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ดร. ชอย อุน ชิล*
 

 

฿นยุคสมัยทีไผูຌคนสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌทุกทีไทุกวลา การรียนรูຌอยางชาญฉลาด (smart learning) ซึไงเม
ถูกจ ากัดดຌวยวลาละสถานทีไก าลังถูกน ามา฿ชຌอยางตใมทีไ ทัๅงนีๅอาจป็นผลจากการพัฒนาการอยางรวดรใวของ
อุปกรณ์ดຌานสารสนทศทีไทันสมัยทีไรียกกันวา  smart devices  ตัวอยางชนรงรียนบางหงเดຌน าอาระบบการ
รียนรูຌอยางชาญฉลาดมา฿ชຌดยการ฿หຌนักรียน฿ชຌหนังสือดิจิทัลทนหนังสือบบดัๅงดิม ละอนุญาต฿หຌนักรียน฿ชຌ
ปากกาอิลใกทรอนิกส์ระบบสัมผัส (touch pen) ขียนบนหนຌาจอละ฿ชຌสืไอผสม฿นรูปบบตางโ ทัๅงนีๅรัฐบาลมีผนทีไ
จะมอบหนังสือดิจิทัล฿หຌกับรงรียนทุกรง฿นประทศกาหลีภาย฿นป พ.ศ. 2558 

นวคิดดຌานการรียนรูຌอยางชาญฉลาดนีๅป็นสวนหนึไง฿นครงการดຌานกลยุทธ์หลักของรัฐบาลดยเมพียงต
จะมุงเปทีไการ฿ชຌ฿นรงรียนทานัๅน ตยังมุงเปยังการรียนรูຌตลอดชีวิตของประชาชนชาวกาหลี ทัๅงประทศอีกดຌวย 
ปัจจุบันรัฐบาลของประธานาธิบดีพัค กึน-ฮย เดຌมุงหนຌาด านินการครงการ Korea Smart Learning (KSL)  อันป็น
สวนหนึไงของความพยายามทีไจะสรຌางกลยุทธ์ การบูรณาการ฿นระดับชาติ พืไอขຌาสูยุคหงการรียนรูຌตลอดชีวิตของ
ชาวกาหลีทัๅงประทศ ครงกา ร KSL เดຌรับการออกบบ฿หຌมอบอกาส฿นการรียนรูຌอยางทาทียมกันส าหรับทุกคน 
ละลดชองวางระหวางผูຌทีไมีความรูຌละผูຌดຌอยอกาสทางการศึกษาดยการปຂดอกาส฿หຌทุกคนสามารถขຌาถึงอกาส
หรือปรกรมการรียนรูຌเดຌจากทุกทีไละทุกวลา ครงการนีๅป็นระบบพืๅนฐานทีไสนับสนุ นการรียนรูຌตลอดชีวิตอยาง
ชาญฉลาด ละมุงทีไการพัฒนาการขຌาถึงบริการออนเลน์ละมอบบริการดຌานการศึกษาทีไมีคุณภาพ฿หຌกับประชาชน
ทุกโ คน  

฿นการจัดท าครงสรຌางพืๅนฐานส าหรับครงการ KSL รัฐบาลเดຌตรียมบริการวใบทา ส าหรับการรียนรูຌตลอด
ชีวิตอยางชาญฉลาด (smart lifelong learning portal service) ซึไงปຂดกวຌาง฿หຌกับทุกคน฿นประทศละ฿นองค์กรทีไ
กีไยวขຌองอยางเมจ ากัด ทัๅงนีๅรวมถึงศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตอยางชาญฉลาดหงชาติหรือ National Center for 

Smart Lifelong Education (NCSLE) ละ฿นวลาดียวกันรัฐบาลกใก าลังสรຌางระบบการรี ยนรูຌบบผสมผสาน
ออนเลน์ละออฟเลน์ (ระบบทีไเมชืไอมตอกับอินทอร์นใต ) ดยการปรับนืๅอหาทางการศึกษาคุณภาพดีทีไมีอยูดิม฿หຌ
อยู฿นรูปบบดิจิทัล  

