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องคก์ารสหประชาชาติ (WHO, 2002)

ได้เสนอแนะให้แต่ละประเทศมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ โดยดาํเนินการเพือ่
รองรับประชากรวัยผู้สูงอายุ โดยเน้นใหสั้งคมไดรั้บรู้
เกีย่วกับผู้สูงอายุว่ากระบวนการสูงอายุน้ันเกดิขึน้กับทกุ
คน โดยเน้นใหป้ระชากรไดเ้ตรียมการเพือ่เป็นผู้สูงอายุ
ทีม่ีคุณภาพ



องคก์ารสหประชาชาติ (WHO, 2002)

ให้ผู้สูงอายุสามารถมีปฏสัิมพนัธร่์วมกับผู้สูงอายุ
ด้วยกันและวัยอืน่ๆ ตลอดจนส่งเสริมใหสั้งคมเข้าใจ
และเคารพผู้สูงอายุ เน้นการพฒันาระยะยาว ตัง้แต่วัย
เดก็จนถงึวัยสูงอายุในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์
สังคม และสุขภาพอนามัย เพือ่ใหผู้้สูงอายุเป็นบุคคล
ทีม่ีคุณภาพของสังคม



Active Aging
หลักการของสหประชาชาติที่ได้กล่าวมา มีความสอดคล้องกับ
แนวคดิในการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทัง้ในระดับชาตแิละ
ระดับนานาชาต ิแนวคดิในเชิงวชิาการของสหสาขาวชิา ไม่ว่าจะ
เป็นเศรษฐศาสตร ์การแพทย ์สังคมวทิยา จติวทิยา และด้าน
การศกึษา เหน็ตรงกันว่า การพฒันาใหผู้้สูงอายุเป็นผู้ทีม่คุีณภาพ
และศักยภาพ มคีวามพร้อมทีส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่
เป็นภาระของสังคม หรือทีเ่รียกว่า ผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพฤฒพิลัง 
(Active aging) 



Lifelong Education
การจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุในลักษณะนี้มีการดําเนินการแล้ว
ในหลายประเทศทั่วโลก อาท ิประเทศทีพ่ฒันาแล้วในทวปียุโรป 
เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศฟินแลนด ์และประเทศฝร่ังเศส ทวปี
ออสเตรเลีย เช่น ประเทศออสเตรเลียและนิวซแีลนด ์ทวปีอเมริกา 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และทวปีเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นต้น



Non-formal Education
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผู้สูงอายุที่ประสบ
ความสาํเร็จในหลายประเทศทั่วโลก มักจดัอยู่ในรูปแบบของ
Lifelong Education ทีเ่ป็นNon-formal 
Educationทีม่อีงคก์ร หน่วยงาน หรือศูนยท์ีเ่ป็นของ
รัฐบาล เอกชน หรือสถาบันทางศาสนา มหาวทิยาลัย 
วทิยาลัยชุมชนเป็นผู้จัดขึน้ โดยจัดในลักษณะ “มหาวทิยาลัย
วัยทีส่าม” (The University of the Third Age: U3As) 



มหาวทิยาลยัวยัทีส่าม (U3As)

วัยที่หนึ่ง-วัยเดก็ 

วัยที่สอง- วัยผู้ใหญ่วัยทาํงานเตม็เวลา

วัยที่สาม- วัยผู้สูงอายุ 

"The 'third age' is defined by a time in your life (not necessarily chronological) where you 
have the opportunity to undertake learning for its own sake. There is no minimum 
age, but a focus on people who are no longer in full-time 
employment or raising a family.



มหาวทิยาลยัวยัทีส่าม (U3As)

หมายถึง การจัดการศึกษาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
กจิกรรมหลากหลาย โดยสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลัย วทิยาลัยชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาล หน่วยงานทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ภาคเีครือข่าย องคก์รเอกชน องคก์รรัฐวสิาหกจิ องคก์รภาคประชาชน
รวมทัง้การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุดว้ยกันเอง มีบทบาทเป็นผู้จัดการศกึษา
สาํหรับผู้สูงอายุในทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพือ่ใหผู้้สูงอายุเกดิการ
เรียนรู้ตลอดชีวติและเพิม่ศักยภาพใหผู้้สูงอายุ



จุดเร่ิมตน้แนวคดิมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามในตา่งประเทศ

เหตุผลในการจดัตั้งมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย

1) การศึกษาเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างความเป็นอสิระให้กบัผู้สูงอายุ 

2)การศึกษาเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุแก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือและปัญหาทาง

จติวทิยาท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของโลก

3)การศึกษาเป็นการสร้างความสามารถให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการอุทิศตนให้สังคม

มากยิง่ขึน้



จุดเร่ิมตน้แนวคดิมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามในตา่งประเทศ

4)การตระหนักในตนเองของผู้สูงอายุ การแปลความหมายของผู้สูงอายุ การส่ือสารสําหรับ

ผู้สูงอายุ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้สูงอายุทีมี่ต่อคนรุ่นหลงัจะทาํให้ผู้สูงอายุเข้าใจตนเองใน

การดํารงชีวติอยู่ในโลก

5) การศึกษาเป็นส่ิงทีสํ่าคญัสําหรับผู้สูงอายุทีต้่องการจะศึกษาต่อในวยัสูงอายุ

การศึกษาในวัยสูงอายุส่วนใหญ่ในหลายประเทศอยู่ในประเด็นของการรักษาสุขภาพ
ซึง่ตรงกับปัญหา และความตอ้งการของผู้สูงอายุ



มหาวทิยาลยัวยัทีส่าม (U3As) ตน้แบบจากตา่งประเทศ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวัยที่สาม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คอื 
รูปแบบประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นการจัดการศกึษาสาํหรับผู้สูงอายุ
อย่างเป็นทางการ สังกัดมหาวทิยาลัยทัง้ในระดับชาตหิรือระดับ
ทอ้งถิน่ มกีารดาํเนินงานทีเ่ป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการ ประเทศ
ฝร่ังเศสและประเทศเบลเยีย่ม มีการดาํเนินการจัดการศกึษาแบบหลากวัย 
ทีม่ีผู้เรียนทุกวัยเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะมหาวทิยาลัยในเวลาว่าง (Leisure 
University)



มหาวทิยาลยัวยัทีส่าม (U3As) ตน้แบบจากตา่งประเทศ
ในขณะท่ีการดําเนินงานตามรูปแบบประเทศอังกฤษ เน้นการพึง่พาตนเอง 
ความเป็นอสิระ และการดาํเนินงานโดยอาสาสมัคร ผู้เรียนเป็นผู้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเองในอัตราทีต่ํา่ บางมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามไดรั้บบริจาค หรือ
ไดรั้บงบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยในทอ้งถิน่ 
รวมถงึรัฐบาลกลางทีใ่หก้ารสนับสนุน สาํหรับผู้สอนมีทัง้ทีเ่ป็นคณาจารย์
ในมหาวทิยาลัย อาสาสมัคร องคก์รทางศาสนา แม้กระทั่งใหผู้้สูงอายุ
ดว้ยกันเอง เป็นผู้สอน ทางดา้นสถานทีจ่ัดกจิกรรมการศกึษาเป็นสถานทีท่ี่
ไม่ไดเ้สียค่าใช้จ่าย โดยส่วนมากจัดทีศ่าลาประชาคม หอ้งสมุดสาธารณะ 
หอ้งเรียน รวมไปถงึบา้นพกัของผู้เรียนทีเ่ป็นผู้สูงอายุ เป็นตน้



รูปแบบการดาํเนินงานของมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามในต่างประเทศ

รูปแบบประเทศฝร่ังเศส และรูปแบบประเทศอังกฤษ โดยรูปแบบ
ของประเทศฝร่ังเศสเป็นรูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามแบบดัง้เดมิ 
ซึง่ตรงกันข้ามกับรูปแบบการดาํเนินงานของประเทศอังกฤษทีเ่น้น
การพึง่พาตนเอง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
เพยีงเล็กน้อย ซึง่ประเทศต่างๆ ทีน่าํรูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม
ไปใช้จะเลือกรูปแบบทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศตนเอง



รูปแบบประเทศฝร่ังเศส

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวัยที่สามในประเทศฝรั่งเศสเริ่มขึ้นใน ค.ศ. 1968 
ในระยะเร่ิมแรกมีการจดัขึน้ในวทิยาลยัชุมชน ต่อมามีการแพร่ขยายการดาํเนินงานเกีย่วกบั
การศึกษาสําหรับผู้สูงอายุมากขึน้ ในปี ค.ศ. 1973 ในมหาวทิยาลยัตูลูส(Toulouse 
University) ได้เร่ิมวางรูปแบบการการจดัมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามสําหรับผู้ทีเ่กษียณ โดยไม่มี

