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ความนำ
	 การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่	ทุกเวลา	แต่สังคมส่วนใหญ่ยัง
มีความเชื่อว่าการศึกษา	การเรียนรู้เกิดขึ้นเฉพาะในระบบเท่านั้น	แต่ระยะ
เวลาที่ผ่านมา	 พบว่า	 การศึกษาในระบบ	 ไม่สามารถตอบสนองผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันได้	 โดยเฉพาะการกำหนดให้เด็กทุกคนเข้าโรงเรียนเมื่อ
อายุครบเกณฑ์นั้น	เท่ากับเป็นการผลักดันให้เด็กที่ยังไม่พร้อม	เช่น	เด็กที่มี
พัฒนาการช้ากว่าปกติ	 เด็กจากครอบครัวแตกแยก	 หรือเด็กพิการและ
ด้อยโอกาส	 ต้องเข้าสู่ระบบโรงเรียน	 ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำใน
การเรียนและการจัดหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกันหมด	 โดยไม่คำนึงถึง
ความเป็นมนุษย์ว่าแต่ละคนมีความต้องการต่างกัน	 ดังนั้น	 การจัดการ
ศึกษาเพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 และเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้านแล้ว	 จึงไม่ควรจำกัดการเรียน
แต่ระบบใดระบบหนึ่ง	 เพราะปัญหาจากระบบโรงเรียนกำลังสะท้อนให้
เห็นว่าสิ่งที่เชื่อถือกันมานานนั้นไม่ถูกต้อง	 การศึกษาทางเลือกจึงเป็น
แนวทางหนึ่ง	 เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาในระบบและเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง		
ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม	 การศึกษาทางเลือกนั้นมิใช่ของใหม่แต่อย่างไร	

การศึกษาทางเลือก 
(Alternative Education) 
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หากแต่เป็นสิ่งที่ ได้รับการยอมรับมานาน	 และรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 49	 ระบุว่า “การจัดการศึกษา
อบรมขององค์กรวิชาชีพ หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความ
คุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ” 

ความหมาย
	 การศึกษาทางเลือก	 (Alternative	 Education)	 หมายถึง	 การ
จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนที่ ไม่ประสงค์
จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ	 ซึ่งมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคล
ตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและการเรียนรู้	หรือตามปรัชญาความ
เชื่อทางการเมือง	 ปรัชญาความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธา	 หรือ
เป็นการสนองความต้องการส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะมิใช่การศึกษาที่จัด
ให้กับบุคคลทั่วไป	 หรือแม้กระทั่งการสนองตอบของบุคคลที่จะปฏิเสธ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาระบบปกติ	 จาก
ความหมายดังกล่าวข้างต้น	 ตัวอย่างการจัดการศึกษาทางเลือกในปัจจุบัน
สามารถเห็นได้จากรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม	 โรงเรียนวิถีธรรมชาติ	
การสอนแบบ	Home-based	 learning	หรือ	Home-school	 เป็นต้น	ซึ่งมี
จุดเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน	 ผู้เรียน	 เนื้อหาหลักสูตร	 การจัด
บรรยากาศให้เข้ากับวิถีของชุมชน	และความเชื่อเป็นหลัก	

 การศึกษาทางเลือก	 (Alternative	 Education)	 เป็นการจัดการ
ศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักในระบบ
ทั่วไป	 การศึกษาทางเลือกจัดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของ
มนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย	 การศึกษาทางเลือกจึงมีหลายรูปแบบ	
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แต่ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 คือ	 เพื่อพัฒนาผู้เรียน	 ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา	และจิตใจ	
	
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาทางเลือก
	 1.	 เพื่อให้การเรียนรู้	 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน	
	 2.	 เพื่อแก้ปัญหาของระบบการศึกษาในปัจจุบัน	 เป็นทางเลือกให้
แก่ประชาชนทุกกลุ่มให้ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม	 และเป็นเครื่องมือ
พัฒนามนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคล	
	 3.	 เพื่อกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังประชาชน	 ให้มี
สิทธิและเสรีภาพในการจัดการศึกษาด้วยตนเอง	
	
รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก
	 รูปแบบของการศึกษาทางเลือก	 มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้	 รวมทั้งเนื้อหา
สาระที่เรียนรู้	
	 แนวทางของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย	 มีดังนี้	 (สุชาดา	
จักรพิสุทธิ์,	2548)	
	 1.	 การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวหรือโฮมสคูล	 ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งแบบครอบครัวเดี่ยว	กลุ่ม	และเครือข่ายครอบครัว	
	 2.	 การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบโรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนที่
สามารถจัดหลักสูตร	 หรือกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากโรงเรียน
ตามแนวกระแสหลักทั่วไป	 เน้นนวัตกรรมการเรียนรู้	 การทดลองปฏิบัติ	
หรือประสบการณ์	เช่น	โรงเรียนรุ่งอรุณ	โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก	เป็นต้น	
	 3.	 การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา	 ได้แก่	 พ่อครู			
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ปราชญ์ชาวบ้าน	 ที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้แก่ผู้เรียน	 เช่น	 ศิลปะ	
การช่าง	ด้านเกษตรกรรม	การแพทย์พื้นบ้าน	สมุนไพร	เป็นต้น	
	 4.	 การศึกษาทางเลือกสายศาสนาและวิธีปฏิบัติธรรม	 จัดการ
เรียนรู้แก่สมาชิกทั้งแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ต่อต้านการบริโภคนิยม	 การ
ปฏิบัติสมาธิในแนวต่าง	ๆ	ตามวิถีความเชื่อ	
	 5.	 การศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบ	 ได้แก่	 กลุ่ม
กิจกรรมทางการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร	 หรือกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง	 ไม่อิงกับหลักสูตรรัฐ	 มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่าย	 และไม่เสียค่าใช้จ่าย	
เช่น	มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน	เสมสิกขาลัย	สถาบันเรียนรู้ขององค์กรพัฒนา
เอกชน	(NGOs)	เป็นต้น	
	 6.	 การศึกษาทางเลือกกลุ่มการเรียนผ่านกิจกรรม	 เป็นการเรียนรู้
ที่กว้างขวางหลากหลายที่สุด	 มีผลในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 ทั้ง
กลุ่มการเรียนรู้	 ผ่านกลุ่มกิจกรรมชุมชน	 การสืบสานภูมิปัญญา	 การฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม	การอนุรักษ์ทรัพยากร	การแพทย์พื้นบ้าน	การสาธารณสุข	
การจัดการปัญหาชุมชน	เด็ก	และสตรี	เป็นต้น	
	 7.	 การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้	 ทั้งที่
เป็นสื่อมวลชน	 เช่น	 นิตยสาร	 หนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 สื่อชุมชน			
อินเทอร์เน็ต	 ห้องสมุด	 พิพิธภัณฑ์	 สถานที่ท่องเที่ยว	 หรือแหล่งเรียนรู้		
ต่าง	ๆ		
	
ตัวอย่าง
	 ครอบครัวคุณพิริยะ	 ซึ่งมีความเชื่อและความศรัทธาพื้นฐาน
เคร่งครัดด้านพุทธศาสนา	 เลือกส่งลูกสาว	 2	 คน	 เข้าเรียนในโรงเรียน		
วิถีพุทธ	
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สรปุ
	 การศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรม	สื่อ	ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน	 กลุ่มศาสนา	 หรือสถาบันต่างๆ	 เป็นทางเลือกของการเรียนรู้		
ที่สัมพันธ์ทั้งตนเอง	 ชุมชน	 และสังคม	 อย่างสร้างสรรค์	 นับว่าเป็น		
การเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษาที่ใครก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 ดังนั้นการศึกษาทางเลือกควรต้องเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสได้มากขึ้น	 ทำให้จริงจัง	 เข้มข้น	 และมีคุณภาพ	
เพื่อให้เป็นทางเลือกของคนทุกระดับที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต	
	
ผู้เรียบเรียง	 รุ่งอรุณ	ไสยโสภณ	 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน		
		 	 	 อัญชลี	ธรรมะวิธีกุล	 หน่วยศึกษานิเทศก์	
	 	 	 อัจฉรา	สากระจาย	 สำนักงาน	กศน.	จังหวัดกาฬสินธุ์	
	