ภาย฿ตຌครงการ KSL สถาบันการศึกษาตลอดชีวิตหงชาติ (National Institute for Lifelong Education 

หรือ NILE) เดຌท าหนຌาทีไป็นองค์กรกลาง฿นการสรຌางความรวมมือกับองค์กรทีไกีไยวขຌองตางโ ชน สถาบันวิจัยดຌาน
การศึกษาหงกาหลี (Korean Educational Research Institute หรือ KERIS) ระบบถายทอดทางการศึกษา 
(Educational Broadcasting System หรือ EBS) มหาวิทยาลัยปຂดหงประทศกาหลี (Korea National Open 

University หรือ KNOU) มหาวิทยาลัยเซบอร์ ละมหาวิทยาลัยดิจิทัลตางโ รวมทัๅงรงรียนมัธยมตຌนละมัธยม
ปลายเซบอร์ ตัวอยางกิจกรรมทีได านินการ ชน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตอยางชาญฉลาดหงชาติ (NCSLE) 

                                                            
* ศาสตราจารย์หงมหาวิทยาลัย อาจู สาธารณรัฐกาหลี  อดีตประธานสถาบันการศึกษาตลอดชีวิตหงชาติ (National Institute for Lifelong 

Education หรือ NILE) 
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฿หຌบริการ  VOD บบออนเลน์ ผนกกระจายสียง ซนการรียนรูຌบบออฟเลน์ ละการบริการปรกรมสูชุมชน 
(out-reach program) ซึไงท าหนຌาทีไทีไปรึกษาดຌานความรูຌ  

พืไอทีไจะด านินการ฿หຌครงการ KSL จะส ารใจลุลวงลงเดຌ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตฯ (NCSLE)  จึงเดຌจัด
ปรกรม฿หຌค าปรึกษาดຌานการรียนรูຌทีไจัด฿หຌกับตละบุคคลดยฉพาะ ละระบบการประมินละรับรองผลการรียน
฿นระดับประทศ ระบบการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไชาญฉลาดนีๅจะท า฿หຌชาวกาหลีทุกคนเดຌขຌารวม฿นปรกรมการศึกษา
ทีไมีคุณภาพทัๅงบบออนเลน์ละออฟเลน์ดยเมตຌองสียคา฿ชຌจาย ละผูຌรียนยังสามารถเดຌรับปริญญาทียบทากับ
ปริญญาทีไเดຌรับจากมหาวิทยาลัยทัไวเปดยขຌาศึกษาระดับอุดมศึกษาบบทางลือก ชน ระบบธนาคารหนวยกิตทาง
การศึกษา (Academic Credit Bank System หรือ ACSBS) ระบบบัญชีการรียนรูຌตลอดชีวิต (Lifelong Learning 

Account System) ละปริญญาการศึกษาบบอิสระผานการรียนรูຌดຌวยตน อง (Independent Degree by Self-

study) 

ยิไงเปกวานัๅน สถาบันการศึกษาตลอดชีวิตหงชาติ (NILE) ยังเดຌจัดตัๅงวใบทา **
  การรียนรูຌตลอดชีวิตทีไ

ชืไอมตอกับมืองการรียนรูຌตลอดชีวิต 118 หง ละสถาบันการศึกษาตลอดชีวิต 13 หง ฿นจังหวัดหลักโ ละ
ขณะดียวกันกใพัฒนาละกระจายปรกรมการศึกษาตลอดชีวิตทัๅงบบออนเลน์ละออฟเลน์ทีไเดຌรับการรับรองลຌว  
ละบงปันครือขายกับองค์กรทีไ กีไยวขຌองตางโ  ดยทีไสถาบันการศึกษาตลอดชีวิตระดับทຌองถิไนตางโ จะป็น
ผูຌรับผิดชอบการสรຌางวใบเซต์การรียนรูຌตลอดชีวิตซึไงจะประกอบดຌวยปรกรมการศึกษาตลอดชีวิตภาย฿นทຌองถิไน ผูຌ
ฝຄกสอน ครู ละฐานขຌอมูล นอกจากนีๅสถาบันฯ ยังรับผิดชอบการกใบรวบรวมขຌอมูลตางโ เวຌ ฿นครือขายการศึกษา
ตลอดชีวิต (Damoa Lifelong Education Network) ป็นการสรຌางระบบนิวศหงการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางชาญ
ฉลาดทัไวประทศ กรณีตัวอยางเดຌก วใบเซต์การรียนรูຌตลอดชีวิตชืไอ Learning Moa Gil ละระบบบริการการ
รียนรูຌตลอดชีวิตออนเลน์ชืไอ Home Learn ซึไงพัฒนาขึๅนดยดยจังหวัดคียงจิด (Gyeonggi) ละศูนย์การรียนรูຌ
อยางชาญฉลาดหงมหาวิทยาลัย Daejeon Citizens University ซึไงมีสมาชิกมากกวา 20,000 ราย  

