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คำานำา

 หนงัสอ่เร่�องเสยีงสะทุ้อนจัากพื่่�นทุี�สูก่ารเปลี�ยนแปลงเชงินโยบัาย
ครนูอกระบับัการศึกึษา ซึ่ึ�งเป็นส่วนหนึ�งของการด้ำเนินการภายใต้ิโครงการ
ติ้นแบับัการพื่ัฒนาสมรรถนะครูนอกระบับัการศึึกษาทุี�ได้้รับังบัประมาณ
สนับัสนุนจัากกองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึกึษา (กสศึ.) โด้ยจัดั้ทุำขึ�น
เพื่่�อนำเสนอสาระสำคัญเกี�ยวกับัข้อเสนอเชงินโยบัายในการพัื่ฒนาครูนอกระบับั
การศึกึษาทุั�งในระด้บัันโยบัายและพื่่�นทุี�เพื่่�อการพื่ฒันาครนูอกระบับัการศึกึษา
ทุั�งทุี�เป็นครูประจัำการ ครูนักพื่ัฒนา ครูจัิติอาสา ให้มีสมรรถนะทุั�งใน
ด้้านความรู้ ทุักษะ และทุัศึนคติิ/เจัติคติิ รวมทุั�งการพัื่ฒนาการมีตัิวติน
และการส่งเสริมสวัสด้ิการของครูนอกระบับัการศึึกษา สาระสำคัญของ
หนังส่อนี�ได้้จัากการสังเคราะห์ข้อมูลจัากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
สมรรถนะครูนอกระบับัการศึึกษาทุั�งจัากเอกสารและการจััด้เวทีุแบับั
มส่ีวนร่วม การติดิ้ติามผลการด้ำเนนิการของโครงการย่อยทุี�ด้ำเนนิการพื่ฒันา
ครนูอกระบับัการศึกึษา 8 พื่่�นทุี� และการจัดั้เวทีุสาธิ์ารณะเพื่่�อแลกเปลี�ยน
มมุมองและให้ข้อเสนอในการพื่ฒันาครูนอกระบับัการศึึกษา เพ่ื่�อให้สามารถ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทุางการศึกึษาของเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา
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สามารถค้นหา เฝ้้าระวัง ติิด้ติาม และช่วยเหล่อเด้็กให้เข้าถึงโอกาสทุาง
การศึกึษา ติดิ้ติาม ช่วยเหลอ่เด้ก็นอกระบับัการศึกึษาให้กลบััเข้าศึกึษาต่ิอ
หร่อได้้รับัการพื่ัฒนาทุักษะอาชีพื่และทุักษะชีวิติ 

 ผูจ้ัดั้ทุำขอขอบัคณุผูเ้ข้าร่วมเวทุแีบับัมส่ีวนร่วมและเวทุสีาธิ์ารณะ
ทุี�ให้ข้อเสนอแนะต่ิอการพัื่ฒนาข้อเสนอเชงินโยบัายในการพัื่ฒนาครูนอกระบับั
การศึึกษา ซึ่ึ�งจัะเป็นประโยชน์ติ่อหน่วยงานหร่อองค์กรติ่าง ๆ ในการหา
แนวทุางในการพัื่ฒนาครูนอกระบับัการศึึกษาให้มีพื่ลังในการทุำงานกับั
เด้็กนอกระบับัการศึึกษา และขอขอบัคุณกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาค
ทุางการศึึกษา (กสศึ.) ทุี�ให้การสนับัสนุนในการพื่ัฒนาหนังส่อมา ณ ทุี�นี� 
 

        คณะผู้จััด้ทุำ
              ธิ์ันวาคม 2565
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 ในทุี�ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติิ ณ นครนิวยอร์ก 
ประเทุศึสหรฐัอเมรกิาได้้กำหนด้เป้าหมายการพัื่ฒนาทุี�ยั�งย่น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ซึ่ึ�งรเิริ�มจัากการประชุม Rio+20 (United
Nation Development Program, 2016) โด้ยเริ�มต้ินมาติั�งแต่ิปี ค.ศึ. 2015
เร่�อยมาจันถึง ค.ศึ. 2030 ประกอบัไปด้้วยเป้าหมายหลัก 17 ประการ 
เป้าประสงค์ 169 ข้อ ซึ่ึ�งครอบัคลุมไปด้้วย 3 เสาหลัก คอ่ เศึรษฐกจิั สงัคม
และสิ�งแวด้ล้อม ทุั�งนี�เน่�อหาการพื่ฒันาทุี�ยั�งยน่ให้ครอบัคลมุจัะยดึ้ถอ่หลัก
“No one left behind” หร่อจัะไม่ทุิ�งใครไว้เบั่�องหลัง และประเทุศึไทุย
เป็นหนึ�งใน 193 ประเทุศึทุี�เข้าร่วมการพื่ัฒนาทุี�ยั�งย่นด้้วยเช่นกัน 
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 การจััด้การศึึกษาทุี�มีคุณภาพื่ ทุั�วถึง และเป็นธิ์รรม เป็นหนึ�งใน
เป้าหมายสำคัญในการพื่ัฒนาทุี�ยั�งย่น โด้ยเป้าหมายด้้านการศึึกษาจััด้เป็น
เป้าหมายทีุ� 4 ของการพื่ฒันาทุี�ยั�งยน่ มสีาระสำคญั ค่อ การได้้รับัการศึึกษา
ทุี�มีคณุภาพื่ อย่างเทุ่าเทุยีม ทุั�วถงึ และส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรูต้ิลอด้ชีวติิ
แก่ทุุกคน (สหประชาชาติิ ประเทุศึไทุย, ม.ป.ป.) ทุั�งนี�การวางเป้าหมาย
การศึกึษาเพ่ื่�อการพื่ฒันาทุี�ยั�งยน่ของโลกนั�น เด้ก็และเยาวชนทุกุคนทุกุกลุม่
ในสงัคมต้ิองได้้รบััความเสมอภาคทุางการศึกึษา ได้้รบััการศึึกษาทีุ�มคุีณภาพื่
ในทุกุระด้บััชั�นอย่างทุั�วถึงและเทุ่าเทีุยมกนั สร้างโอกาสทุางการศึกึษาเพื่ิ�มขึ�น
ในระด้บััอดุ้มศึกึษาทุั�งสายสามญัและสายอาชพีื่ ครอบัคลมุไปจันถงึการจัดั้
การเรียนรู้กับัประชากรนอกเหน่อวัยเรียนให้มีการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ
ซึ่ึ�งสอด้คล้องการหลักการและแนวคิด้ของการกำหนด้ทิุศึทุางของแผนพัื่ฒนา
เศึรษฐกิจัและสงัคมแห่งชาติ ิฉบับััทุี� 13 ประการหนึ�ง เพื่่�อให้ประเทุศึสามารถ
ก้าวข้ามความทุ้าทุายต่ิาง ๆ สูค่วามมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยน่ เป็นประเทุศึพัื่ฒนาแล้ว
ด้้วยการพื่ัฒนาติามหลักปรัชญาของเศึรษฐกิจัพื่อเพื่ียงติามเจัตินารมณ์
ของยทุุธิ์ศึาสติร์ชาติ ิคอ่ เป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งยน่ของสหประชาชาติิ
โด้ยกำหนด้ทิุศึทุางการพื่ัฒนาทุี�อยู่บันพื่่�นฐานของแนวคิด้ “ไม่ทิุ�งใคร
ไว้ข้างหลงั” มุง่เสรมิสร้างคณุภาพื่ชวีติิทุี�ด้ใีห้กบััประชาชนทุกุกลุม่ ทุั�งในมติิิ
ของการมีปัจัจััยทุี�จัำเป็นสำหรับัการด้ำรงชีวิติขั�นพื่่�นฐานทุี�เพื่ียงพื่อ การมี
สภาพื่แวด้ล้อมทุี�ด้ ี การมีปัจัจััยสนบััสนุนให้มสีขุภาพื่ทุี�สมบัรูณ์ทุั�งทุางร่างกาย
และจัติิใจั การมโีอกาสทุี�จัะใช้ศึกัยภาพื่ของตินในการสร้างความเป็นอยูทุ่ี�ด้ี
และการมุ่งส่งติ่อทุรัพื่ยากรธิ์รรมชาติิและสิ�งแวด้ล้อมทุี�ด้ีไปยังคนรุ่นติ่อไป 
(สำนักงานสภาพื่ัฒนาการเศึรษฐกิจัและสังคมแห่งชาติิ, 2565)
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 อย่างไรกต็ิาม จัากรายงานของสำนักงานสภาพัื่ฒนาการเศึรษฐกจิั
และสงัคมแห่งชาติ ิ (2565) พื่บัว่าสถานการณ์การพื่ฒันาทุี�ผ่านมาความยากจัน
ข้ามรุ่นเป็นปัญหาเชงิโครงสร้างทีุ�เร่�อรงัมาติั�งแต่ิอด้ตีิและมผีลต่ิอการออกจัาก
ระบับัการศึกึษาของเด้ก็ แม้ว่าสดั้ส่วนคนจันของไทุยจัะลด้ลงอย่างต่ิอเน่�อง
แต่ิยงัคงมีคนจันจัำนวนหนึ�งทีุ�ติดิ้อยูใ่นกับัด้กัความยากจันมาเป็นเวลานาน
โด้ยขาด้โอกาสทุี�จัะได้้รับัผลประโยชน์จัากการเจัริญเติิบัโติทุางเศึรษฐกิจั
และต้ิองส่งต่ิอความยากจันไปสูลู่กหลาน โด้ยพื่บัว่าในปีพื่.ศึ. 2565 ครัวเรอ่น
ทุี�มแีนวโน้มจัะติกอยูใ่นความยากจันข้ามรุน่หรอ่เรยีกโด้ยย่อว่า “ครวัเรอ่น
ยากจันข้ามรุน่ 2” มจีัำนวนถงึประมาณ 587,248 ครัวเรอ่น หรอ่ประมาณ
ร้อยละ 15 ของครวัเรอ่นทุี�มเีด้ก็และเยาวชนเป็นสมาชกิ นอกจัากนี�จัำนวน
ของครวัเรอ่นยากจันข้ามรุน่ยงัมแีนวโน้มเพื่ิ�มสงูขึ�นจัากผลของการแพื่ร่ระบัาด้
ของโควิด้ 19 ทุี�ได้้นำไปสู่การเจัริญเติิบัโติทุางเศึรษฐกิจัทุี�ติกติ�ำติ่อเน่�อง
ยาวนาน อนัส่งผลให้โอกาสในการหลดุ้พ้ื่นจัากกบััด้กัความยากจันยากยิ�งขึ�น
ในการวิเคราะห์ลักษณะของครัวเร่อนยากจันข้ามรุ่นประการหนึ�งพื่บัว่า 
ได้้เกิด้ความขดั้สนทุางการศึึกษา จัากการทุี�เด้ก็อาย ุ6-14 ปี ไม่ได้้รบััการศึกึษา
ภาคบัังคับัครบั 9 ปี (ร้อยละ 17.2) โด้ยเด้็กจัำนวนมากติ้องหลุด้ออก
นอกระบับัการศึึกษาเน่�องจัากครอบัครัวไม่สามารถแบักรับัภาระค่าใช้จ่ัาย
ทุางการศึึกษาได้้ และมีการการขาด้โอกาสในการเข้าถึงการศึึกษาและ
การพัื่ฒนาทัุกษะและความรูทุ้ี�จัำเป็นต่ิอการประกอบัอาชีพื่ในอนาคติของเด็้ก
จัากครวัเรอ่นยากจันข้ามรุน่ ทุำให้เด้ก็กลุม่นี�ต้ิองเข้าสู่ติลาด้แรงงานในฐานะ
แรงงานทุักษะติ�ำหร่อแรงงานกึ�งมีทุักษะเทุ่านั�น
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 สำหรบััข้อมลูของเด้ก็นอกระบับัการศึกึษานั�น ในระบับัสารสนเทุศึ
iSEE ของกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา (กสศึ.) (อ้างถึงใน
วีระเทุพื่ ปทุุมเจัริญวัฒนา และคณะ, 2564) พื่บัว่าเม่�อปี พื่.ศึ. 2561 
ประเทุศึไทุยมเีด้ก็นอกระบับัการศึกึษาหรอ่เด้ก็ทุี�ไม่มข้ีอมลูในระบับัการศึกึษา
ช่วงอาย ุ3 - 17 ปี จัำนวนมากกว่า 800,000 คน และเม่�อจัำแนกเด็้กนอกระบับั
การศึึกษาติามประเภทุปัญหาพื่บัในหลายกลุ่ม เช่น เด็้กบันทุ้องถนน 
เด้็กชาติิพื่ันธิ์ุ์ เด็้กพื่ลัด้ถิ�น/เด้็กทุี�มีปัญหาด้้านสิทุธิ์ิสถานะ เด็้กกำพื่ร้า
เด้็กทุี�ใช้แรงงาน เด้็กในระบับัการศึึกษาทุางเล่อกทุี�ยังไม่ได้้รับัการอุด้หนุน
ทุางการศึึกษา เช่น ศึูนย์การเรียนของสถาบัันสังคม ติามมาติรา 12
เด้ก็ในครอบัครวัแหว่งกลาง เด็้กทุี�ได้้รบััผลกระทุบัจัากสาธิ์ารณภัย เด็้กพิื่เศึษ
ทุางร่างกาย/จัติิใจั เด็้กในกระบัวนการยุติธิิ์รรม เด็้กทุ้องไม่พื่ร้อม เด็้กยากจัน
พื่เิศึษ เด็้กเคล่�อนย้ายติามครอบัครัว เด็้กทุี�ได้้รบััผลกระทุบัจัากความรุนแรง
ทุางเพื่ศึ และเด้ก็ทุี�ประสบัปัญหาเฉพื่าะอ่�น ๆ เช่น เด้ก็ทุี�อยูใ่นชมุชนแออดั้
ซึ่ึ�งนิโคลัส เบัอร์เนติติ์ (2557) นักเศึรษฐศึาสติร์การศึึกษา อด้ีติผู้บัริหาร
ระด้ับัสูงของยูเนสโกและธิ์นาคารโลก ได้้เคยประมาณการไว้ว่า ปัญหา
เด้็กนอกระบับัการศึึกษาจัะสร้างความเสียหายทุางเศึรษฐกิจัและสังคม
ให้กบััประเทุศึไทุยเป็นมลูค่าสงูถงึ 330,000 ล้านบัาทุทุกุปี คดิ้เป็นร้อยละ 3
ของผลติิภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ิ (GDP) ของประเทุศึ ซึ่ึ�งเทุ่ากบััค่าเฉลี�ย
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ของการเติิบัโติทุางเศึรษฐกิจัของไทุยติลอด้ทุศึวรรษทุี�ผ่านมา แม้ว่าระบับั
การศึกึษาของไทุยจัะลงทุนุสงู แต่ิสถานการณ์ของเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา
ของไทุยยังคงมีแนวโน้มแย่ลงในทุกุพื่่�นทุี�ของประเทุศึซึึ่�งสร้างความเสียหาย
แก่โอกาสในการพัื่ฒนาเศึรษฐกิจัของประเทุศึไทุยให้ออกจัากกับัดั้กประเทุศึ
รายได้้ปานกลาง 

