในการเรียนรู้และระยะเวลา 
การศึกษาตลอดชีวิต มีลักษณะสากล เป็นตัวแทนของการศึกษาเพ่ือประชาธิปไตยเป็นการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่นได้ในหลายด้าน เป็นการศึกษาที่ให้โอกาสแก่ทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุก
ขั้นตอนของชีวิต ตามความสามารถ ความต้องการและโอกาสของทุกคนที่จะแสวงหาผลประโยชน์จาก
การศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต ช่วยแก้ไขสิ่งบกพร่องของระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาในระบบโรงเรียนในส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของบุคคลและสังคม สามารถท าได้โดย
อาศัยการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตจะช่วยให้บุคคลมีความรู้และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้
ปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพของตน ท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จ การศึกษาตลอดชีวิต 
ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปและวิชาชีพ ซึ่งทั้งสองวิชานี้มิได้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่จะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยธรรมชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เป็นแกนกลางหรือตัวจักรที่ส าคัญใน
การวางแผนทั้งในทางทฤษฎีและโครงสร้างของการศึกษาอ่ืน ๆ ทุกรูปแบบ สิ่งจ าเป็นส าหรับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ก็คือโอกาสทางการศึกษาแรงจูงใจและสามารถในการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ประชาชน
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ส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับการศึกษามีความรักความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งต้องมีเทคนิคและ
ลักษณะในการแสวงหาความรู้ด้วย เป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การรักษาไว้ และ
ปรับปรุง “คุณภาพชีวิต” ให้ดีขึ้น เพ่ือท าให้คนในแต่ละสังคมมีชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ดีขึ้นในขั้น
ปฏิบัติการการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างระบบการศึกษาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตคือ การจัดการศึกษาทุกด้านให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันข้ึน 

  
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เป็นบทกฎหมายควบคุมในการด าเนินหน้าที่ของ
ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นยังมีปัญหา
กฎหมายในบางประเด็นซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการบริหารและการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยหลายประการ กล่าวคือ 
 
 1. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
  การศึกษาจะต้องได้รับการส่งเสริมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550มาตรา 49 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐ เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กร
วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาเป็นทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีพ ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐจากบทบัญญัติดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่า
การศึกษาของประเทศไทยมีการศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ ใช้หลักสูตร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคม มีการบูรณาการ อย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรม และ วัฒนธรรม มุ่ง
สร้างพ้ืนฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถเพ่ือการท างาน
ที่มีคุณภาพการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาประมวลความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมการศึกษา
รูปแบบต่างๆ ที่จัดให้บริการแก่ประชาชน ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด มี
อาชีพใด  โดยไม่จ ากัดเพศ พ้ืนฐานทางการศึกษา กิจกรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบมีความ
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ยืดหยุ่น  ประสบการณ์อย่างไร ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจไม่เคยได้ศึกษาจากในระบบโรงเรียนมาก่อนเลย 
หรืออาจจะศึกษาในระบบโรงเรียนมาบ้างแต่มีการออกกลางคันหรือไม่มีโอกาสศึกษาต่อด้วยเหตุผล