฿นจ านวนนีๅ กรณีหนึไงทีไสดงถึงระบบการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางชาญฉลาด฿นจังหวัดคียงจิด (Gyeonggi) 

คือ วใบทาการรียนรูຌตลอดชีวิตภาย฿ตຌชืไอ Learning Moa Gil (gil.gg.go.kr)  ทีไบรรจุขຌอมูลละความรูຌทัๅงหมดของ
การรียนรูຌตลอดชีวิตของจังหวัดคียงจิด ทัๅงนีๅวใบทากิล (Gil) เดຌท า฿หຌกิดสຌนทางสาย฿หมขึๅน ดยป็นผลจากการกใบ
รวบรวมขຌอมูลการรียนรูຌตลอดชีวิต฿น 31 มือง/ขต ทีไกระจายตัวอยู฿นจังหวัดคียงจิด ละเดຌรับการออกบบมา
พืไอสนับสนุนการบรรยาย การจัดงาน ละนิทรรศการทีได านินการดยสถาบันการรียนรูຌตลอดชีวิต 3,900 หง฿น
จังหวัด พืไอ฿หຌการขຌาถึงขຌอมูลท าเดຌงายละรวดรใว มนูบนวใบทาเดຌถูกจัดเวຌ฿นรูปบบทีไป็ นมิตรกับผูຌ฿ชຌซึไงวใบทานีๅ
ประกอบขึๅนจากนวคิด Moa, Moyeo  ซึไงป็นหลงรวมการบรรยายออนเลน์ฟรีกวา 7,000 รืไอง฿นหัวขຌอ
หลากหลายทัๅงภาษาตางประทศ การสอบขຌารับราชการ การออกหนังสือรับรองละการ฿ชຌชีวิตดยทัไวเป ละการ
รียนรูຌบบออฟเลน์ละขຌอมูลกีไยวกับงาน ฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียง ขຌอมูลการรียนรูຌตลอดชีวิตละขຌอมูลการด านินชีวิต  
นอกจากนีๅ วใบทานีๅยังเดຌรับการออกบบมาส าหรับการสมัครขຌารวมครงการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไจัดขึๅน฿นทຌองถิไน ชน 

                                                            
** Portal Site หรือ วใบทา หมายถึง วใบทีไผูຌ฿ชຌสามารถขຌาถึงขຌอมูลตางโ เดຌอยางรวดรใว นืไองจากป็นวใบทีไรวมขຌอมูลตางโ ชน วใบเซต์ละ
บทความทีไกีไยวขຌอง 
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365ㆍ24 Durunuri Academy  ยิไงเปกวานัๅนวใบทายังมีสวนทีไ฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถ มีสวนรวมเดຌดยตรง ชน Somssi 

Nanum จะป็นสวนทีไ฿หຌอกาสผูຌ฿ชຌเดຌสดงออกถึงความรูຌละความสามารถพิศษ ละสวนทีไรียกวา 
JiㆍJungㆍHae  (มหาสมุทรหงความรูຌ ) จะป็นสวนทีไผูຌ฿ชຌสามารถตัๅงค าถามละจะเดຌรับค าตอบดยเมตຌองสีย