 ในการช่วยเหลอ่เด็้กนอกระบับันั�นได้้ถกูกำหนด้ไว้ในแผนการปฏิรูิป
ประเทุศึ (ฉบับััปรบััปรุง) ด้้านการศึกึษา (คณะกรรมการอิสระเพื่่�อการปฏิริปู
การศึึกษา, ม.ป.ป.) โด้ยได้้กล่าวถึงการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทุางการศึึกษาติั�งแติ่ระด้ับัปฐมวัย โด้ยในแผนได้้กล่าวถึงว่ายังมีเด้็กและ
เยาวชนทุี�ออกนอกระบับัการศึึกษาจัำนวนมากทุี�ไม่จับัการศึกึษาภาคบังัคับั
ไม่ได้้รับัการพื่ัฒนาทุักษะอาชีพื่ติามความถนัด้และมีศึักยภาพื่ทุี�จัะพื่ึ�งพื่า
ตินเองในการด้ำรงชีวิติ ด้ังนั�นการป้องกันเด้็กและเยาวชนออกจัากระบับั
การศึกึษาควรมกีารพื่ฒันาระบับัการค้นหา เฝ้้าระวัง ติิด้ติาม และช่วยเหลอ่
เด็้กและเยาวชนนอกระบับัการศึกึษาให้กลบััเข้าศึกึษาต่ิอหรอ่ได้้รบััการพื่ฒันา
ทุักษะอาชีพื่ รวมทุั�งมีกลไกการสนับัสนุนอย่างเพื่ียงพื่อทุั�งในการป้องกัน
และมาติรการแก้ไขปัญหาเด็้กและเยาวชนออกจัากระบับัการศึึกษาติั�งแติ่
ระด้ับัปฐมวัยอย่างติ่อเน่�องอันจัะช่วยลด้ความเหล่�อมล�ำทุางการศึึกษา 
ซึ่ึ�งจัากแผนด้ังกล่าวได้้นำมาสู่หมุด้หมายทุี� 12 ของแผนพื่ัฒนาเศึรษฐกิจั
และสงัคมแห่งชาติิ ฉบัับัทุี� 13 ไทุยมีกำลงัคนสมรรถนะสูง มุง่เรยีนรูอ้ย่าง
ติ่อเน่�อง ติอบัโจัทุย์การพื่ัฒนาแห่งอนาคติ ทุี�มีเป้าหมายหนึ�งค่อการมุ่งสู่
สงัคมแห่งโอกาสและความเป็นธิ์รรมด้้วยการส่งเสริมการเรยีนรู้ติลอด้ชีวติิ
ทุั�งการพื่ัฒนาระบับันิเวศึเพื่่�อการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ และพื่ัฒนาทุางเล่อก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับัผู้ทุี�ไม่สามารถเรียนในระบับัการศึึกษาปกติิ
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 ทุั�งนี�รูปแบับัการทุำงานเพื่่�อดู้แลเด็้กนอกระบับัการศึึกษาใน
ประเทุศึไทุย พื่บัว่า มีทัุ�งหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด้ำเนินการหลัก และ
การทุำงานร่วมกนัในลกัษณะภาคเีครอ่ข่ายระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ซึ่ึ�งต้ิองอาศึยัการทุำงานทีุ�สอด้ประสานกนัเพื่่�อสนับัสนนุ
และส่งเสรมิการด้แูลเด้ก็นอกระบับัการศึึกษา โด้ยมีบัคุคลทุี�สำคญัในการด้แูล
เด้ก็กลุม่นี�คอ่ “ครนูอกระบับัการศึกึษา” ทุี�เป็นบัคุคลผูทุ้ำหน้าทุี�ให้การศึกึษา
ให้ความรู้ ให้กำลังใจั แก้ปัญหาชีวิติเด้็กและเยาวชนนอกระบับัการศึึกษา
ซึ่ึ�งเป็นเด้ก็ด้้อยโอกาสหร่อเด้ก็เปราะบัางทุี�ใช้ชีวิติอยู่ในสภาวะยากลำบัาก
(วีระเทุพื่ ปทุุมเจัริญวัฒนา และคณะ, 2564)  

 แม้ว่าครูนอกระบับัการศึึกษาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและ
พื่ฒันาเด้ก็นอกระบับัการศึึกษาด้งักล่าว แต่ิจัากการศึกึษาของลอ่ชยั ศึรเีงนิยวง
และคณะ (2563) ทุี�ศึกึษาข้อมลูทุั�งเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพื่จัากครูนอกระบับั
การศึกึษาทุี�สงักัด้หน่วยงานของรฐัและองค์กรพื่ฒันาเอกชนพื่บัว่า ครนูอกระบับั
การศึึกษาขาด้การพื่ัฒนาศึักยภาพื่ในการสร้างเคร่�องม่อ ชุด้ความรู้ หร่อ
นวัติกรรมการทุำงานใหม่ ๆ ในการทุำความเข้าใจั ช่วยเหล่อและดู้แล
เด้ก็นอกระบับัการศึกึษาทุี�เผชญิกบััปัญหาทุี�มหีลากหลายทุั�งเร่�องสิทุธิ์ต่ิิาง ๆ
ปัญหาด้้านสขุภาพื่ ปัญหาเร่�องสทิุธิ์ใินการรกัษาพื่ยาบัาล ปัญหาเชงิจัติิเวช
จัากความรุนแรงในครอบัครัว ปัญหาการถูกล่วงละเมิด้ทุางเพื่ศึ สิทุธิ์ิทุาง
การศึกึษา ปัญหาเชงิระบับักฎหมายต่ิาง ๆ ด้้วยเหตินุี� ครูนอกระบับัการศึกึษา
จัำเป็นติ้องมีศึักยภาพื่ในการการช่วยเหล่อติ่าง ๆ ทุี�สอด้คล้องกับัคุณภาพื่
ชีวิติของเด้็กและเยาวชนนอกระบับัการศึึกษาในทุุกด้้าน มีเคร่�องม่อหร่อ
วิธิ์ีการทุี�จัะช่วยครูเม่�อติ้องพื่บัเจัอปัญหายาก สามารถยกระด้ับัจัิติใจัและ
ปล่อยวาง สร้างพื่ลังใจัให้แก่ตินเองได้้ รวมถึงในมิติิวิชาการทุี�ครูควรเข้าใจั
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ความซึ่ับัซึ่้อนของภาวะปัญหาของเด็้กนอกระบับัการศึึกษา แล้วนำใช้
ประโยชน์ได้้อย่างแทุ้จัริง รวมทุั�งทุี�วีระเทุพื่ ปทุมุเจัรญิวฒันา และคณะ (2564)
ได้้ศึึกษาจัากการด้ำเนินการโครงการการสนับัสนุนและพัื่ฒนากลไก
การขบััเคล่�อนครแูละเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา ได้้พื่บัตัิวตินของครนูอกระบับั
การศึึกษาในพื่่�นทุี� ทุี�มีครูทุี�ทุำงานกับัเด้็กนอกระบับัการศึึกษาในโครงการ
แบั่งเป็น 3 กลุ่ม ค่อ 

 1) ครปูระจัำการ เช่น ครใูนโรงเรยีนของรฐัและเอกชน คร ูกศึน.
ของศึูนย์การศึึกษานอกระบับัและการศึึกษาติามอัธิ์ยาศึัยเขติ/อำเภอ 
อาจัารย์มหาวทิุยาลยั ครหูรอ่เจ้ัาหน้าทุี�ในสถานพื่นิจิัและคุม้ครองเด็้กและ
เยาวชนและศึูนย์ฝ้ึกและอบัรมเด้็กและเยาวชน ครูสอนเด้็กด้้อยโอกาสใน
องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น (อปทุ.)
 2) ครูนกัพื่ฒันา เช่น ครูหรอ่เจ้ัาหน้าทุี�ทุี�อยู่ในองค์กรพัื่ฒนาเอกชน
แกนนำเยาวชน ครูศึูนย์การเรียนของสถาบัันสังคม
 3) ครูจัิติอาสา เช่น พื่ระ ผูน้ำศึาสนา ปราชญ์ชุมชน ผูน้ำชมุชน 
อาสาสมคัรสาธิ์ารณสขุประจัำหมู่บั้าน (อสม.) กลุ่มพื่่อแม่บั้านเรียนหร่อ 
Home school กลุ่มผู้เรียนสาธิ์ารณศึึกษา พื่ยาบัาลและนักกายภาพื่
บัำบััด้ในโรงพื่ยาบัาล บััณฑิติจับัใหม่ และนิสิตินักศึึกษา
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 อย่างไรกต็ิาม ครูนอกระบับัการศึึกษาเหล่านี�ยงัมคีวามต้ิองการเรยีนรู้
เพื่่�อพื่ัฒนาตินเองทุั�งในด้้านความรู้ ทุักษะ และเจัติคติิ เช่น กฎหมายทุี�
เกี�ยวข้องกบััการทุำงานกับัเด้ก็ จัติิวทิุยาพื่ฒันาการ การจััด้การเป็นรายกรณี
การออกแบับัโปรแกรม กจิักรรม และเทุคนคิการจัดั้การเรยีนรู ้การทุำงาน
เป็นทุีมและประสานเคร่อข่าย การดู้แลสุขภาพื่กายและจิัติใจัตินเอง
การส่�อสารอย่างสันติิกับัเด้็กและครอบัครัว และความเช่�อมั�นในศึักยภาพื่
ความเป็นมนุษย์ 

 ในปี พื่.ศึ. 2565 นี� กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
ได้้ส่งเสริมให้มีการด้ำเนินงานโครงการการวิจััยเร่�องต้ินแบับัการพัื่ฒนา
สมรรถนะครูนอกระบับัการศึึกษาขึ�น โด้ยมีข้อค้นพื่บัทุี�สำคัญ ค่อ 