ความจ าเป็นต่างๆ การศึกษานอกระบบจึงมีจุดมุ่งหมายที่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทั้งในด้านที่เป็น
พ้ืนฐานแก่การด ารงชีวิต การอ่าน การเขียน การคิดค านวณเบื้องต้น ความรู้ทางด้านทักษะ การ
ประกอบอาชีพตลอดจนความรู้และข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
หลักเกณฑ์ในการอายุของผู้สมัครในการศึกษานอกระบบนั้นถ้าอายุต่ ากว่า 16 ปี นั้นจะต้องไปยื่นขอ
หนังสือการส่งตัวที่ ส านักงานเขตในพ้ืนที่ เมื่อได้หนังสือนั้นแล้วก็สามารถน ามาสมัครเรียนกับทางการ
ศึกษานอกระบบได้เลย มีการจัดการเรียนรู้ดังนี้ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน สาระประกอบอาชีพ 
ทักษะการด าเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม มีการก าหนดหน่วยกิตในแต่ระดับชั้นที่แตกต่างกันไป
เพราะในการวัดและประเมินผลจะมีการประเมินผลตามระดับชั้นของผู้เรียนนี้ด้วย  ซึ่งในการเรียน
ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น จะมีการพบกลุ่ม ในวันอาทิตย์ของทุก
สัปดาห์เวลา 08.00-16.00 น. หรือจะมีการพบกลุ่มวันพฤหัสบดี ที่จะมีการแบ่งแยกนักศึกษาบางกลุ่ม
มาท าการสอนเพราะว่านักศึกษาบางคนไม่สะดวกที่จะมาเรียนในวันพบกลุ่มในวันอาทิตย์ ซึ่ง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น จะมีการศึกษาในระยะเวลาที่สั้น ในระดับชั้น
ประถมศึกษาตั้งแต่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 ทั้ง 3 
ระดับชั้น แต่ละระดับชั้นจะใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี เท่านั้นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งการศึกษานอกระบบนั้นจะมีความแตกต่างจากการเรียนในระบบมาก ในการพัฒนา การ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิต และความรู้ที่นักศึกษาได้รู้ในชั้นเรียน ซึ่งจะมีความแตกต่าง  
  การศึกษาในระบบ(Formal Education)และการศึกษานอกระบบ(Formal Education) 
ซึ่งการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนที่ชัดเจน มีการก าหนด
วัตถุประสงค์หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดผลที่แน่นอน มีระยะเวลาในการเรียนที่
มากกว่า วิธีการสอนในการด าเนินชีวิต การสอนวิชาในชั้นเรียนที่แน่นกว่า ส่วนการการศึกษานอก
ระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งหมาย ให้เป็นการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของมนุษย์มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียน การสอนสื่อ การวัดผลและ
การประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บ่งบอกถึงความ
แตกต่างคือในเรื่องของการเรียนระยะเวลาในการเรียน และไม่มีการซ้ าชั้น พร้อมทั้ง การศึกษานอก
ระบบนั้นจะยืดหยุ่นในการเรียนให้เหมาะกับการผู้เรียนที่มีความต้องการแบบไหน แต่การศึกษาทาง
ความรู้ทางวิชาการนั่นไม่แน่นเหมือนในระบบซึ่งในการบริหารงานและการด าเนินงานของการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละเขตแต่ละอ าเภอนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ซึ่งการจัด
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การศึกษานอกระบบ เพ่ือการศึกษาของผู้เรียนจะต้องมีการปฏิบัติตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ดังนั้น
การศึกษานอกระบบได้มีการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้บัญญัติส่วน
ของการจัดการศึกษานอกระบบ ตามมาตรา 10 ได้กล่าวไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย อาจด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่จ าเป็นส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการช่วยเหลือการเงินเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ 
  (2) การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการและบุคลากร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา และการยกย่องประกาศเกียรติคุณส าหรับผู้จัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  (3) สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมให้แก่ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 
  (4) การสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนของการศึกษาตาม
อัธยาศัยสามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม 
  (5) ทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือให้บุคคลและชุมชนได้เรียนรู้ตามความ