เกณฑ์การรับสมัคร ไม่มีการสอบคดัเลือก และเกบ็ค่าใช้จ่ายในอตัราทีต่ํา่มาก และใน ค.ศ. 
1975 แนวคดิการจดัมหาวทิยาลยัวยัทีส่าม ได้แพร่ขยายไปยงัประเทศเบลเยีย่ม 
สวติเซอร์แลนด์ โปแลนด์ อติาล ีสเปน และประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระตั้ง ค.ศ. 1981 มี

สมาชิกมากกว่า 170 สถาบัน



รูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศฝร่ังเศส

รูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวัยที่สามในประเทศ
ฝร่ังเศสต่อมาหลายแหง่ขึน้ตรงกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดย
ไม่มกีารสังกัดอยู่กับมหาวทิยาลัย ซึง่รูปแบบการดาํเนินงานใน
ระยะแรกน้ัน มหาวทิยาลัยเป็นผู้จัดในรูปแบบการจัดการศกึษา
สาํหรับผู้สนใจและผู้ด้อยโอกาส มหาวทิยาลัยวัยทีส่ามบางแหง่ ได้
เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนจุดเน้นความสาํคัญ เช่น มหาวทิยาลัยเวลา
ว่าง (University of Leisure Time) และมหาวทิยาลยัสําหรับคนหลากวยั
(Inter-Age University) 



รูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศฝร่ังเศส

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามในประเทศฝรั่งเศสมีหลากหลาย
รูปแบบการนาํเสนอเช่น การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
การอภปิราย การเข้าร่วมหลักสูตรของมหาวทิยาลัย กลุ่มสนใจ 
การอบรมเชิงปฏบัิตกิาร โครงการพฒันาศักยภาพและพฒันา
สุขภาพ เนือ้หาส่วนใหญ่เกีย่วกับมนุษยศาสตรแ์ละศลิปะ โดยได้รับ
งบประมาณจากแหล่งเงนิทุนต่างๆ เช่น เงนิทุนจากมหาวทิยาลัย 
หรือเป็นเงนิทีไ่ด้รับจากการบริจาค หรืองบประมาณการพฒันา
ทอ้งถิน่ 



รูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศอังกฤษ

เริ่มขึ้นใน ค.ศ. 1981 ในเมืองเคมบริดจ์ ซ่ึงรูปแบบของประเทศองักฤษ 

จะมคีวามแตกต่างจากประเทศฝร่ังเศส ในประเดน็ที่พึง่พาตนเอง และมี
ความยืดหยุ่นกว่า กล่าวคือ ผู้สอนกเ็ป็นผู้เรียนและผู้เรียนกเ็ป็นผู้สอน 
(Laslett, 1989) สมาชิกของมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามทีม่ปีระสบการณ์และ

ความรู้ในด้านใด กจ็ะรับบทบาทเป็นผู้สอนให้กบัผู้เรียนคนอ่ืนๆ รูปแบบ
การช่วยเหลือตนเองตามแบบประเทศองักฤษยดึหลกัการนําประสบการณ์

การเรียนรู้ของผู้สูงอายุมาใช้ในการแลกเปลีย่นกนั



รูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศอังกฤษ

รูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวัยที่สามในประเทศอังกฤษ 
โดยเน้นหลักการพึง่พาตนเอง ได้นาํไปใช้ในประเทศออสเตรเลีย
และนิวซแีลนด์ โดยการเกบ็ค่าใช้จ่ายในอัตราทีต่ํ่า จัดการเรียนการ
สอนในศาลาประชาคม หอ้งสมุด บ้านพกัอาศัย โรงเรียน มตีาราง
เรียนและหลักสูตรทีย่ดืหยุ่น การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ไม่มเีนือ้หาทางด้านวชิาการ ไม่มกีารสอบ 
โดยเนือ้หาแต่ละเร่ืองได้รับการลงคะแนนเสียงจากสมาชิกใน
มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สามในเมอืงเมลเบริน์ ใน ค.ศ. 1984 มกีาร
ดาํเนินงานเพือ่ผู้สูงอายุทีเ่ป็นเอกลักษณเ์ฉพาะ เรียกว่า "The Self-Help Model" หรือ " The 
Voluntary Self-Help Concept"  เน้นการทาํงานแบบอาสาสมัคร โดยให้ผู้สูงอายุดูแลการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง และการเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่ม กจิกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จงึเกดิขึน้โดยความ
ต้องการทีแ่ท้จริงของกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละพืน้ที ่มหีลักสูตรตามทีผู้่สูงอายุต้องการ เช่น 
หัตถกรรมและกจิกรรมทางสังคมทีม่ผู้ีเรียนวัยสูงอายุมากกว่า 18,000 คน และมวีทิยาเขต 108 
วทิยาเขตทั่วทัง้ประเทศ การดาํเนินงานเป็นไปโดยอสิระ ไม่มอีงคก์รกลางเพือ่การประสานงาน 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ละหน่วยมกีารบริหารจัดการด้วยตนเองหรือมหาวทิยาลัย
วัยทีส่ามบางแห่งมวีทิยาลัยหรือมหาวทิยาลัยในท้องถิน่เป็นทีป่รึกษา 