 ปรั้ะการั้แรั้ก ได้้สมรรถนะหลกัของครนูอกระบับัการศึกึษาทุี�ผ่าน
การวิเคราะห์ทุั�งเชงิเอกสารและการจัดั้เวทีุแบับัมีส่วนร่วมกับัผูแ้ทุนครูนอกระบับั
การศึึกษา ผู้ทุรงคุณวุฒิ นักวิชาการจัากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสงัคมทุี�ทุำงานกบััเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา อาจัารย์มหาวิทุยาลยั
ในพื่่�นทุี� และภาคเีครอ่ข่ายทุี�ทุำงานกบััเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา ประกอบั
ไปด้้วย สมรรถนะหลกัของครนูอกระบับัการศึกึษาในประเทุศึไทุยทุุกกลุม่
จัำนวน 36 สมรรถนะ แบ่ังออกเป็นสมรรถนะด้้านความรู ้จัำนวน 7 สมรรถนะ
เช่น จัติิวทิุยาพื่ฒันาการเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา กฎหมาย นโยบัาย ศึาสนา
จัารีติประเพื่ณีทุี�เกี�ยวข้อง หลักการศึึกษานอกระบับั การศึึกษาทุางเล่อก 
สมรรถนะด้้านทุักษะ จัำนวน 23 สมรรถนะ เช่น การออกแบับัเส้นทุาง
การเรียนรู้และความสามารถในการจััด้การเรียนรู้ การโค้ช การรับัม่อกับั
ปัญหา อด้ทุนติ่อความกด้ด้ัน การปรับัติัว  และสมรรถนะด้้านทุัศึนคติิ/
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เจัติคติ ิจัำนวน 6 สมรรถนะ เช่น ความเช่�อในการพื่ฒันาศึกัยภาพื่ของมนษุย์
ทุกุคนสามารถพื่ฒันาได้้ การเป็นผูเ้รยีนรูต้ิลอด้ชวีติิ จัติิอาสา จัติิสาธิ์ารณะ
สมรรถนะย่อยของครูนอกระบับัการศึึกษาแติ่ละกลุ่ม ค่อ สมรรถนะย่อย
ของครปูระจัำการ จัำนวน 7 สมรรถนะ แบ่ังออกเป็นสมรรถนะด้้านความรู้
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จัำนวน 3 สมรรถนะ ค่อ ความรู้เกี�ยวกับัการเติิบัโติติามสายงานและ
การวางแผนพื่ัฒนาตินเอง ศึาสติร์การสอน และการวางแผนองค์กรและ
การประเมินผลคุณภาพื่ภายในองค์กร เช่น หลักสูติร บัุคลากร สมรรถนะ
ด้้านทัุกษะ จัำนวน 1 สมรรถนะ ค่อ การทุำวิจัยัเพื่่�อพัื่ฒนาผูเ้รยีนและคณุภาพื่
การจัดั้การเรยีนรู ้และสมรรถนะด้้านทัุศึนคติ/ิเจัติคติ ิจัำนวน 3 สมรรถนะ
คอ่ การสร้างแรงบันัด้าลใจั การมบีัคุลกิภาพื่ของครทูุี�ด้ ีและความพื่ร้อมยอมรบัั
ความเปลี�ยนแปลง สมรรถนะย่อยของครูนกัพื่ฒันา จัำนวน 10 สมรรถนะ
แบั่งออกเป็นสมรรถนะด้้านความรู้ จัำนวน 4 สมรรถนะ ค่อ การศึึกษา
ภาคสนาม การวิจััยเชิงปฏิิบััติิการแบับัมีส่วนร่วม หลักการและขั�นติอน
การจััด้การรายกรณี แนวทุางการปฏิิบััติิตินให้ได้้รับัความไว้วางใจัจัาก
เด้็กและครอบัครัวในการบัอกเล่าปัญหาและความติ้องการ สมรรถนะ
ด้้านทัุกษะ จัำนวน 3 สมรรถนะ คอ่ ผูน้ำทุางความคดิ้ เพ่ื่�อแสวงหาแนวทุาง
ใหม่ ๆ ในการทุำงาน การเสรมิพื่ลงัการพื่ฒันาตินเองและการทุำงานร่วมกับั
ผู้อ่�น การเป็นวิทุยากรกระบัวนการเรียนรู้แบับัมีส่วนร่วม และสมรรถนะ
ด้้านทุัศึนคติิ/เจัติคติิ จัำนวน 3 สมรรถนะ ค่อ ภาวะผู้นำทุางความคิด้ 
เพื่่�อแสวงหาแนวทุางใหม่ ๆ ในการทุำงาน อดุ้มการณ์และใจัรกัในการทุำงาน
กบััเด้ก็ และยึด้มั�นในสงัคมทุี�เป็นธิ์รรม ส่วนสมรรถนะย่อยของครูจัติิอาสา
จัำนวน 13 สมรรถนะ แบ่ังออกเป็นสมรรถนะด้้านความรู ้จัำนวน 6 สมรรถนะ
คอ่ ความรู้เกี�ยวกบััระบับันิเวศึการเรยีนรู ้การวจิัยัการเรยีนรูแ้ละหาแนวทุาง
การปฏิิบััติิอ่�น ๆ เพื่่�อปรับัปรุงคุณภาพื่การปฏิิบััติิงานอยู่เสมอ ความรู้
เกี�ยวกับัแหล่งเรียนรู้ในการพื่ัฒนาตินเอง การศึึกษาเพื่่�อการพื่ัฒนาตินเอง
ในการสร้างโอกาสทุางอาชพีื่และรายได้้ การทุำงานข้ามวฒันธิ์รรม การพื่ฒันา
นวัติกรรมเชงิพื่่�นทุี� สมรรถนะด้้านทุกัษะ จัำนวน 4 สมรรถนะ คอ่ ความสามารถ
ในการทุำให้เด้็กนอกระบับัการศึึกษาสามารถจััด้การกับัผลกระทุบัและ
แสวงหาความช่วยเหล่อสนับัสนุนในชุมชนและในสังคมได้้ การเรียนรู้ด้้วย
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การบัริการสังคม การวิเคราะห์ตินเองเพื่่�อนำไปสู่การพื่ัฒนาศึักยภาพื่ 
การมทีุกัษะการบัรหิารจัดั้การ และสมรรถนะด้้านทัุศึนคติ/ิเจัติคติ ิ จัำนวน
3 สมรรถนะ คอ่ การเป็นครูจัติิอาสาผูส้ร้างแรงบันัด้าลใจั การอนุรักษ์ศิึลปะ
วัฒนธิ์รรม และขนบัธิ์รรมเนียมประเพื่ณี แนวคิด้และอุด้มการณ์ในการพื่ึ�ง
ตินเอง ซึ่ึ�งสมรรถนะเหล่านี�ทุางพื่่�นทุี�เครอ่ข่ายนำร่องได้้นำไปสำรวจัสมรรถนะ
ของครใูนพื่่�นทุี�ทุี�เข้าร่วมโครงการเพื่่�อให้ได้้สมรรถนะทุี�จัำเป็นของแต่ิละพื่่�นทุี�
และนำไปสูก่ารออกแบับัต้ินแบับัการพื่ฒันาสมรรถนะครนูอกระบับัการศึกึษา
แติ่ละพื่่�นทุี�ติ่อไป

 ปรั้ะการั้ที่่�สอัง ได้้ติ้นแบับัทุี�เป็นนวัติกรรมการพื่ัฒนาสมรรถนะ
ครนูอกระบับัการศึกึษาทีุ�หน่วยปฏิบัิัติกิารวจิัยัเพื่่�อการพื่ฒันาด้้านเด้ก็และ
เยาวชนพื่ัฒนาขึ�นและทุี�พื่ัฒนาขึ�นจัากภาคีเคร่อข่ายจัำนวน 8 โครงการ 
ทุี�ทุำงานในบัางจัังหวัด้ของแติ่ละภาคของประเทุศึไทุย ค่อ โครงการกลไก
การพื่ฒันาสมรรถนะครนูอกระบับัการศึึกษาติามแนวคดิ้เครอ่ข่ายเชงิพื่่�นทุี�
ในจังัหวดั้ชยัภมู ิ โครงการสร้างเสรมิสมรรถนะครูผูด้้แูลเด็้กในกระบัวนการ
ยตุิธิิ์รรม ในพื่่�นทุี�จังัหวดั้อบุัลราชธิ์าน ีโครงการการพัื่ฒนาต้ินแบับัสมรรถนะ
ครูผู้สอนเด้็กด้้อยโอกาส สังกัด้องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น โครงการ
การพื่ฒันาต้ินแบับัสมรรถนะครูนอกระบับัการศึกึษา: ครนูกัพื่ฒันาในพื่่�นทุี�
จังัหวดั้ชายแด้นใต้ิ โครงการพัื่ฒนาสมรรถนะครูจัติิอาสาผูด้้แูลเด้ก็ชาติพัิื่นธิ์ุ/์
ลูกหลานแรงงานข้ามชาติิ ในพื่่�นทีุ�เชียงรายและแม่ฮ่่องสอน โครงการ
การเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจัิติอาสาเพื่่�อน้องคนพื่ิการ พื่่�นทุี�จัังหวัด้
สรุนิทุร์ โครงการกระบัวนการพัื่ฒนาสมรรถนะครจูัติิอาสาเพื่่�อเด้ก็นอกระบับั
การศึกึษาในพื่่�นทุี�ภาคติะวนัออก: กรณศีึกึษาจังัหวดั้ระยอง และโครงการ
การพื่ัฒนาสมรรถนะครูนักพื่ัฒนาเด้็กนอกระบับัการศึึกษา พื่่�นทุี�จัังหวัด้
กาญจันบัุรี
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 ในภาพื่รวมของการพื่ฒันาสมรรถนะครูนอกระบับัการศึกึษา ได้้พื่บั
ข้อมลูทุี�น่าสนใจั ได้้แก่ 1) แนวคดิ้ทุี�ใช้ในการพื่ฒันาสมรรถนะครนูอกระบับั
การศึกึษาจัะเน้นการส่งเสรมิการเรยีนรูโ้ด้ยใช้ทุี�ให้ความสำคญักบัับัรบิัทุของ
พื่่�นทุี� และหลกัการในการส่งเสริมการเรยีนรูส้ำหรบััผูใ้หญ่ทีุ�เน้นการเรยีนรู้
จัากสถานการณ์ปัญหา การมีส่วนร่วม การได้้ลงม่อทุำ การเรียนรู้สู่
การเปลี�ยนแปลงจัากภายใน ซึ่ึ�งแนวคิด้ทีุ�ใช้ในการพัื่ฒนาครูนอกระบับั
การศึกึษาทีุ�พื่บั เช่น การศึกึษาเพื่่�อทุกุคน (Education for All) เครอ่ข่าย
เชงิพื่่�นทุี� (Area-based) จัติิติปัญญาศึึกษา (Contemplative Education)
การเรียนร้สู่การเปลี�ยนแปลง (Transformative Learning) การเรียนรู้
แบับัมีส่วนร่วม (Participatory Learning) การเรียนรู้ด้้วยการลงม่อทุำ 
(Learning by Doing) การเรยีนรูผ่้านประสบัการณ์ (Experiential Learning)
นีโอฮ่ิวแมนนิสติ์ (Neo-Humanist) มนุษยปรัชญา (Anthroposophy) 
2) นวตัิกรรมการพื่ฒันาสมรรถนะครนูอกระบับัการศึกึษา เช่น การเสริมสร้าง
สมรรถนะครนูอกระบับัการศึกึษาผ่านกลไกในการเรยีนรูใ้นระบับัหลกัสตูิร
การศึึกษาและหลกัสตูิรการเรยีนรูต้ิลอด้ชวีติิของมหาวทิุยาลยัและการเรยีนรู้
ผ่านการปฏิบัิัติจิัรงิผ่านวงจัร PDCA การเสรมิสร้างสมรรถนะครูนอกระบับั
การศึกึษาโด้ยใช้แนวคดิ้จัติิติปัญญาศึึกษาและมนษุยปรชัญา การเสรมิสร้าง
สมรรถนะครูนอกระบับัการศึกึษาโด้ยใช้แนวคดิ้การเรยีนรูผ่้านประสบัการณ์
แบับัมีส่วนร่วม การเสริมสร้างสมรรถนะครูนอกระบับัการศึึกษาโด้ยใช้
แนวคิด้นีโอฮิ่วแมนนิสติ์และเรียนรู้ผ่านการทุำโครงงาน การเสริมสร้าง
สมรรถนะผ่านการเรยีนรูแ้บับัผสานวิธิ์ ีเช่น เรยีนรู้จัากแนวปฏิบิัติัิทุี�ดี้ทุั�งจัาก
ติวับัคุคลลหรอ่พื่่�นทุี� การอบัรมเชงิปฏิบิัตัิกิาร และการเรยีนรู้ผ่านเทุคโนโลยี
และการเสรมิสร้างสมรรถนะครูนอกระบับัผ่านการทุำงาน (Work-based)
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 จัากเป้าหมายในการดู้แล ช่วยเหล่อ และพื่ัฒนาเด้็กนอกระบับั
การศึกึษา โด้ยครูนอกระบับัการศึกึษาถอ่ว่าเป็นหัวใจัสำคญัในการขบััเคล่�อน
งานดั้งกล่าวการพัื่ฒนาครใูห้มีศัึกยภาพื่ทุั�งในการพัื่ฒนาตินเองและการพัื่ฒนา
ศึกัยภาพื่ในการทุำงานกบััเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา การด้ำเนินงานในเร่�องนี�
จังึเป็นโจัทุย์ทุางนโยบัายทุี�สำคญั จังึมข้ีอเสนอเชงินโยบัายทัุ�งในระดั้บัพื่่�นทุี�
และระด้ับันโยบัายในการพื่ัฒนาสมรรถนะครูนอกระบับัการศึึกษา ซึ่ึ�งจัะ
ได้้กล่าวในบัทุติ่อ ๆ ไป