สนใจและความต้องการที่สอดคล้องกับความจ าเป็นในสังคมของการศึกษาตามอัธยาศัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้น เป็นการกล่าวถึงการส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของราชการ หน่วยงานของรัฐที่มีการเกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนการศึกษาไม่ว่า จะเป็นสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การจัดการศึกษา การพัฒนา
วิชาการและบุคลากร การจัดกิจกรรมวิชาการให้กับบุคลากรทางการศึกษา แม้ว่าสิทธิประโยชน์ตาม
ความเหมาะสมให้แก่ผู้ส่งเสริมและสนับการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนของการศึกษาตามอัธยาศัยและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  แต่ในวรรคสองในการหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุน  ดังนั้นจะเป็นการสนับสนุนการศึกษาแต่ไม่มีการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ชัดเจน มีแต่เพียงการสนับสนุนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนั้นด้วย ซึ่งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดการจัดการที่เป็น
ระบบจึงท าให้ส่งผลในการการศึกษาของผู้เรียนนั้นมีคุณภาพทางการศึกษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เพราะเกณฑ์ในการจัดการศึกษา ต้องมีการจัดการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่มีการรับสมัครนักศึกษา 
เข้ามาเรียนในระดับชั้นต่างๆ ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละเขต
นั้นด้วย  
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  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีเจตนารมณ์ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ให้อ่านออกเขียนได้ และผู้ที่ไม่มีโอกาสในการปรับวุฒิทางการศึกษาเพ่ือที่จะน ามาใช้ใน
การท างานของผู้เรียน แต่ในปัจจุบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ได้มีการรับ
นักเรียนในระบบเข้ามาเรียน ในการเทียบโอนผลการเรียนของการศึกษาในระบบมาเรียนการศึกษา
นอกระบบ เพราะการศึกษานอกระบบ เรียนง่าย จบเร็ว โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นจะต้องมาเรียนทุกคาบ
เรียน ก็สามารถจบการศึกษาได้เช่นกัน เพียงแค่มาสอบวัดผล และการเข้าร่วมกิจกรรมสะสมชั่วโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ 200 ชั่วโมงหรือ 100 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี ถึงแม้ว่าการศึกษานอกระบบมี
หลักสูตรและรูปแบบการสอนก็จริงแต่ในการปฏิบัติการเรียนการสอนที่มีเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆใน
การศึกษาเล่าเรียนในแต่ระดับชั้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนของการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีช่วงชั้นละ 2 ปี คือ ระดับชั้นประถมการศึกษาที่ 1-6 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 จึงท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ ไม่
เพียงพอพร้อมทั้งในการเรียนการสอนนั้นยังมีความหละหลวมในการเรียนการสอน เพราะจากการที่ผู้
ศึกษาได้มีการศึกษาจากกรณีตัวอย่างของการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชน(ครู ศรช.) ในการ
ได้รับนโยบายในการพบนักศึกษาแต่ละกลุ่มในวันอาทิตย์หรือสุดสัปดาห์ของการศึกษานอกระบบ
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และการเรียนการสอนจะมีเพียงแต่ละครั้ง อาจารย์ที่สอนมีเพียงการเช็ค
ชื่อ การสอนเพียงเล็กน้อย จะเน้นการท ากิจกรรมในชุมชน หรือการเข้าร่วมโครงการ ต่างๆของ
หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่ได้ขออนุเคราะห์ให้ทาง กศน.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ดังกล่าว หรือในบางกลุ่มมีการพบนักศึกษาเพียงช่วงเช้า เพียงแค่ส่งงาน น าชิ้นงานกลับไปท าที่บ้าน 
ซึ่งบุคลากรในการสอนนั้นจะเน้นการศึกษาตามอัธยาศัยเสียมากกว่า ซึ่งบุคลากรยังขาดการสอนแบบ
การศึกษานอกระบบที่ได้มีวิชาการ สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะต้องเรียนภายในชั้ นเรียน  หรือข้อมูลที่
นักศึกษาจะได้รับในรายวิชา  
  จากประเด็นดังกล่าวนี้จึงท าให้ผลกระทบเกิดขึ้นมากมายในการเรียนรู้ เพราะท าให้ผู้เรียน
ไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ ผลกระทบได้มาจากการที่สอนโดยไม่มีขอบเขตหรือข้อบังคับใน
การศึกษา ในเมื่อผู้เรียนไม่เคยมาเรียน แต่ได้รับการให้สอบผ่าน ผู้เรียนจะถือว่าไม่มาเรียนก็สามารถ
จบง่ายได้เหมือนกันท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับความรู้ที่ไม่แน่นไม่ชัดเจนในประเด็นของการศึกษา จึงท าให้