คา฿ชຌจาย JiㆍJungㆍHae  ปຂดอกาส฿หຌผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาอาชีพตางโ ละประชาชนทัไวเปเดຌสดงความรูຌละ
ความคิดหในของตนเดຌอยางปຂดผย ดยคาดวา JiㆍJungㆍHae  จะกลายป็นชืไอทีไ฿ชຌคຌนหาความรูຌ฿นการรียนรูຌ
ตลอดชีวิต฿นกาหลี ดຌานระบบการบริหารจัดการ วใบทานีๅประกอบดຌวยระบบสนับสนุนละการบ ริหารจัดการการ
รียนรูຌตลอดชีวิตสวนบุคคล ซึไงเดຌก การจัดท าหนຌาวใบหลัก (homepage) ระบบการบริหารจัดการการศึกษา ละ
การวางผนดຌานทรัพยากร฿นองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) ซึไงทัๅงหมดจะป็นบริการดยเม
กใบคา฿ชຌจายส าหรับสถาบันละองค์กรตางโ ทีไกีไยวขຌอง สถาบันการรียนรูຌตลอดชีวิตจังหวัดคียงจิดชืไอมตอกับเซต์
การรียนรูຌตลอดชีวิตของมืองหรือขต ดยมีจตนาทีไจะ฿หຌประชากร฿นทຌองถิไนขຌาถึงขຌอมูลการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไมี
ประยชน์บนวใบเซต์เปเดຌอยางงายดาย ละรวดรใวยิไงขึๅน นอกหนือจากการกใบรวบรวมขຌอมูลทีไมีประยชน์จากเซต์
ลຌว ยังคาดวาวใบทานีๅจะมีประสิทธิภาพ฿นการสรຌางความรวมมืออีกทัๅงบงปันความรูຌละความสามารถพิศษทีไตละ
บุคคลเดຌรับจากการรียนรูຌตลอดชีวิตกับผูຌ฿ชຌรายอืไนโ  

฿นขณะดียวกัน มหาวิทยาลัยปຂดหงประทศกาหลี (KNOU) ซึไงมีนักรียนกวา 200,000 คนกใจัดปรกรม
บบเมเดຌรับปริญญา (non-degree program) ชืไอ Prime College  ซึไงเมเดຌป็นสวนหนึไงของหลักสูตรทีไเดຌรับ
อนุมัติปริญญาทีไมีปຂดสอนอยูตามปกติ ปรกรมนีๅปຂดส าหรับประชาชนทัไวเปละป็นปรกรมการรียนรูຌทีไมี
คุณภาพทัๅงบบออนเลน์ละออฟเลน์ ละนืไองจากมีค ารียกรຌองจากผูຌขຌารวม ปรกรม Prime College  จึง
อนุญาต฿หຌผูຌรียนสามารถขຌาเปสูปรกรมซึไงป็นสวนหนึไงของหลักสูตรทีไเดຌรับปริญญาของวิทยาลัยเดຌ กลาวคือ หาก
ผูຌขຌารวมรียนส ารใจการศึกษา฿นปรกรมบบเมเดຌรับปริญญา มห าวิทยาลัยจะ฿หຌความส าคัญกับการรียนจบนีๅละ
จะอนุมัติปริญญาบัตรรวมกับระบบธนาคารหนวยกิตทางการศึกษา (Academic Credit Bank System หรือ ACBS) 

มดลการศึกษาบบนีๅเดຌรับความคาดหวังสูง฿นฐานะทีไป็นนวัตกรรมดຌานการศึกษาอกาสทีไสอง (Second chance 

education)  

฿นดือนมษายน พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยปຂดหงประทศกาหลี (KNOU) เดຌจัดตัๅงวิทยาลัย Dongsung  

พืไอปຂดสอนคอร์สทีไปຂดกวຌางละยืดหยุนมากกวาคอร์สตามวิทยาลัยตางโ ทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ชน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาลัยค รุศาสตร์ ละภายหลังวิทยาลัย Dongsung เดຌ
ปลีไยนชืไอป็น Prime College  ฿นปดียวกันนัๅนวิทยาลัยหงนีๅเดຌพัฒนาละด านินการออกบบละตรียมความ
พรຌอมส าหรับการขຌาสูชีวิตการรียน฿นการศึกษาอกาสทีไสอง พืไอจัดสภาพวดลຌอมทางการศึกษา฿หຌกับผูຌรียนทีไป็น
ผูຌ฿หญซึไงจะชวยพิไมขีดความสามารถของตละบุคคลละท า฿หຌการอุทิศตนตอสังคมผขย ายเปอยางกวຌางขวางยิไงขึๅน 
นอกจากนัๅนยังจัดปรกรมการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไออกบบป็นพิศษส าหรับคน รุน 40 ละ 50 อีกดຌวย วิทยาลัย 
Prime College  จึงเดຌรับความสน฿จ฿นฐานะทีไป็นมดลซึไง฿หຌความส าคัญกับ การรียนรูຌตลอดชีวิต฿นยุคทีไคนมี