 การศึึกษาเพ่ื่�อทุกุคน เครอ่ข่า่ยเชิิงพ่ื่�นทุ่�

จิติตปัญัญาศึึกษา

การเรย่นร้�
สู่้่การเปัลี่่�ยนแปัลี่ง

การเรย่นร้� 
แบบม่ีสู่่วนรว่มี

 การเรย่นร้�
ด้�วยการลี่งม่ีอทุำา 

การเรย่นร้�
ผ่่านปัระสู่บการณ์์

น่โอ
ฮิวิแมีนนสิู่ต์ มีนษุยปัรชัิญา
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ข้้อเสนำอเชิิงนำโยบ�ยก�รพััฒนำ�สมรรถนำะ
ครูนำอกระบบก�รศึึกษ�

2
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 หมุด้หมายทีุ� 12 ของแผนพื่ัฒนาเศึรษฐกิจัและสังคมแห่งชาติิ 
ฉบัับัทุี� 13 ทุี�มีเป้าหมายสำคัญ ค่อ ประเทุศึไทุยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 
มุง่เรยีนรูอ้ย่างต่ิอเน่�อง ติอบัโจัทุย์การพื่ฒันาแห่งอนาคติ มุง่สูส่งัคมแห่งโอกาส
และความเป็นธิ์รรมด้้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ ทุั�งการพัื่ฒนา
ระบับันิเวศึเพ่ื่�อการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ และพื่ัฒนาทุางเล่อกในการเข้าถึง
การเรยีนรูส้ำหรบััผูทุ้ี�ไม่สามารถเรยีนในระบับัการศึกึษาปกติ ิ ซึึ่�งหมุด้หมายนี�
ครอบัคลมุเด้ก็นอกระบับัการศึกึษาด้้วย ด้งันั�นการป้องกนัเด็้กและเยาวชน
ออกจัากระบับัการศึกึษาควรมีการพื่ฒันาระบับัการค้นหา เฝ้้าระวัง ติิด้ติาม
และช่วยเหล่อเด้็กและเยาวชนนอกระบับัการศึึกษาให้กลับัเข้าศึึกษาติ่อ
หรอ่ได้้รบััการพื่ฒันาทุกัษะอาชพีื่ รวมทุั�ง มกีลไกการสนบััสนนุอย่างเพื่ยีงพื่อ
ทุั�งในการป้องกนัและมาติรการแก้ไขปัญหา ติั�งแต่ิระด้บััปฐมวยัอย่างต่ิอเน่�อง
อนัจัะช่วยลด้ความเหล่�อมล�ำทุางการศึึกษา การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทุางการศึกึษานอกจัากจัะสอด้คล้องกบััเป้าหมายการพื่ฒันาทุี�ยั�งยน่ของโลก
ข้อทุี� 4 แล้ว ยังเป็นรากฐานสำคัญของการพื่ัฒนากำลังคนของประเทุศึ
ให้สามารถสนับัสนุนการพัื่ฒนาเศึรษฐกิจัและสังคมของไทุยให้สามารถ
ก้าวออกจัากกับัด้กัรายได้้ปานกลางสูก่ารเป็นประเทุศึรายได้้สงูต่ิอไป ซึึ่�งกลไก
ระด้ับับัุคคล ชุมชน หร่อองค์กรทุี�สำคัญในการขับัเคล่�อนการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทุางการศึึกษาสำหรับัเด็้กนอกระบับัการศึึกษาค่อ
ครนูอกระบับัการศึกึษา ซึ่ึ�งยงัต้ิองการการพื่ฒันาศึกัยภาพื่ตินเองอย่างต่ิอเน่�อง
และมีสิ�งเก่�อหนุนหร่อกลไกส่งเสริมในการทุำงานติ่อไป 
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 จัากสถานการณ์การพื่ฒันาประเทุศึทุี�มคีวามเช่�อมโยงกบััการส่งเสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคทุางการศึึกษาสำหรับัเด็้กนอกระบับัการศึึกษา 
ครนูอกระบับัการศึกึษาซึ่ึ�งเป็นกลไกสำคญัในการค้นหาและพื่ฒันาเด้ก็นอกระบับั
การศึึกษา ควรได้้รับัการพื่ัฒนาศึักยภาพื่เพื่่�อด้ำเนินการช่วยเหล่อและ
จัดั้การเรยีนรูใ้ห้เด็้กอย่างเหมาะสม รวมทุั�งได้้รบััการยอมรบััและความร่วมมอ่
จัากเครอ่ข่ายในพื่่�นทุี�เพื่่�อร่วมกนัด้แูลและช่วยเหลอ่เด้ก็ ในบัทุนี�จังึมข้ีอเสนอ
เชิงนโยบัายในพื่ัฒนาสมรรถนะครูนอกระบับัการศึึกษาในระด้ับัพื่่�นทุี�และ
ระด้ับันโยบัาย ด้ังนี�

ข่�อเสู่นอการพัื่ฒนาสู่มีรรถนะ
คร้นอกระบบการศึึกษาในระด้ับนโยบาย

ข�อัเสนอัสำหรั้้บการั้พิ้ฒนาสมรั้รั้ถนะครั้้นอักรั้ะบบการั้ศึกษา

 1. กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษาประสานกับัส่�อสาร
มวลชนสร้างกระแสการรับัรู้ให้สังคมรู้ว่าครูนอกระบับัการศึึกษามีติัวติน
ในสังคม มีบัทุบัาทุสำคัญในการช่วยเหล่อเด้็กนอกระบับัการศึึกษา ทุำให้
เหน็ว่าทุกุคนสามารถเป็นครูนอกระบับัการศึึกษาในพื่่�นทุี�ของตินได้้ ส่งความคดิ้
เร่�องครูนอกระบับัการศึึกษาไปยังคนทุำงานทุางสังคมติ่าง ๆ และพื่ัฒนา
คูม่อ่และบัทุเรยีนการทุำงานครูนอกระบับัการศึกึษาเผยแพื่ร่ทุั�งในรปูเอกสาร
และออนไลน์เพื่่�อเป็นแนวทุางในการทุำงานของครูนอกระบับัการศึึกษา
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 2. การยกระด้ับัครูนอกระบับัการศึึกษาให้เป็นอาชีพื่ทุี�ชัด้เจันขึ�น 
สร้างการเป็นทุี�ยอมรับั มีติัวติน รวมถึงการมีวิทุยฐานะ เพื่่�อการเข้าถึง
สทิุธิ์ปิระโยชน์ต่ิาง ๆ และการเข้าถงึแหล่งทุนุในการนำมาพัื่ฒนาโครงการ
เพื่่�อเด้็กและเยาวชน โด้ยการพื่ัฒนามาติรฐานของคนทุำงานด้้านเยาวชน
ทุี�ครอบัคลมุถงึเด้ก็นอกระบับัการศึึกษา (Youth Worker) ด้้วยความร่วมมอ่กัน
ขององค์กรระหว่างประเทุศึ เช่น ยนูเิซึ่ฟ กบััองค์กรในประเทุศึ เช่น กระทุรวง
ศึึกษาธิ์ิการ กรมกิจัการเด้็กและเยาวชน กรมพื่ินิจัและคุ้มครองเด้็กและ
เยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองทุ้องถิ�น ภาควิชาการทุี�ทุำงานด้้านเด้็ก
และเยาวชน กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา ทุำงานร่วมกับั
สถาบันัคณุวฒุวิชิาชพีื่ (Thailand Professional Qualification Institute)
ซึ่ึ�งมพีื่นัธิ์กจิัหลักในการทุำมาติรฐานอาชพีื่ต่ิาง ๆ และเปิด้โอกาสให้หน่วยงาน
ติ่าง ๆ เช่น มหาวิทุยาลัย หน่วยงานของรัฐและเอกชนทุี�ทุำงานกับัครูและ
เด้็กนอกระบับัการศึึกษาร่วมกันพื่ัฒนาหลักสูติรทุั�งเป็นแบับัให้ปริญญา
หร่อให้ประกาศึนียบััติรเพื่่�อแบับัการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติเพื่่�อรับัรองอาชีพื่
บัคุคลทุี�ทุำงานด้้านเยาวชน ซึ่ึ�งหลกัสตูิรต้ิองเป็นหลกัสตูิรทุี�มคีวามยด่้หยุ่น
เปิด้โอกาสให้มีการเทุียบัโอนผ่านการเรียนรู้ทุั�งแบับัในระบับั นอกระบับั 
และติามอัธิ์ยาศึัย

 3. กระทุรวงอุด้มศึกึษา วทิุยาศึาสติร์ วจิัยัและนวตัิกรรม ส่งเสริม
ให้มหาวิทุยาลัยในพื่่�นทุี�ติ่าง ๆ ร่วมม่อกับัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุี�
ทุำงานกบััครแูละเด้ก็นอกระบับัการศึกึษาพื่ฒันาหลกัสูติรพัื่ฒนาครนูอกระบับั
การศึึกษาทุี�ไม่แข็งติัว เช่น หลักสูติร Sandbox มีทุั�งแบับัมีปริญญาหร่อ
ประกาศึนียบััติรทุี�ยกระด้ับัสมรรถนะติ่าง ๆ ติ้องมีความย่ด้หยุ่นสามารถ
เพื่ิ�มความรู้เก็บัเป็นหน่วยกิติผ่านระบับัธิ์นาคารหน่วยกิติทุี�สามารถนำไป
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เทุยีบัโอนหน่วยกติิเข้าสูก่ารได้้รบััวฒุทิุางการศึกึษา โด้ยการจััด้การเรยีนรู้
ผ่านระบับันี�ควรเปิด้โอกาสให้มีการเทีุยบัประสบัการณ์โด้ยใช้รายงานจัาก
งานทุี�ทุำอยู ่ และ/หรอ่การทุำวิจัยัจัากงานทุี�ทุำอยูใ่นพื่่�นทุี� การมีวทิุยฐานะ
ทุำให้ครูมีสถานะทุี�เลี�ยงตินเองได้้สามารถทุี�จัะไปทุำสิ�งติ่าง ๆ ได้้มากขึ�น 
มีโอกาสพื่ัฒนาโครงการด้้วยตินเองทุี�เข้าถึงงบัประมาณติ่าง ๆ ได้้

 4. มหาวทิุยาลยัในพื่่�นทุี�ควรร่วมม่อกบััหน่วยงานทุี�มคีรนูอกระบับั
การศึกึษาในการพัื่ฒนาโครงการบัริการวิชาการหร่อจัดั้เน่�อหาเพ่ื่�อการเรยีนรู้
ติลอด้ชีวิติเพื่่�อพัื่ฒนาให้ครูนอกระบับัการศึึกษามีสมรรถนะติ่าง ๆ เช่น 
การจััด้การรายกรณี การออกแบับัการเรียนรู้ การโค้ช 

 5. กระทุรวงศึึกษาธิ์ิการ กรมกิจัการเด้็กและเยาวชน กรมพื่ินิจั
และคุม้ครองเด้ก็และเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองทุ้องถิ�น ภาควิชาการ
ทุี�ทุำงานด้้านเด็้กและเยาวชน กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา 
ต้ิองร่วมผลกัด้นัให้มกีองทุนุเพื่่�อการเรยีนรูต้ิลอด้ชวีติิของประชาชนทุี�นำมาใช้
เป็นงบัประมาณสำหรับัคูปองการศึึกษา (Education card) หร่อเครด้ิติ
เพื่่�อพื่ัฒนาสมรรถนะทุี�จัำเป็นของครูนอกระบับัการศึึกษา 
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 6. กระทุรวงศึกึษาธิิ์การ กรมกิจัการเด้ก็และเยาวชน กรมพิื่นจิัและ
คุ้มครองเด้็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองทุ้องถิ�น ภาควิชาการ
ทุี�ทุำงานด้้านเด้็กและเยาวชน กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา 
ควรผลกัด้นัให้เกดิ้อาสาสมคัร 1 คน 3 ระบับั ให้เกดิ้ในทุ้องถิ�น ทุี�ด้แูลเบั่�องต้ิน
ในด้้านสขุภาพื่ สวสัด้กิาร และการศึึกษา/การเรยีนรู ้สำหรบััเด้ก็นอกระบับั
การศึึกษาในทุ้องถิ�น 
  7. กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษาควรประสานให้เกิด้
ความร่วมม่อระหว่างกระทุรวงศึึกษาธิ์ิการ  กรมกิจัการเด้็กและเยาวชน 
กรมส่งเสรมิการปกครองทุ้องถิ�น ให้มงีบับูัรณาการเพ่ื่�อช่วยเหลอ่การทุำงาน
ของครนูอกระบับัการศึกึษาทุั�งค่าเบัี�ยเลี�ยงและค่าใช้จ่ัายในการไปทุำกจิักรรม
กบััเด็้กนอกระบับัการศึกึษา ค่าใช้จ่ัายในการยกระด้บััการทุำงานและพัื่ฒนา
นวัติกรรมการทุำงานของครู เช่น การพื่ัฒนาโครงการ รวมทุั�งสวัสด้ิการ
ทุี�จัำเป็น เช่น สวัสด้ิการด้้านสุขภาพื่ การมีบััติรทุองเพื่่�อการรักษา