ผู้เรียนที่จบจากการศึกษานอกระบบไม่สามารถเขียนหรืออ่านได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายของ
การศึกษานอกระบบ ซึ่งการศึกษานอกระบบนั้นควรมีหลักเกณฑ์ในการศึกษาที่ชัดเจน ความรู้ใน
ระดับใดและการสอบเข้าที่ใดได้บ้างและการเรียนการสอนที่มีข้อบังคับที่แน่นอนไม่หละหลวม
จนเกินไป หรือในการรับนักศึกษานอกระบบจะต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน และการตรวจสอบ
รายชื่อของผู้เรียนที่ได้เทียบโอนการศึกษาว่าผู้เรียนยังมีการเรียนการสอนในระบบ และผู้เรียนด้อย
โอกาสทางการศึกษาหรือไม่ ซึ่งจะท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบในการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาในระบบขึ้นได้ว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีคุณภาพ
การศึกษาที่ไม่ได้เกณฑ์และมีคุณภาพที่ต่ ากว่าในระบบจึงไม่ค่อยได้รับการยอมรับทางสังคมสักเท่าไร 
  ผู้ศึกษาเห็นว่า การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ควรมีหลักเกณฑ์ใน
การรับสมัครผู้เรียนที่จะมาเรียน และมีการวัดความรู้เบื้องต้นของก่อนเข้าเรียน พร้อมทั้งครูผู้สอนควร
เน้นวิธีด าเนินการในการเรียนและการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ไม่น้อยไปกว่า
นักเรียนที่เรียนในระบบ  
 
 2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงาน กศน.กทม และ
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด  
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเป็นการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
ทางการศึกษาหรือผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีฐานะทางการเงินมากพอที่จะศึกษาจึงท าให้พลาดโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยซึ่งได้เล็งเห็นถึงความส าคัญทางการศึกษาของไทย เพราะการศึกษานั้นเป็นส่วนส าคัญในการ
ด ารงชีวิตให้มีการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จึงเป็นหน่วยงานเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายนี้ เพ่ือที่จะเข้ามาศึกษา
เล่าเรียน หาความรู้ ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีผู้ เรียนจ านวนมากที่ต้องการใน
การศึกษาต่อ ในแต่ละจังหวัดมีส านักงาน กศน. จังหวัด ท าหน้าที่ดูแลศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยแต่ละอ าเภอภายในจังหวัดนั้นๆ ส าหรับกรุงเทพมหานคร มีส านักงาน 
กศน.กทม ดูแลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแต่ละเขต ทั้งหมด 50 เขต ทั่ว
กรุงเทพมหานครซึ่งในการบริหารงานดูแลการควบคุมการท างานของผู้อ านวยการของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแต่ละเขตพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้ในมาตรา 22 ว่า  ให้เลขาธิการ กศน.แต่งตั้งผู้ บริหาร
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.กทม.จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กทม. ขึ้นใหม่พระราชบัญญัตินี้ วรรคสอง ให้ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน. จังหวัด ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  วรรคสาม การด าเนินการแต่งตั้งตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้นจะโดยให้เลขาธิการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานกศน.กทม และ ส านักงาน กศน. จังหวัด โดยภายในแล้วเสร็จ 
180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ดังนั้นในขณะที่การด าเนินงานของการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัยในตอนนี้นั้น โดยมี ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กทม. และผู้อ านวยการ 
กศน. จังหวัด เพราะ นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2551 ซึ่งในปัจจุบัน เวลาผ่านพ้นมา 8 ปี เศษแล้ว ได้มี
การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.กทม และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด ขึ้นเรียบร้อย
นานแล้ว ดังนั้นในการบริหารงานของทั้งส านักงาน กศน.กทม.และส านักงาน กศน.จังหวัด ก็ต้องมีการ
บริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่ได้ระบุถึง อ านาจและหน้าที่ของผู้อ านวยการ กศนกทม และผู้อ านวยการ กศน จังหวัด 
ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 นั้นไม่ได้
ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ของผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กทม และ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. 