เอกสารและแหล่งอ้างอิง
สุชาดา	จักรพิสุทธิ์	และคนอื่น	ๆ.	2548.	การศึกษาทางเลือก : โลกแห่งการ
 เรียนรู้นอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ	 :	 สำนักงานกองทุนสนับสนุน		
	 การวิจัย.	
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_education	
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ความนำ
	 องค์การยูเนสโกได้เผยแพร่แนวคิดสังคมการเรียนรู้	 ในรายงาน	
“เรียนรู้เพื่อชีวิต”	 (Learning	 to	 Be)	 มาเกือบ	 20	 ปีแล้ว	 กล่าวคือ		
สังคมการเรียนรู้	 เป็นสังคมที่หน่วยงานทั้งหมดของสังคมเป็นผู้จัด		
การศึกษา	 ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในระบบเท่านั้น	
สมาชิกในสังคมนั้น	 ๆ	 มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้	 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จะทำให้ประชาชนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 ตั้งแต่เกิดจนตาย	 ประชาชน
สามารถวางแผน	และกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้	โดยแสวงหาโอกาส
ที่จะศึกษาต่อเนื่อง	และเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

ความหมาย
 การศึกษาต่อเนื่อง	(Continuing	Education)	หมายถึง	การศึกษา
ที่จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นของบุคคลต่อเนื่องไปจาก
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษาในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้
หรือหลักสูตรการเรียนรู้	 ประเภทมีหน่วยกิตและไม่มีหน่วยกิตซึ่งมิใช่การ
ศึกษาตามระบบปกติ	 การศึกษาต่อเนื่อง	 เป็นได้ทั้งการฝึกอบรมด้านอาชีพ	

การศึกษาต่อเนื่อง 
(Continuing Education) 
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การยกระดับฝีมือในการทำงาน	 รวมทั้งหลักสูตรการพัฒนาตนเองเพื่อการ
ทำงาน	 และการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา	 การศึกษาต่อเนื่องยังเป็นการ
ศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่าง	ๆ	ที่จัดโดย
ภาควิชาหรือคณะการศึกษาต่อเนื่องของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย	 เช่น			
ในประเทศไทย	 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง		
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 หรือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์	 เป็นต้น			
ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาต่าง	 ๆ	 สำหรับวิธีและรูปแบบการสอน
ของการศึกษาต่อเนื่อง	 มีทั้งการสอนแบบชั้นเรียน	 และการสอนแบบ		
ปฏิบัติการ	 รวมทั้งการสอนด้วยวิธีทางไกล	 เช่น	 การใช้วีดิทัศน์	 ซีดี-รอม	
รายการวิทยุหรือโทรทัศน์	 และการสอนทางอินเตอร์เน็ต	 e-Learning	 ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาและหลักสูตร	

ความหมายของการศึกษาต่อเนื่อง
	 การศึกษาต่อเนื่องเป็นการศึกษาที่จัดขี้นเพื่อสนองความต้องการ	
และความจำเป็นของบุคคลต่อเนื่องไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อุดมศึกษา	
		 โกวิท	 วรพิพัฒน์	 (อ้างถึงในกรมการศึกษานอกโรงเรียน,	 2537)	
ได้ให้ความหมายของการศึกษาต่อเนื่องว่าเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง
ที่ ได้ศึกษามาแล้วในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย	 เมื่อบุคคลจบการศึกษา		
ไปประกอบอาชีพระยะหนึ่ง	 แล้วมีความจำเป็นต้องหาความรู้เฉพาะ	 หรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพิ่มเติม	 ทำให้ผู้นั้นสมัครเรียนเพิ่มเติมจาก
สถาบันการศึกษา	 เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี
ของสังคมโลก	 โดยอาจได้รับประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง	 การศึกษาต่อ
เนื่องในรูปของการศึกษาผู้ใหญ่ที่จัดให้แก่ผู้เรียนที่มีอายุเกินวัยเรียนตาม
กฎหมาย	 แต่ ไม่มีโอกาสเข้าเรียนด้วยเหตุที่ยากจน	 ต้องประกอบอาชีพ	
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หรือเร่ร่อน	 อพยพย้ายถิ่น	 อยู่ท้องถิ่นห่างไกล	 บุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องมี
ทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้	 หรือทักษะการอ่านออกเขียนได้	 คิดเลขเป็น	
มีวิชาความรู้ทางอาชีพ	มีคุณธรรมจริยธรรม	และหน้าที่พลเมือง	
		 องค์การยูเนสโก	 นิยามการศึกษาต่อเนื่องว่าเป็น	 “ความคิด		
รวบยอดอย่างกว้าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงโอกาสทั้งปวงตามความต้องการและ
ความจำเป็นในการเรียน	 นอกเหนือไปจากการศึกษาเพื่อการอ่านออก
เขียนได้ขั้นพื้นฐาน	 เป็นการศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษา	 เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคคล	
		