 8. กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษาควรประสานให้เกิด้
ความร่วมม่อระหว่างกระทุรวงศึึกษาธิ์ิการ กรมกิจัการเด็้กและเยาวชน 
กรมพื่ินิจัและคุ้มครองเด้็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองทุ้องถิ�น 
และกลไกระด้ับัจัังหวัด้ในการทุำพื่่�นทีุ�
นวตัิกรรมการศึกึษา (Sandbox) และ/
หรอ่เม่องแห่งการเรยีนรู ้ในการพัื่ฒนาเด็้ก
และครซูึ่ึ�งรวมถงึเด้ก็นอกระบับัการศึึกษา
และครูนอกระบับัการศึึกษาในพื่่�นทุี�
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 9. รัฐบัาลควรส่งเสริมให้เกิด้จัังหวัด้จััด้การตินเอง ด้ังเช่น พื่่�นทุี�
นวตัิกรรมทุางการศึกึษา หรอ่การมสีมชัชาการศึกึษาจังัหวดั้ ซึ่ึ�งนอกเหนอ่
จัากการทุำงานทุี�เกี�ยวกับัการศึึกษาในระบับัแล้ว ติ้องพื่ัฒนาให้เกิด้ดู้แล
เร่�องเด้ก็นอกระบับัการศึกึษาอย่างครบัวงจัรติั�งแต่ิการค้นหา ช่วยเหลอ่ ด้แูล
และส่งต่ิอ และส่งเสรมิให้มผีูจ้ัดั้การรายกรณีทุี�เป็นครนูอกระบับัการศึกึษา
ในพื่่�นทุี�ทุี�อาจัเป็นทุั�งครูประจัำการ ครูนักพื่ัฒนา หร่อครูจัิติอาสา รวมทุั�ง
ส่งเสริมให้มีศึูนย์การเรียนเพื่่�อการช่วยเหล่อ ดู้แล และเสริมพื่ลังเด้็กและ
ครอบัครวั ทุี�มมีหาวิทุยาลยัเป็นเคร่อข่ายหนนุเสริมทุางวิชาการ และกองทุนุ
เพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษาให้การรับัรองศึูนย์การเรียนด้ังกล่าว

 10. กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษาพื่าผูทุ้ี�เกี�ยวข้องในระด้บัั
กระทุรวงและกรมทุี�อยูใ่นระด้บัันโยบัายของส่วนงานและหน่วยงานทุี�เกี�ยวข้อง
กบััการจัดั้สรรงบัประมาณการด้ำเนนิการของหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนกั
งบัประมาณลงพื่่�นทุี�จัริงไปดู้สภาพื่ ปัญหา และข้อเทุ็จัจัริงทุี�เกิด้ขึ�นของ
เด้็กและครูนอกระบับัการศึึกษา เพื่่�อการพื่ิจัารณาในการเพื่ิ�มงบัประมาณ
ในการด้ำเนินการ

 11. กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา ประสานกบัักระทุรวง
ทุี�เกี�ยวข้องในการทุำงานกบััเด้ก็และครนูอกระบับัการศึกึษา และกลไกจังัหวดั้
เพ่ื่�อเช่�อมต่ิอกบัับัริษทัุทุี�ต้ิองการทุำประโยชน์เพื่่�อสังคมช่วยเหลอ่และพัื่ฒนา
เด้็กและครูนอกระบับัการศึึกษา 
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 12. กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษาควรติ้องส่งเสริม
ให้หน่วยงานทุี�ทุำงานกบััครแูละเด้ก็นอกระบับัการศึกึษาและติวัครนูอกระบับั
การศึกึษาทุุกกลุม่ได้้รูข้้อมลูของโครงการต่ิาง ๆ ทุี�กองทุนุเพ่ื่�อความเสมอภาค
ทุางการศึกึษา เพ่ื่�อนำมาเช่�อมต่ิอในการพัื่ฒนาครูและเด็้กนอกระบับัการศึกึษา
เช่น ทุุนเสมอภาค ทุุนนวัติกรรมสายอาชีพื่ขั�นสูง ทุุนพื่ัฒนาเติ็มศึักยภาพื่
สายอาชพีื่ ทุนุพื่ฒันาอาชพีื่และนวตัิกรรมทุี�ใช้ชมุชนเป็นฐาน ทุนุครรูกั(ษ์)ถิ�น
และโครงการส่งเสริมโอกาสทุางการเรียนรู้และพื่ัฒนาทุักษะเยาวชนและ
แรงงานนอกระบับั

ข�อัเสนอัเชิิงนโยบายสำหรั้้บการั้พิ้ฒนาสมรั้รั้ถนะครั้้ปรั้ะจำการั้

 1. หน่วยงานทุี�ด้แูลครทูุี�ทุำงานกบััเด้ก็นอกระบับัการศึกึษาทีุ�เป็น
หน่วยงานของรฐั เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกึษานอกระบับัและการศึึกษา
ติามอัธิ์ยาศึยั (กศึน.) ทุี�ด้แูลคร ู กศึน. ทุี�ทุำงานกบััเด้ก็ทุี�เป็นกลุม่เป้าหมาย
พื่เิศึษ องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น (อปทุ.) ทุี�ด้แูลครทูุี�สอนเด็้กด้้อยโอกาส
จัะต้ิองใช้ข้อมูลอัติรากำลงั ข้อมลูทุางวิชาการทุี�สะทุ้อนความคุม้ค่าทุางสังคม
ทุี�เกิด้จัากการทุำงานของครูกลุ่มนี�มีผลกระทุบัติ่อการพัื่ฒนาเด้็ก สังคม 
เศึรษฐกจิั เพื่่�อนำมาเป็นนโยบัายในการขับัเคล่�อนให้เกิด้ความมั�นคงในหน้าทุี�
การงานของครกูลุม่นี� ไม่ว่าจัะเป็นจัำนวนอตัิราการบัรรจัทุุี�มากขึ�น สญัญา
ทุี�ยาวนานขึ�น การขอการจัดั้สรรงบัประมาณในด้้านสวัสด้กิารและสทิุธิ์ปิระโยชน์
ทุี�จัำเป็นมากขึ�น 
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 2. สำนักงานส่งเสริมการศึึกษานอกระบับัและการศึกึษาติามอธัิ์ยาศึยั
และกรมส่งเสรมิการปกครองทุ้องถิ�น ควรมีแผนในการเพื่ิ�มความมั�นคงในอาชพีื่
ของครทูุี�ทุำงานกบััเด้ก็ด้้อยโอกาสทุี�เป็นอตัิราจ้ัาง เช่น การปรบััเงนิอดุ้หนนุ
รายบัุคคลสำหรับัเด้็กด้้อยโอกาสให้เทุียบัเทุ่ากับัเด้็กในระบับัการศึึกษา 
ซึ่ึ�งนอกจัากจัะนำงบัประมาณส่วนนี�เพื่่�อการช่วยเหลอ่และดู้แลเด็้กกลุม่นี�แล้ว
ยังเป็นสวัสด้ิการและค่าใช้จั่ายในการลงพื่่�นทุี�เพื่่�อการช่วยเหล่อเด้็ก เช่น 
ค่าน�ำมัน ค่าอาหารสำหรับัเด้็ก ค่ายาหร่ออุปกรณ์ในการรักษาพื่ยาบัาล
ในกรณีทุี�เด้็กไม่สามารถเข้าถึงสวัสด้ิการทุางสาธิ์ารณสุขได้้

 3. การสนับัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�นด้ำเนินการจััด้ทุำ
แผนงานโครงการเกี�ยวกับัการช่วยเหล่อ ดู้แลเด้็กและเยาวชนนอกระบับั
การศึกึษาเพ่ื่�อสนับัสนุนงบัประมาณเงินรายได้้ขององค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น
เพื่ิ�มเติิมให้ครูสอนเด้็กด้้อยโอกาส และบัุคลากรทุางการศึึกษาสังกัด้องค์กร
ปกครองส่วนทุ้องถิ�นในการลงพื่่�นทุี� และการประสานงานภาคีเคร่อข่าย
หน่วยงานทุี�เกี�ยวข้องในระด้บััพื่่�นทุี� โด้ยเฉพื่าะชุมชน และสมาชิกสภาทุ้องถิ�น
เข้ามาร่วมกนัแก้ไข ด้แูลและช่วยเหลอ่เด้ก็และเยาวชนนอกระบับัการศึกึษา
อย่างเป็นระบับัและมีประสิทุธิ์ิภาพื่ประสิทุธิ์ิผลและความยั�งย่นติ่อไป



31เสีียงสีะท้้อนจากพ้ื้�นท้ี�สี่�การเปลี่ี�ยนแปลี่งเชิิงนโยบายคร่นอกระบบการศึึกษา

 4. หน่วยพัื่ฒนาครู ค่อ หลักสูติรประกาศึนียบััติรวิชาชีพื่ครู 
สถาบัันผลิติครู ควรให้ความสําคัญกับัการพื่ัฒนาครูโด้ยเน้นความติ้องการ
ของครูนอกระบับัการศึึกษาทุี�มีเรียนวิชาชีพื่ครูเป็นรายบัุคคล ประยุกติ์ใช้
เทุคโนโลยีสารสนเทุศึในการพัื่ฒนาครูโด้ยมีเป้าหมายเพื่่�อการพัื่ฒนาผูเ้รยีน
ร่วมกัน และการสร้างเคร่อข่ายความร่วมม่อร่วมกันในพื่่�นทุี� หน่วยใช้ครู 
ค่อ โรงเรียนสังกัด้สํานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพื่่�นฐาน (สพื่ฐ.) 
ควรทุาํความร่วมม่อทุางวชิาการกบััมหาวิทุยาลยั พื่ฒันาสมรรถนะครรู่วมกนั
กับักสศึ. 
 5. รปูแบับัการพัื่ฒนาครนูอกระบับัการศึกึษา ทุั�งหน่วยงานระดั้บั
กระทุรวงควรเน้นรูปแบับัการพัื่ฒนาครูโด้ยให้ความสําคัญกับัเคร่อข่าย
การพัื่ฒนาครูในพ่ื่�นทุี�มากกว่าเป็นระบับัการรวมศูึนย์จัากส่วนกลาง 
หน่วยพื่ัฒนาครู ค่อ สถาบัันผลิติครู ควรให้ความสําคัญกับัความติ้องการ
ของครูผู้รับัการพื่ัฒนาเป็นหลัก หน่วยใช้ครู ค่อ โรงเรียนสังกัด้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกึษาขั�นพื่่�นฐาน (สพื่ฐ.) ควรสร้างเคร่อข่ายความร่วมมอ่
ทุี�มคีวามหลากหลายและครอบัคลมุความต้ิองการของครทูุี�มคีวามแติกต่ิางกนั
และควรทุําวิจััยร่วมกับัมหาวิทุยาลัยทุี�เป็นสถาบัันผลิติครู ควรให้เวลาครู
ในการพื่ฒันาตินเองผ่านระบับัเครอ่ข่ายและมหีลากหลายวธิิ์กีาร เช่น การอบัรม
เชงิปฏิบิัตัิจิัรงิ การอบัรมผ่านระบับัออนไลน์ในกรณทีุี�จํัาเป็นและมีการนิเทุศึ
ติิด้ติาม