อายุขัยฉลีไยกวา 100 ป ผานทางการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไบงตามชวงวัย ฿นสภาวะทีไก าลังผชิญกับสังคมผูຌสูงอายุ คือ
มีประชากรสูงอายุมากกวา 20 ปอร์ซนต์ของประชากรทัๅงหมด (super-aged society) 
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พืไอตอบสนองกับรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไปลีไยนเป ชน การขຌาสูวัยชรา ละการลดลงของวัยจริญพั นธุ์ วิทยาลัย 
Prime College  จึงเดຌจัด฿หຌมีการบรรยาย฿นหัวขຌอตางโ กประชาชน฿นทุกระดับพืไอตรียมความพรຌอม฿นการขຌา

สูวัยทอง  ฿นปัจจุบันวิทยาลัย Prime College  เดຌจัดการศึกษาทางเกลบบออนเลน์ทีไผูຌรียนสามารถขຌาถึงเดຌทุกทีไ
ทุกวลาควบคูเปกับการศึกษา฿นหຌ องรียนบบออฟเลน์ทีไผูຌสอนละนักรียนมีการสืไอสารกันบบชัๅนรียนปกติ 
นอกจากนีๅฝ่ายทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยปຂดหงประทศกาหลีละบรรดาคณะทีไมีความชีไยวชาญฉพาะ฿น
ตละสาขาจะท าการบรรยายละการรียนรูຌทฤษฏีอยางมีระบบ ดยด านินคูขนานเปพรຌอมกับการฝຄกปฏิบัติ ฿น
สถานทีไจริงพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดຌวยการน าสนอวิธีการรียนรูຌทัๅงกอนรียนละหลังรียนซึไงกีไยวขຌองกับ
หลักสูตรนอกหนือเปจากการบรรยายชนนีๅอง จึงน ามาสูการป็นมดลหลักของระบบสงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิต
อยางชาญฉลาดทีไนาจะป็นทีไชืไนชอบ 

นับจากป พ.ศ. 2557 ป็นตຌนเป กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ละสถาบันการศึกษา
ตลอดชีวิตหงชาติ (NILE) จะสรຌางครือขายการรียนรูຌอยางชาญฉลาดขึๅนทัไวประทศดยการจัดตัๅงละด านินการ
ศูนย์สนับสนุนการรียนรูຌอยางมีความสุข (Happy Learning Support Centers) ฿นหมูบຌาน฿นพืๅนทีไชนบทจ านวน 
3,586 หง ดยศูนย์หลานีๅจะท าหนຌาทีไสนับสนุนการรียนรูຌตลอดชีวิตของประชาชน฿นชนบทอยางตใมทีไ ดยจะ฿ชຌผูຌ
ฝຄกสอนการศึกษาตลอดชีวิตทีไเดຌรับการรับรองระดับประทศ฿นการท าหนຌาทีไของคຌชหรือผูຌจัดการการรียนรูຌพืไอชวย
ประชาชน฿นการรียนรูຌอยางชาญฉลาด  

จากความส ารใจ฿นการด านินครงการ KSL รัฐบาลของประทศกาหลี฿ฝ่ฝันทีไจะสรຌางประทศหงการ
รียนรูຌละศึกษาอยางมีความสุข อันจะป็นประทศทีไผูຌคนสามารถขຌาถึงปรกรมละองค์กรการรียนรูຌตาง โ เดຌทุก
ทีไ ทุกวลา อันจะสงผล฿หຌกิดความสุขอยางตใมทีไ 

 

 

 

   

 