จังหวัดไว้ แต่ในทางปฏิบัตินั้นได้น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 นั้น มาปฏิบัติในส่วนของการมีอ านาจ หน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรา 27 น ามาใช้โดยอนุโลม บัญญัติว่า ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (1) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
  (2) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  (3) ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  (4) จัดท ามาตรฐานภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเสนออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย  
  จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้นผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่มากมายหลายอย่าง ซึ่ง
นอกจากมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดแล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ซึ่งก าหนดโดย ก.ค.ศ.(คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  และ อ.ก.ค.ศ. (อนุกรรมการข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) อีกด้วย การท างานของผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จะมีการด าเนินงานตามระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะผู้อ านวยการถือว่าเป็นบุ
คลกากรทางการศึกษาตามกฎหมายก าหนดนั้นด้วย ผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นผู้บริหารสูงสุด สถานศึกษามีหน้าที่  และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรใน
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สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล 
เกี่ยวกับการบริหารงาน วิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มี
อ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา รวมทั้ง จัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับชุมชน
และท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า การบริหารงานของผู้อ านวยการส านักงาน กศน.กทม และ
ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดอ่ืนๆ นั้นมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยน าหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ในระยะเวลานับตั้งแต่ที่มีการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลานั้นถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 8 ปี โดยที่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 นั้นไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงาน กศน.กทม และ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดไว้เลยผู้ศึกษา
จึงเห็นว่าควรมีการบัญญัติการด าเนินงานของผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.กทม. และ ผู้อ านวยการ 
กศน. จังหวัด ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะการด าเนินงานของ
ผู้อ านวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีการด าเนินงานที่แตกต่างจากการ
ด าเนินงานของผู้อ านวยการการศึกษาในระบบเพราะงานที่ปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างกัน ต้องสอน
นักเรียนและผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน การด าเนินงานกับทางชุมชนก็มีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัดเจน ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ .2547 
มาตรา 27 นั้น ได้พูดในภาพรวมของการด าเนินงานของผู้อ านวยการทั้งในระบบและนอกระบบ  ซึ่ง
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีความ
แตกต่างกับ ผู้อ านวยการในระบบโรงเรียน จึงท าให้ในการด าเนินงานของผู้อ านวยการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและการใช้กฎหมายก็ไม่มีความ
คล่องตัว 
  ผู้ศึกษาเห็นว่า กฎหมายควรก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.กทม และ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด ไว้อย่างชัดเจนโดยให้มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ กศน. กทม. และ ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดเพ่ือให้มี
ความสะดวกในการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 เพียงฉบับเดียวเท่านั้น  
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 3. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ส าหรับการศึกษานอกระบบ 
  การศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2552-2561 โดยได้ให้
ความส าคัญในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี
นโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ต าบล ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบล เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับ
ประชาชนเพ่ือประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน
ชุมชน ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนขึ้น ศูนย์การเรียนชุมชน คือ ศูนย์กลางการจัด
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนในชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาวิวัฒน์ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและมุ่งการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน  ศูนย์การเรียน
ชุมชนนั้น จะมีการจัดตั้งอยู่ในชุมชน  ก ากับดูแลโดยองค์กรชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ปวงชนตามแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นั้นจะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  การสร้าง การสานสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนเพ่ือในการท า
โครงการในการพัฒนาชุมชน ซึ่งการจัดการศึกษาในชุมชนเป็นการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้สังคมไทย
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  การส่งเสริมการด าเนินงานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเรื่องศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีหลักการในการสนับสนุนคือ จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆในศูนย์การ
เรียนชุมชน  ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นของประชาชน ระบบการด าเนินงานควบคุมดูแลโดยองค์กร
ชุมชน ดังนั้นในการที่ศูนย์การเรียนชุมชนได้เกิดขึ้นนั้น เพราะการด าเนินงานกับภาคีเครือข่าย โดยที่
จะต้องมี กศน.ต าบล และครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน เป็นการดูแลและในการสร้างภาคีเครือข่าย
ภายในชุมชน นั้นด้วย 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
มาตรา 18บัญญัติให้ ให้สถานศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับเครือข่าย 
  การด าเนินงานของสถานศึกษาดังกล่าว อาจจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนเป็นหน่วยจัด
กิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้ 
  การจัดตั้ง ยุบ เลิก รวม การก าหนดบทบาท อ านาจและหน้าที่ของสถานศึกษาตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