 6. กลไกการพื่ัฒนาสมรรถนะครูนอกระบับัการศึึกษา หน่วยงาน
ระด้บัักระทุรวง /แหล่งให้ทุนุ ควรสนับัสนนุการพื่ฒันาครนูอกระบับัการศึกึษา
โด้ยใช้กลไกเคร่อข่ายศึูนย์การเรียนรู้ชุมชนในลักษณะเบัญจัภาคี สถาบััน
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ผลติิคร ู ควรสร้างเครอ่ข่ายความร่วมมอ่ในการพื่ฒันาครกูบััหน่วยงานหรอ่
องค์กรทุี�เกี�ยวข้องกบััการพื่ฒันาคร ูด้งัเหน็ได้้จัากกลุม่ครนูอกระบับัการศึกึษา
หลกัสตูิรประกาศึนยีบัตัิรวชิาชพีื่คร ูมหาวิทุยาลยัราชภฎัชัยภมู ิใช้เคร่อข่าย
เบัญจัภาคีในการด้าํเนนิการพัื่ฒนาคณุภาพื่ครนูอกระบับัการศึึกษาทุี�มาจัาก
ความต้ิองการของสถานศึึกษาและครูนอกระบับัการศึึกษาอย่างแทุ้จัริง 
หน่วยใช้คร ูคอ่ โรงเรยีนสงักดั้สาํนกังานคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพื่่�นฐาน
(สพื่ฐ.) สังกัด้องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น (อปทุ.) และสังกัด้สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกึษาเอกชน (สช.) ควรสร้างเคร่อข่ายเบัญจัภาคี
ความร่วมม่อกับัหน่วยงานองค์กร มหาวิทุยาลัยทุั�งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ทุ้องถิ�น และต้ินสงักดั้สถานศึกึษาโด้ยมกีารติดิ้ติามผลการพื่ฒันาครอูย่างเป็น
ระยะและติ่อเน่�อง เน้นผลลัพื่ธิ์์ทีุ�เกิด้ขึ�นกับัผู้เรียน เน้นการประยุกติ์ใช้
เทุคโนโลยีสารสนเทุศึ เทุคโนโลยีการส่�อสาร และ Digital Platform 
เน้นใช้ผลการปฏิิบััติิงานเป็นฐาน เป็นการพัื่ฒนาโด้ยครูเป็นผู้เล่อกเอง
ติามความจัําเป็นของรายบัุคคล

 7. การสร้างแหล่งเรยีนรูก้ารศึึกษาทุางเลอ่ก มชีดุ้ความรูทุ้ี�หลากหลาย
สนับัสนุนส่�อ แหล่งเรียนรู้ในทุ้องถิ�น พื่ัฒนาคลังความรู้ชุมชน คลังสมอง
ชาวบ้ัาน ส่งเสรมิการวจิัยัเกี�ยวกบััรปูแบับัทุี�เหมาะสมกบััการศึึกษากบััชมุชน
กลไกส่�อสารสาธิ์ารณะในทุ้องถิ�น เปิด้พื่่�นทุี�การศึกึษาทุางเลอ่ก มหีลกัสตูิร
บัรูณาการบันฐานทุ้องถิ�น พื่ฒันาหนุนเสริมส่งครูภมูปัิญญาทุ้องถิ�นการศึกึษา
เพื่่�อปากทุ้องทุกัษะชวีติิและอาชพีื่ ครขูวญัชมุชนสนบััสนุนการจััด้การเรยีนรู้
อย่างติ่อเน่�องติลอด้ชีวิติเพื่่�อการจััด้การศึึกษาเชิงพื่่�นทุี� (Area-based 
Education: ABE) ให้เกิด้บันฐานคิด้ของความร่วมมอ่กันของบัคุคลผูม้ส่ีวนได้้
ส่วนเสยีทุกุกลุ่มเป้าหมาย (All for education) ผ่านการนาํกระบัวนการวจิัยั
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เชิงบัูรณาการพื่ร้อมกําหนด้เป้าหมายและโจัทุย์
ติามบัริบัทุของพื่่�นทุี�สร้างนวตัิกรรมในการบัริหาร
และการจััด้การนวัติกรรมในการสร้างการเรียนรู้
และนวตัิกรรมสงัคมเพื่่�อขบััเคล่�อนการเปลี�ยนแปลง
ทุางการศึกึษาในรปูแบับัทุี�หลากหลายในจังัหวัด้ชยัภมูิ

 8. หน่วยงานทุี�ด้แูลกลุม่เด็้กและเยาวชนนอกระบับัการศึกึษาเฉพื่าะ
เช่น กรมพิื่นจิัและคุม้ครองเด้ก็และเยาวชน ควรมีการส่งเสรมิครแูละบัคุลากร
ทุี�มีส่วนเกี�ยวข้องในการส่งเสรมิการเรยีนรูก้บััเด้ก็และเยาวชนในกระบัวนการ
ยุติิธิ์รรม ให้มีความหลากหลายยิ�งขึ�น ทุั�งในด้้านความรู้ เคร่�องม่อ และ
งบัประมาณ

ข�อัเสนอัเชิิงนโยบายสำหรั้้บการั้พิ้ฒนาสมรั้รั้ถนะครั้้น้กพิ้ฒนา

 1. กระทุรวงศึึกษาธิ์ิการติ้องปรับักฏิกระทุรวง ระเบัียบั และ
ประกาศึทุี�มอีปุสรรคต่ิอการจัดั้การศึกึษาในรปูแบับัของศึนูย์การเรยีนของ
สถาบันัสงัคม เพื่่�อให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดั้การศึกึษา
สำหรับัเด้็กมากขึ�น และเพื่่�อให้ศึูนย์การเรียนได้้มีโอกาสได้้รับัการจััด้สรร
งบัประมาณและทุรพัื่ยากรในการพื่ฒันาครนูกัพื่ฒันาทุี�เป็นครใูนศึนูย์การเรยีน

 2. การด้ำเนินโครงการพื่ัฒนาครูนอกระบับัการศึึกษาควรมีอย่าง
ต่ิอเน่�อง เพื่ราะการเข้าถงึชมุชนและทุมีงานพื่่�นทุี�เป็นเร่�องยากโด้ยเฉพื่าะพื่่�นทุี�
ชายแด้นใต้ิ ในพ่ื่�นทุี�ได้้ค้นพื่บัความสามารถ และคำติอบัทุี�คาด้ว่าจัะพื่ฒันา
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สมรรถนะครูติ่อไปได้้ ควรหาช่องทุางการพื่ัฒนาครูนอกระบับัการศึึกษา
อย่างติ่อเน่�องและขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางครอบัคลุมเด็้กและ
เยาวชนนอกระบับัในทุุกพื่่�นทุี�

 3. การสนับัสนุนงบัประมาณให้มากขึ�นและ
เปิด้โอกาสให้คณะทุำงานในพื่่�นทุี�ได้้ออกแบับัวิธิ์ีการ
พื่ัฒนาครูนอกระบับัในพื่่�นทุี�ให้มากทุี�สุด้

 4. การผสานโครงการพื่ฒันาต้ินแบับัสมรรถนะครนูอกระบับัการศึกึษา
กบััโครงการการสร้างอาชพีื่และรายได้้ทุี�เป็นรูปธิ์รรม น่าจัะสามารถช่วยด้งึด้ดู้
ความสนใจัในการเข้าร่วมโครงการของทัุ�งครูและเด้็ก และเกิด้ผลผลิติทุี�
จัับัติ้องได้้

 5. การสร้างระบับัการพื่ัฒนาครูนอกระบับัการศึึกษาควบัคู่กับั
การพื่ัฒนาสมรรถนะครู โด้ยด้ำเนินการไปพื่ร้อมกัน ภาพื่ความสำเร็จัของ
โครงการจัะได้้เกิด้ขึ�นทุั�งระบับัพื่ัฒนาครูและสมรรถนะครูทุุกด้้าน (KSA) 
เช่น พื่ฒันาหลักสตูิร การจัดั้การเรยีนรู ้ลกัษณะการเรยีนรู ้กจิักรรมการเรยีน
การสอนทุี�เหมาะสม การเรยีนรูแ้บับัผสมทุั�งระบับัออนไลน์และแบับัเผชญิหน้า 
(Blended Learning) 

 6. ให้หน่วยสนับัสนุนด้้านทุุนการพื่ัฒนาโครงการ เช่น กสศึ. 
มคีวามเอาจัรงิเอาจังัมากขึ�น โด้ยสร้างระบับัการพื่ฒันากำลงัคนทุี�แขง็แกร่ง 
(ครูนอกระบับัการศึึกษา) ประสานผู้นำระด้ับัประเทุศึ จัังหวัด้ และระด้ับั
ชุมชน รวมทุั�งหน่วยงานทุุกภาคส่วนเพื่่�อผลักด้ันและขับัเคล่�อนสู่ระดั้บั
นโยบัายและยุทุธิ์ศึาสติร์การศึึกษาของประเทุศึ ทุี�จัะไม่ทุิ�งใครไว้ข้างหลัง
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 7. สนับัสนุนให้หน่วยปฏิิบััติิการวิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาด้้านเด้็กและ
เยาวชนมีบัทุบัาทุในการบัริหารจัดั้การโครงการและต่ิอยอด้โครงการพัื่ฒนา
ครนูอกระบับัการศึกึษาอย่างต่ิอเน่�อง 5-10 ปี จันเกดิ้เป็นนวัติกรรมระด้บััพื่่�นทุี�
ระด้ับัจัังหวัด้ ระด้ับัภูมิภาคและระด้ับัประเทุศึ และสามารถสร้างครูและ
เยาวชนติ้นแบับัผ่านโครงการนี�ให้มากทุี�สุด้ เพื่่�อยกระด้ับัความสำคัญและ
สร้างพื่ลงัการเปลี�ยนแปลงจัากระดั้บัชุมชนสูร่ะดั้บัประเทุศึให้ได้้ (Soft Power)

ข�อัเสนอัเชิิงนโยบายสำหรั้้บการั้พิ้ฒนาสมรั้รั้ถนะครั้้จิตอัาสา

 1. มกีารทุำงานกบััครนูอกระบับัการศึึกษาแบับัต่ิอเน่�อง และยกระด้บัั
องค์กร เช่น กสศึ. ร่วมมอ่กับัมหาวิทุยาลัยและศูึนย์การเรยีนในพื่่�นทุี� ให้สามารถ
ออกใบัรับัรองคุณวุฒิการศึึกษาให้กับัผู้ทุี�สนใจัมาเรียนรู้

 2. มกีารลงทุนุด้้านการพื่ฒันากำลงัคนเพื่่�อเด็้กนอกระบับัการศึกึษา
อย่างต่ิอเน่�อง รวมทุั�งมนีโยบัายในการเสริมสร้างความแขง็แรงให้ระบับันิเวศึ
การเรยีนรู ้ การช่วยเหลอ่ทุางสังคม การศึกึษาในระดั้บัติำบัลให้เกดิ้ขึ�นจัรงิ

 3. มค่ีาติอบัแทุนให้กบััครจิูัติอาสาผ่านการฝึ้กอบัรม และให้ปฏิบิัตัิงิาน
ในชุมชน

 4. กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษามีบัทุบัาทุสำคัญใน
การขบััเคล่�อนงานโด้ยกระจัายกลไกการรบััผดิ้ชอบัเด้ก็นอกระบับัในรปูแบับั
Node เด้็กนอกระบับัการศึึกษา ในการรับัผิด้ชอบังบัประมาณและงาน
ในระด้ับัจัังหวัด้ 
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ข่�อเสู่นอการพัื่ฒนาสู่มีรรถนะ
คร้นอกระบบการศึึกษาในระด้ับพ่ื่�นทุ่�

 1. จัังหวัด้ควรเป็นเจั้าภาพื่หลักในการด้ำเนินการพื่ัฒนากลไก
เพื่่�อเด้ก็และครนูอกระบับัการศึกึษาในพ่ื่�นทุี�โด้ยใช้หลกัการใช้พื่่�นทุี�เป็นฐาน
(Area-based) ทุี�ด้ึงหน่วยงานของรัฐทุี�มีบัทุบัาทุหน้าทุี�ในการทุำงานกับั
ครแูละเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา เช่น ศึกึษาธิิ์การจังัหวัด้ สำนักงานเขติพ่ื่�นทุี�
ทุางการศึกึษา โรงเรยีน สถาบันัและศูึนย์การศึกึษานอกระบับัและการศึกึษา
ติามอธัิ์ยาศึยั พื่ฒันามนษุย์และสงัคม สาธิ์ารณสขุ องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น
มหาวทิุยาลยั ภาคประชาสงัคมทุี�เป็นองค์กรเอกชนหรอ่องค์กรชุมชนทุี�ทุำงาน
กบััเด้ก็และครนูอกระบับัการศึกึษา และภาคเอกชนทุี�มงีบัประมาณหร่อทุนุ
รวมทุั�งนักการเม่องในพื่่�นทีุ�มาปรึกษาหาร่อและทุำงานบัูรณาการกัน
อย่างจัริงจัังในการพื่ัฒนาเด็้กและครูนอกระบับัการศึึกษา ให้ข้อมูลเด็้ก
และครูอยู่ในสายติาของผู้ทีุ�เกี�ยวข้องทุุกฝ้่าย ทุั�งนี�ทุุกภาคส่วนมีทุุนของ
ตินเองไม่ว่าจัะเป็นทุุนองค์ความรู้ ทุุนงบัประมาณ