	 สรุปการศึกษาต่อเนื่อง	หมายถึง	
	 •	 การศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้อ่านออกเขียนได้	
	 •	 การจัดการศึกษาที่สนองความต้องการความจำเป็นของ		
ผู้เรียน	
	 •	 การจัดประสบการณ์ทั้งการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอก
ระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย	โดยหน่วยงานทางการศึกษาต่าง	ๆ	
	 •	 การศึกษาที่ถูกกำหนดในรูปของโอกาส	 เพื่อให้ผูกพันต่อเนื่อง
กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หลังจากจบระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า	
	 •	 การศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษา	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับบุคคล	
	
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการศึกษาต่อเนื่อง
	 1.	 เพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีวิตด้วยบูรณาการการเรียนรู้
การทำงาน	และการดำรงชีวิตของบุคคล	
	 2.		เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ	
	 3.	 เพื่อทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต	
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รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
	 การศึกษาต่อเนื่องมีรูปแบบการจัด	6	รูปแบบ	ดังต่อไปนี้	
	 รูปแบบที่1การจัดการศึกษาหลังการรู้หนังสือแล้ว	การศึกษา
ในรูปแบบนี้มีเป้าหมายที่จะคงสภาพ	 และส่งเสริมการรู้หนังสือ	 คิดเลขเป็น	
และมีทักษะในการแก้ปัญหาได้	มีทักษะความรู้	พื้นฐานในการทำงาน	และ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 รูปแบบที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อการเทียบโอน การศึกษา		
ในรูปแบบนี้กำหนดให้เป็นทางเลือกทางการศึกษาที่จะเลือกเรียนทาง		
สายสามัญหรือสายอาชีพ	
	 รูปแบบที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อการมีรายได้ การศึกษาใน		
รูปแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกการเรียน	 เพื่อเป็นทักษะในการ
ประกอบอาชีพ	 โดยผู้เรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพได้	 การเรียนใน		
รูปฝึกทักษะอาชีพนี้	สามารถจัดได้ในหลายลักษณะ	ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนโดยตรง	 โดยเฉพาะผู้ที่ ไม่สามารถหารายได้
อย่างพอเพียง	
	 รูปแบบที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การ
ศึกษาในรูปแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
และชุมชนเกี่ยวกับความรู้	 ทัศนคติเพื่อสร้างคุณค่าและทักษะ	 เพื่อให้
ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละคนในอันที่จะเป็นสมาชิก
ของชุมชน	
	 รูปแบบที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสนใจ
ส่วนบุคคล	 การศึกษาในรูปแบบนี้จัดเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคนมีส่วนร่วม	
และเรียนรู้เกี่ยวกับที่สังคมต้องการ	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	สุขภาพอนามัย	
และความสนใจทางด้านศิลปะ	
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	 รูปแบบที่6การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคต	การ
ศึกษาในรูปแบบนี้	 จัดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน	 ผู้ชำนาญการสาขาต่าง	 ๆ	 ผู้นำ
ท้องถิ่น	 ประชาชน	 นักธุรกิจ	 และนักวางแผน	 เกี่ยวกับทักษะใหม่	 ๆ			
เกี่ยวกับความรู้และเทคนิคที่จะพัฒนาตนเองและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เขา
เหล่านั้นรับผิดชอบให้เหมาะสมกับความเจริญเติบโตของสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป	
	
ตัวอย่าง
 คุณวิทยา	 ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ		
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต	 ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษา
อังกฤษเพื่อการทำงาน	 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ทางระบบ	 e-Learning	 โดยชำระค่าลงทะเบียน	 300	 บาท	
ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร	30	วัน		

สรุป
		 รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องในอนาคตจะมีแนวโน้มการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์	 และอิทธิพลของ
เทคโนโลยี	 การสื่อสาร	 สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จบการศึกษาสาขาต่างๆ	
ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 ทุกภาคส่วนของสังคม
จะเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาต่อเนื่องมากขึ้น	
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