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  จากบทบัญญัติมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในการด าเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชน มีการส่งเสริม 
สนับสนุน ประสานงานกับเครือข่าย โดยที่เครือข่ายนั้นก็คือชุมชนหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ศูนย์
การเรียนชุมชนนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  และ
วรรคสามได้บัญญัติถึง การยุบ เลิก รวม ก าหนดบทบาท อ านาจและหน้าที่ของสถานศึกษาของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด นอกจากนี้การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังมีศูนย์การเรียนชุมชน เพ่ือเป็นห้องสมุดประชาชนและศูนย์
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือให้มีความรู้ ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพอีกด้วย 
  จากการศึกษาพบว่า ศูนย์การเรียนชุมชนส่วนมากคับแคบ อยู่ในชุมชนแออัด พ้ืนที่ไม่พอ
ส าหรับผู้เรียนที่จะเรียน ซึ่งท าให้มีผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ผู้เรียนส่งเสียงดังรบกวนประชาชนใน
ชุมชน มีกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม การขับขี่จักรยานยนต์ที่ส่งเสียงดัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยบางแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนภายในวัด เมื่อวั ดได้มีการจัดกิจกรรมหรือ
งานประเพณีต่างๆในบางครั้งผู้เรียนก็ยังมีการก่อกวนส่งเสียงดังในขณะที่ทางวัดท ากิจกรรมดังกล่าว
นั้นด้วย ผลกระทบของเหตุการณ์ในวัดนั้น ก็ต้องถูกไล่ออกจากวัด จึงท าให้ต้องย้ายสถานที่เรียน
บ่อยครั้งถึงแม้ว่าจะมีการห้ามปรามแล้วแต่ยังมีการกระท าของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่
ดี และคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ต้องการการศึกษา  จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของคน
ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยไม่มีที่เรียนจะต้องไปเรียนร่วมกันในที่เดียวทั้งสามระดับชั้น ก่อให้เกิดความ
แออัดในการศึกษาเล่าเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่ายในการมาเรียน และการสื่อสารที่ล าบากท า
ให้หนังสือและสื่อต่างๆที่ต้องการใช้แต่ละระดับชั้นต้องสลับกันใช้ การย้ายสถานที่เรียนบ่อยครั้งท าให้
ผู้เรียนขาดเรียนหรือไม่ได้ไปเรียนบ้าง และทางชุมชนได้ไล่ให้ผู้เรียนให้ออกจากศูนย์การเรียนชุมชนท า
ให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ ผู้เรียนไม่มีที่ศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยควรได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในหลายฝ่ายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน และควรมีการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นระบบการส่งเสริมการศึกษาที่
ชัดเจน มีการดูแลศูนย์การเรียนชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี “ศูนย์การศึกษานอกระบบ” ซึ่งทาง
กระทรวงศึกษาธิการต้องมีงบประมาณสนับสนุนให้อย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้เรียนมีที่ศึกษาเล่าเรียน
อย่างถาวร เพราะจะได้ไม่เป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของชุมชน การแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนอย่างเพียงพอทั่วประเทศ จะช่วยให้ฝ่ายบริหาร
ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถจัดการเรียนการสอนนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มรูปแบบการศึกษา ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสอนและควบคุมดูแล
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ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีสมาธิในการเรียน มีความตั้งใจเรียนและได้รับความรู้ในการเรียนอย่างเต็มที่ 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ควรเพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
  “การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามมาตรา 
10 ต้องเป็นไปตามหลักการส าคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นช่องทางพิเศษส าหรับบุคคลซึ่ง  
   (1.1) ไม่มีโอกาสเรียนในระบบ 
   (1.2) อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่บุคคลซึ่งมีประสบการณ์ในการท างาน 
ประกอบอาชีพและมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ 
   (1.3) ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเขตแห่งกรุงเทพมหานครหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี ในพื้นที่นั้น 
  (2) มีการควบคุมคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนที่ส าเร็จจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีคุณภาพทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากการศึกษาในระบบในระดับชั้น
เดียวกัน และด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 
  ควรเพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
  “ให้ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.กทม. และผู้อ านวยการส านักงานกศน.จังหวัด เป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร หรือ
ส านักงาน กศน.จังหวัด แล้วแต่กรณี และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
  (2) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
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  (3) ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  (4) จัดท ามาตรฐานภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (6) ด าเนินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้นั้นเป็นที่ซึ่งผู้เรียนและประชาชนในชุมชนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ 
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย”  
 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่ส าหรับการศึกษานอกระบบ 
  ควรเพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
  “ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีอาคารและสถานที่ของศูนย์การเรียนนอกระบบและการ
เรียนตามอัธยาศัยอย่างเพียงพอในพ้ืนที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทุกต าบลในจังหวัดอ่ืนๆ ทั่ว
ประเทศภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฉบับนี้ใช้บังคับ” 
  การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว จะช่วยให้ฝ่ายบริหารของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถจัดการเรียนการสอนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มรูปแบบการศึกษา 
ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสอนและควบคุมดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีสมาธิในการเรียน มีความตั้งใจเรียนและ
ได้รับความรู้ในการเรียนอย่างเต็มที่ 
 
บรรณานุกรม 
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