 2. จังัหวัด้และองค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�นควรรเิริ�มการเป็นจัังหวัด้
หร่อพื่่�นทุี�จััด้การตินเองโด้ยใช้หลักการพื่่�นทุี�เป็นฐาน (Area-based) ใน
เร่�องการศึกึษาทุั�งในระบับั นอกระบับั และติามอัธิ์ยาศึยั การศึกึษาทุางเลอ่ก
ระบับันิเวศึการเรียนรู้ ซึ่ึ�งในกรณีของเด้็กและครูนอกระบับัการศึึกษานั�น
ควรริเริ�มการจััด้ติั�งศึูนย์การเรียนทุี�ร่วมม่อกับัองค์กรภาคประชาสังคมทุี�
ทุำงานกับัเด็้กนอกระบับัการศึึกษาในพื่่�นทุี�ยกระดั้บัองค์กรเหล่านี�ให้เป็น
ศึนูย์การเรยีนของจังัหวดั้หรอ่ทุ้องถิ�นเพื่่�อการช่วยเหล่อและด้แูลเด้ก็นอกระบับั
การศึึกษาทุี�สอด้คล้องกับัปัญหาของเด้็กแติ่ละกลุ่ม โด้ยใช้หลักการศึึกษา
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ทุั�งแบับัในระบับั นอกระบับั ติามอธัิ์ยาศัึย การศึึกษาทุางเลอ่ก และระบับันิเวศึ
การเรยีนรูดั้้งกล่าวให้เป็นศึนูย์การพัื่ฒนาสมรรถนะครูนอกระบับัการศึกึษา
ในพื่่�นทุี� มมีหาวทิุยาลยัในพื่่�นทุี�เป็นเครอ่ข่ายในด้้านวชิาการทุี�ร่วมออกแบับั
การพื่ฒันาครูและรับัรองการเรยีนรูข้องครูและเด้ก็ โด้ยมีงบัประมาณสนบััสนนุ
การด้ำเนนิงานทุี�เกดิ้จัากการงบัประมาณติามปีงบัประมาณหรอ่ใช้งบัประมาณ
ทุี�เกิด้จัากการระด้มทุุนของจัังหวัด้หร่อทุ้องถิ�น

 3. การใช้พ่ื่�นทีุ�เป็นตัิวติั�งในการกำหนด้นโยบัาย
เพื่่�อการพื่ัฒนาเด้็กและครูนอกระบับัการศึึกษา เริ�มติั�งแติ่
การเปลี�ยนมุมมอง (Mindset) ผู้บัริหารทุ้องถิ�นให้มี
ความเข้าใจัเร่�องการพื่ัฒนา การสร้าง และการพื่ัฒนาคน
ให้ความสำคัญกับัการพัื่ฒนาคนมากขึ�น จัากนั�นเคล่�อนมา
ทุี�กลไกกลางระด้ับัอำเภอผ่านคณะกรรมการพื่ัฒนาคุณภาพื่ชีวิติระด้ับั
อำเภอ (พื่ชอ.) ทุี�สามารถทุำ Flagship เร่�องเด้ก็นอกระบับัการศึกึษาเข้าไปได้้ 
โด้ยมงีานวชิาการหรอ่งานวจิัยัรองรบัักจ็ัะสร้างเครด้ติิและความน่าเช่�อถอ่
สำหรับัการมีข้อเสนอเชิงนโยบัายระด้ับัพื่่�นทุี� ทุั�งนี�คณะกรรมการพื่ัฒนา
คณุภาพื่ชวีติิระด้บััอำเภอ (พื่ชอ.) จัะเหน็กลไกการทุำงานของรฐัทุี�เช่�อมโยงกนั
ทุุกมิติิทุั�งในมิติิสังคม มิติิสุขภาพื่และมิติิการศึึกษา ซึ่ึ�งคณะกรรมการ
พื่ัฒนาคุณภาพื่ชีวิติระด้ับัอำเภอ (พื่ชอ.) มีสาธิ์ารณสุขอำเภอเป็นเลขาฯ 
กต็ิาม นายอำเภอสามารถกำหนด้นโยบัายระด้บััอำเภอแล้วสามารถขบััเคล่�อน
กบัันวตัิกรรมในระด้บััพื่่�นทุี�ได้้
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 4. องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น หน่วยงานของรฐัในพื่่�นทุี� ผูน้ำชมุชน
สถานศึกึษา โรงพื่ยาบัาล ควรมมีมุมองเชงิบัวกกบััเด้ก็ทุี�หลดุ้ออกนอกระบับั
การศึกึษาหรอ่เด้ก็ทุี�ไม่มสีถานะบัคุคลซึ่ึ�งไม่ได้้เป็นสิ�งทุี�เลวร้ายอยูใ่นชมุชน
เพื่่�อการมีสภาพื่แวด้ล้อมทุี�เอ่�ออำนวยต่ิอการทุำงานของครูนอกระบับัการศึกึษา

 5. การพัื่ฒนาครูนอกระบับัการศึึกษาในกรณีพื่่�นทุี�ชายแด้นใติ้
ไม่ว่าจัะเป็นครนูกัพื่ฒันาหรอ่ครจิูัติอาสา ควรมีแกนนำหลกัสำคัญในการบัริหาร
จัดั้การในพื่่�นทุี� (Area Learning Administrator) ผูบ้ัรหิารจัดั้การในระดั้บั
พื่่�นทุี�ทุี�สามารถช่วยสนับัสนุน สามารถจััด้การบัริหารความเสี�ยงในพื่่�นทุี�ได้้
สามารถเช่�อมติ่อกับัหน่วยงานในพื่่�นทุี�ได้้

 6. จัังหวัด้ร่วมม่อกับัองค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น และหน่วยงาน
ของรฐัในจังัหวดั้ทุี�ทุำงานด้้านเด็้กและเยาวชน ควรผลักดั้นให้มีกลไกในพื่่�นทุี�
เป็นคณะทุำงานเด้็กในติำบัลโด้ยสหวิชาชีพื่รวมติัวกัน เช่น เจั้าหน้าทุี�ของ
องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�น (เทุศึบัาล อบัติ.) ครูในโรงเรียน สาธิ์ารณสุข 
พื่ฒันามนุษย์และสงัคม ภาคประชาสังคม ชมุชน ฯลฯ เพื่่�อการพื่ฒันาตินเอง
จัากงานทุี�ทุำ เช่น การเก็บัข้อมลูเด้ก็เปราะบัางและเด็้กนอกระบับัการศึึกษา
ในติำบัล ร่วมปรกึษาวางแผนว่าจัะมกีจิักรรมหรอ่โครงการอะไรทุี�จัะไปด้แูล
เด้ก็กลุม่นี� รวมทุั�งพื่ฒันาคร ูกลไกนี�ติั�งในติำบัลได้้ง่ายและสามารถไปเช่�อมกบัั
พื่ฒันามนุษย์และสงัคมได้้ เพื่ราะมีความพื่ยายามจัะติั�งกลไกคุม้ครองเด็้กติำบัล 
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 7. มหาวิทุยาลัยในพื่่�นทีุ�ร่วมกับักองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุาง
การศึกึษาให้การรบััรององค์ความรูใ้นการทุำงานกบััเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา
ในพื่่�นทุี� เพื่่�อให้เป็นพื่่�นทุี�การเรียนรู้ของครูนอกระบับัการศึึกษาทุุกกลุ่ม

ข�อัเสนอัการั้พิ้ฒนาสมรั้รั้ถนะครั้้ปรั้ะจำการั้ในรั้ะด้บพิ้�นที่่�

 1. การพัื่ฒนาเคร่�องมอ่พื่ฒันาครูทุี�หลากหลายอย่างต่ิอเน่�องเพื่่�อให้
เกดิ้การเปลี�ยนแปลง เช่น คูม่อ่ หลกัสตูิร การจัด้บันัทุกึกระบัวนการเรยีนรู้
อย่างสม�ำเสมอและมกีารสร้างชุมชนการเรยีนรูทุ้างวชิาชพีื่ (Professional
Learning Community: PLC) เป็นระยะ เพื่่�อการเรยีนรูแ้ละพื่ฒันาติลอด้เวลา

 2. การบัรูณาการแนวคดิ้เกี�ยวกบััเครอ่ข่ายเชงิพื่่�นทุี�ในการพื่ฒันาครู
การสร้างเคร่อข่าย พื่ัฒนา ขยายผล ติ่อยอด้ ความร่วมม่อทุางวิชาการ 
ข้อติกลงทุางวชิาการ (MOU) กบััหน่วยงานสถาบันัการศึกึษา ทุั�งระด้บััภมูภิาค
ระด้ับัชาติิ มีการบัริการวิชาการทุี�ติอบัสนองความติ้องการทุางการศึึกษา
และวชิาชพีื่ของหน่วยงาน องค์กรในระด้บััทุ้องถิ�นในลกัษณะการบัรูณาการ
จัากทุกุภาคีภาคส่วนเพ่ื่�อการพื่ฒันาทุ้องถิ�นทุี�ยั�งยน่ เป็นระบับั การขับัเคล่�อน
การพื่ฒันาครใูนพ่ื่�นทุี�ประกอบัไปด้้วยบุัคคล หน่วยงาน สถานศึกึษา ทุี�ทุำงาน
ประสานอย่างสอด้คล้องกนัและเช่�อมโยงกันเพื่่�อทุำให้เกดิ้เป็นระบับัการพัื่ฒนา
ครูนอกระบับัการศึึกษา 
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 3. องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�นร่วมกบััภาคเีครอ่ข่าย ออกแบับัหลักสูติร
เพื่่�อพื่ฒันาองค์ความรูแ้ละทุกัษะทุี�จัำเป็นในการปฏิิบัติัิแก่ครดู้้อยโอกาสของ
องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�นอย่างเป็นระบับัและต่ิอเน่�อง เน่�องจัากลกัษณะงาน
ครสูอนเด็้กด้้อยโอกาสสงักดั้องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�นเป็นการปฏิบิัติัิงาน
ภาคสนามมากกว่าการปฏิบิัตัิงิานในสำนักงาน รวมถงึการพื่ฒันาและปรบััปรงุ
รปูแบับัแนวทุาง เคร่�องมอ่การจัดั้เก็บัข้อมูลและการติดิ้ติาม การจัดั้ทุำรายงาน
รวมถึงกฎหมายทุี�เกี�ยวข้อง เพื่่�อให้ครูสอนเด็้กด้้อยโอกาสและบัุคลากร
ทุางการศึึกษาสังกัด้องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ�นสามารถปฏิิบััติิงานและ
ออกแบับักระบัวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมได้้มีประสิทุธิิ์ภาพื่มากยิ�งขึ�น

ข�อัเสนอัการั้พิ้ฒนาสมรั้รั้ถนะครั้้น้กพิ้ฒนาในรั้ะด้บพิ้�นที่่�

 1. การเลอ่กสมรรถนะควรคำนึงถงึในบัรบิัทุพื่่�นทุี�ทุี�เหมาะสม เช่น
พื่่�นทุี�จัังหวัด้ชายแด้นภาคใติ้ ซึ่ึ�งสมรรถนะด้้านการสร้างความไว้วางใจั
ควรเป็นสมรรถนะแรกก่อนการพื่ัฒนาในสมรรถนะด้้านอ่�น เน่�องจัากเป็น
ก้าวแรกในการลงพื่่�นทุี�ให้ได้้ โด้ยต้ิองสร้างกระบัวนการเข้าถึงพื่่�นทุี�ให้ได้้ก่อน
จัึงจัะสามารถด้ําเนินโครงการได้้

 2. การคัด้เล่อกครูกลุ่มเป้าหมาย โด้ยก่อนการด้ําเนินโครงการ
ควรมีเวลาในการพื่ิจัารณาครูทีุ�มีคุณสมบััติิเหมาะสมอย่างแทุ้จัริง ได้้แก่ 
ประสบัการณ์ในพื่่�นทุี� แรงบัันด้าลใจัหร่อแรงจัูงใจั เง่�อนไข พื่ันธิ์สัญญา
หร่ออาจัเป็นงานทีุ�เป็นภาระผูกมัด้ทีุ�ยอมรับัได้้ทุั�งสองฝ่้ายเพื่่�อให้กลุ่มครู
สามารถเข้าร่วมกิจักรรมได้้ทุุกกิจักรรมและจััด้เวลาได้้เพื่ียงพื่อมากทุี�สุด้ 
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 3. การวางระบับัหร่อกลไกการทุํางานและการบัริหารความเสี�ยง 
เป็นหัวใจัสําคัญของการด้ําเนินโครงการโด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งใน 3 จัังหวัด้
ชายแด้นใติ้ ควรมีระบับัการแบั่งภาระงานบัทุบัาทุหน้าทุี�ผู ้รับัผิด้ชอบั
ผู้ประสานงาน และรูปแบับัการพื่ัฒนาครู รวมทุั�งการจััด้เวลาทุี�เหมาะสม 
รวมถงึการบัริหารจัดั้การความเสี�ยง เน่�องจัากเหติกุารณ์ความไม่สงบัในพื่่�นทุี�
เป็นปัจัจััยทุี�ไม่สามารถควบัคุมได้้

 4. การสนับัสนุนด้้านสวัสด้ิการครูนอกระบับัการศึึกษา ระบับั
สนับัสนุนทุรัพื่ยากร งบัประมาณทุี�เพื่ียงพื่อและแรงจูังใจั รวมทุั�งอาจัมี
พื่ันธิ์สัญญาหร่อการรับัรองเพื่่�อมุ่งมั�นทุี�จัะดํ้าเนินโครงการจันสําเร็จัลุล่วง
โด้ยไม่ขาด้ติอน จัะช่วยให้กระบัวนการทุาํงานมคีวามหมายมากขึ�นมแีรงสนบััสนุน
จัากทุีมงานและเคร่อข่ายในพื่่�นทีุ� จัะช่วยให้การดํ้าเนินโครงการประสบั
ความสําเร็จัทุ่ามกลางปัญหาหร่ออุปสรรคทุี�ยุ่งยาก

สู่วัสู่ด้ิการ ทุรัพื่ยากร งบปัระมีาณ์
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ข�อัเสนอัการั้พิ้ฒนาสมรั้รั้ถนะครั้้จิตอัาสาในรั้ะด้บพิ้�นที่่�

 1. การพื่ฒันาสมรรถนะการโค้ชเด้ก็นอกระบับัการศึกึษาเป็นสมรรถนะ
สำคัญทุี�ครูจัิติอาสาจัะติ้องหมั�นเรียนรู้และพื่ัฒนาตินเองอยู่เสมอ องค์กร
ทุี�เกี�ยวข้องในพื่่�นทุี�ควรทุี�จัะยกระด้ับัความรู้ความสามารถของบัุคคล/
ครูจัิติอาสาในการขับัเคล่�อนงานอย่างติ่อเน่�อง 

 2. กลไกพื่่�นทุี�ควรช่วยสร้างความติระหนักรู้และความสำคัญติ่อ
การจัดั้การเรยีนรูข้องเด้ก็นอกระบับัการศึกึษาและทุำให้เร่�องเด้ก็นอกระบับั
การศึึกษาเป็นเร่�องของทุุกคนในพื่่�นทุี�ทุี�ติ้องช่วยกันแก้ไข 

 3. การเสรมิสร้างความแขง็แรงให้ระบับันเิวศึการทุำงานเด็้กนอกระบับั
การศึกึษา โด้ยในส่วนเด็้กเยาวชนพื่กิารในระด้บััอำเภอควรมีหน่วยประสานงาน
ด้้านข้อมลูเด้ก็เยาวชนพื่กิารระด้บััอำเภอ การสร้างจัดุ้รวมบัรกิารด้้านสขุภาพื่ 
สงัคม การศึกึษา และบัริการด้้านการเรยีนรูฟ้้�นฟทูุี�บ้ัาน หรอ่มีทุี�เรยีนใกล้บ้ัาน 

 4. การพื่ัฒนาครูนอกระบับัการศึึกษาสำหรับัเด้็กเยาวชนพื่ิการ
องค์การบัริการส่วนทุ้องถิ�นควรจัด้ทุะเบัียนจััด้ติั�ง “ศึูนย์บัริการคนพื่ิการ
ทุั�วไป” ซึ่ึ�งจัะเป็นจัุด้รวมบัริการ และครูนอกระบับัการศึึกษาสามารถ
เข้ามาทุำงานร่วมกับัศึูนย์บัริการคนพื่ิการทุั�วไปและควรได้้รับัการพื่ัฒนา
สมรรถนะหลกั ได้้แก่ จัติิวทิุยาพื่ฒันาการ การรบััฟังอย่างลกึซึ่่�งหรอ่การให้
คำปรึกษาครอบัครวั การพื่ฒันาเด้ก็เยาวชนพื่กิารติามประเภทุความพิื่การ
การบัันทุึกข้อมูล การส่งติ่อประสานงาน 
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บทสรุป
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 จัากความเช่�อมโยงของหมุด้หมายกับัเป้าหมายหลักของแผนพัื่ฒนา
เศึรษฐกจิัและสงัคมแห่งชาติ ิฉบับััทีุ� 13 ค่อ ประเทุศึไทุยมีกำลงัคนสมรรถนะสงู
มุ่งเรียนรู้อย่างติ่อเน่�อง ติอบัโจัทุย์การพื่ัฒนาแห่งอนาคติ การพื่ัฒนาคน 
สำหรบััโลกยคุใหม่ โด้ยคนทุกุช่วงวัยได้้รบััการพื่ฒันาในทุกุมติิ ิ การพัื่ฒนา
กำลงัคนสมรรถนะสูงสอด้คล้องกับัความต้ิองการของภาคการผลิติเป้าหมาย
สามารถสร้างงานอนาคติ และสร้างผูป้ระกอบัการอจััฉริยะทุี�มคีวามสามารถ
ในการสร้างและใช้เทุคโนโลยีและนวตัิกรรม อาจัยงัไม่ติอบัสนองต่ิอการพัื่ฒนา
ประเทุศึสู่การพื่ัฒนาทีุ�ยั�งย่นโด้ยเฉพื่าะเป้าหมายทุี� 4 เป้าหมายทุี�ทุุกคน
ในสังคมไทุยควรได้้รับัการศึึกษาทุี�มีคุณภาพื่ อย่างเทุ่าเทุียม ทุั�วถึง และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ ด้ังนั�นการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส 
และความเป็นธิ์รรม ด้้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติทุั�งการพื่ัฒนา
ระบับันิเวศึเพื่่�อการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติและพื่ัฒนาทุางเล่อกในการเข้าถึง
การเรียนรู้สำหรับัผู้ทุี�ไม่สามารถเรียนในระบับัการศึึกษาปกติิด้ังเช่น
เด้็กนอกระบับัการศึึกษาถ่อเป็นสิ�งจัำเป็น

 ด้้วยเหตินุี�การพื่ฒันาระบับัสนบััสนนุการเรยีนรูส้ำหรบััเด้ก็นอกระบับั
การศึกึษาให้ได้้รับัโอกาสและเข้าถึงการศึกึษาและแหล่งเรยีนรู้ทุี�หลากหลาย
เพื่่�อการพัื่ฒนาตินทุั�งเพื่่�อการศึกึษาเพื่่�อให้ได้้รับัคุณวฒุกิารศึกึษาเพื่่�อการพัื่ฒนา
ตินให้ด้ำรงชีวิติอย่างมีคุณภาพื่ และการมีทุักษะของการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ 
โด้ยครูนอกระบับัการศึึกษาไม่ว่าจัะเป็นครูทุี�เป็นครูประจัำการอยู่แล้ว 
ครูนักพื่ัฒนาทุี�อยู่ในองค์กรเอกชนติ่าง ๆ และครูจัิติอาสาทุี�มีจัิติสาธิ์ารณะ
เป็นกลไกสำคัญในพื่่�นทีุ�ทีุ�จัะเข้าถึงติัวเด็้ก ช่วยเหล่อ ดู้แล และส่งเสริม
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การเรยีนรูทุ้ี�หลากหลายและเหมาะสมเฉพื่าะกลุ่มแก่เด็้กนอกระบับัการศึึกษา
เพื่่�อได้้เห็นทุางเล่อกของการเรียนรู้และการพื่ัฒนาตินเองเพื่่�อเป็นคนทุี�
มีคุณภาพื่ของสังคมและประเทุศึ ด้ังนั�นติ้องมีการพื่ัฒนากลไกสนับัสนุน
การทุำงานของครนูอกระบับัการศึกึษา เสรมิสร้างสมรรถนะครนูอกระบับั
การศึกึษาให้มคีวามรูค้วามสามารถในการทุำงานกบััเด้ก็นอกระบับัการศึกึษา
รวมถึงการปรับักฎระเบัียบัให้เอ่�อติ่อครูในภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์การทุี�ไม่แสวงหากำไรในการดู้แลเด้็กนอกระบับัการศึึกษา 

 นอกจัากนี�ติ้องพื่ัฒนาระบับันิเวศึเพื่่�อการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ โด้ย
ส่งเสรมิให้ภาคส่วนต่ิาง ๆ สร้างและพัื่ฒนาเมอ่งแห่งการเรยีนรู้ แหล่งเรยีนรู้
และพื่่�นทุี�สร้างสรรค์ทุี�หลากหลาย ทุั�งพื่่�นทุี�กายภาพื่และพื่่�นทุี�เสม่อนจัริง 
เพื่่�อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องคนทุกุคนในสังคม รวมทุั�งเด็้กและครนูอกระบับั
การศึกึษา โด้ยมมีาติรการจังูใจัทุี�เหมาะสมเพื่่�อให้สถาบันัการศึกึษา หน่วยงาน
ราชการส่วนทุ้องถิ�น องค์กรพื่ัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โด้ยเฉพื่าะผู้ประกอบัการสติาร์ทุอัพื่ สร้างพื่ัฒนาแหล่งเรียนรู้และพื่่�นทุี�
สร้างสรรค์ทุี�มีคุณภาพื่ มีสาระทุี�ทุันสมัย สอด้คล้องกับัความติ้องการของ
เด้็กและครูนอกระบับัการศึึกษา ครอบัคลุมทุุกพื่่�นทุี� เข้าถึงได้้ง่ายทุั�งพื่่�นทุี�
กายภาพื่และพื่่�นทุี�เสมอ่นจัรงิ เพื่่�อสร้างโอกาสในการเรยีนรูแ้ละใช้ประโยชน์
ในการพื่ัฒนาและแสด้งศึักยภาพื่อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจัจััยสำคัญ
ในการสร้างค่านยิมและพื่ฤติิกรรมการเรยีนรูต้ิลอด้ชวีติิ มกีารพื่ฒันาระบับั
ธิ์นาคารหน่วยกิติของประเทุศึให้เกดิ้ขึ�นอย่างเป็นรปูธิ์รรมทุี�สามารถเช่�อมโยง
การเรียนรู้ในทุุกระดั้บัและประเภทุทุั�งในระบับัสายสามัญ สายอาชีพื่
การศึกึษานอกระบับัและติามอัธิ์ยาศึยั การศึึกษาทุางเลอ่ก ติั�งแต่ิมธัิ์ยมศึกึษา
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อาชีวศึึกษา และอุด้มศึึกษา และนอกระบับั เพื่่�อสร้างความคล่องติัวและ
เปิด้ทุางเลอ่กในการเรยีนรูใ้ห้กับัเด้ก็และครนูอกระบับัการศึกึษาในการพัื่ฒนา
ตินเอง และต้ิองมมีาติรการจังูใจัให้เด้ก็และครูนอกระบับัการศึึกษาได้้พัื่ฒนา
ตินเองด้้วยการเรียนรู้อย่างติ่อเน่�องติลอด้ชีวิติ โด้ยจััด้ให้มีแหล่งเงินทุุน
เพื่่�อการเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ อาทุิ การพื่ัฒนาเครด้ิติการเรียนรู้และฝ้ึกอบัรม
สำหรบััเด้ก็และครนูอกระบับัการศึกึษา การจัดั้สรรสทิุธิ์พิื่เิศึษในการเข้ารบัั
บัริการการเรียนรู้ติ่าง ๆ สำหรับัครูนอกระบับัการศึึกษาทุี�เป็นส่วนหนึ�ง
ของการได้้ทุำประโยชน์เพื่่�อสังคม 

 สิ�งติ่าง ๆ ทีุ�กล่าวมาจัะช่วยทุำให้ครูนอกระบับัการศึึกษาได้้ใช้
ศึกัยภาพื่ทุี�มใีนการพัื่ฒนาทุางเลอ่กในการเข้าถงึการเรยีนรูส้ำหรับัเด้ก็นอกระบับั
การศึกึษา สามารถจัดั้ทุำข้อมลูและส่งเสรมิการออกแบับัการด้แูล ช่วยเหลอ่
และแผนการเรยีนรูทุ้ี�มคีวามยด่้หยุน่และหลากหลายของเด้ก็เป็นรายบัคุคล
หร่อรายกลุ่ม เพื่่�อให้เด้็กสามารถวางเส้นทุางการเรียนรู้ทุี�ติอบัสนองติ่อ
จัุด้มุ่งหมายในปัจัจัุบัันและอนาคติของตินเองเพื่่�อการเป็นกำลังคนสำหรับั
การพื่ัฒนาครอบัครัว ชุมชน และสังคมติ่อไป 
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