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศนิวซแีลนด์

มหาวิทยาลัยวัยที่สามสําหรับประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีการตัง้กลุ่ม
เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1989 ต่อมามกีารขยายออกไปทั่วไปประเทศ 
ซึง่รูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามของประเทศนิวซแีลนดใ์ช้แบบของ
ประเทศอังกฤษทีม่กีารพึง่พาตนเองสูง แต่ละกลุ่มดาํเนินการสอน
ตามความต้องการของแต่ละทอ้งถิน่ ซึง่แต่ละกลุ่มจะสอนการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน โดยใช้สถานทีต่ามบ้านของสมาชิก รูปแบบการเรียนรู้
ในมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามในนิวซแีลนดจ์ะมบีรรยากาศทีเ่ป็นกันเอง 
หลักสูตรจะมคีวามยดืหยุ่น มผู้ีเรียน 15 ถงึ 20 คน



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศนิวซแีลนด์
การเรียนทั้งเนื้อหาวชิาการและนันทนาการ การดาํเนินงานเพือ่ผู้สูงอายุมีลักษณะ
คล้ายกับประเทศออสเตรเลีย โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุดูแลกันและกันในลักษณะ 
Self- Help Concept นอกจากนีก้ลุ่มยังได้รับความร่วมมือจากครอบครัว และ
ชุมชนร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ จงึทาํใหผู้้สูงอายุได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วม 
ได้แก่ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ ์และ
ปฏสัิมพันธท์ีด่กัีบผู้อืน่ และสังคม ได้รับการเสริมพลังอาํนาจจากกลุ่ม เพือ่นในวัย
เดยีวกัน หรือต่างวัย เป็นต้น กจิกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ เกีย่วข้องกับการพัฒนา
ตนเองรอบด้าน เช่น การดูแลสุขภาพ การก้าวทนัเทคโนโลยข่ีาวสารสมัยใหม่
กจิกรรมบันเทงิใจ นันทนาการ การเข้าถงึแหล่งการเรียนรู้เพือ่การพัฒนาตนเอง 
เป็นต้น



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศจนี

ประเทศจีน หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการจัด
การศกึษาสาํหรับผู้สูงอายุในเครือข่าย 400 มหาวทิยาลัยสาํหรับผู้สูงอายุ มีการจัด
โปรแกรมใหผู้้สูงอายุกว่า 470,000 คน โดยรับผู้เรียนอายุข้ันตํ่าคอื 50 ปีขึน้ไป มี
อาจารยม์หาวทิยาลัยในทอ้งถิน่เป็นผู้สอน หรือบางหลักสูตรมีอาจารยพ์เิศษสอน
มีการเกบ็ค่าใช้จ่ายในอัตราตํ่า บางทอ้งทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทอ้งถิน่ 
หลายหน่วยงานในประเทศจนีมหีลักสูตรเตรียมตัวการเป็นผู้สูงอายุตัง้แต่ก่อน
เกษียณ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ในปี ค.ศ. 1993 มี
โรงเรียนและวทิยาลัยประมาณ 5,300 แหง่ทีจั่ดการเรียนการสอนสาํหรับผู้สูงอายุ 



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศจนี

มหีลักสูตรทีห่ลากหลาย เช่น สูงอายุวทิยา 
(Gerontology) จติวทิยา สุขภาพ การเมือง สังคมวทิยา
วทิยาศาสตร ์วรรณกรรม ภาษาอังกฤษ ภาพยนตร ์
นอกจากน้ันมีวชิาเลือก เช่น การเขียนอักษรจนี การวาด
ภาพ การเตน้ราํ การทาํอาหาร การทาํสวน และการกฬีา 
เป็นตน้



ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

มหาวิทยาลัยวัยที่สามในประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีทั้งหมด 21 แหง่ 
โดยสังกัดอยู่ในมหาวทิยาลัย โดยใหค้วามสาํคัญกับหลักสูตร
การศกึษาระดับสูง โดยแต่ละมหาวทิยาลัยในทอ้งถิน่มมีหาวิทยาลัย
วัยทีส่ามเป็นของตนเอง หากไม่มกีจ็ะเชื่อมโยงกับมหาวทิยาลัยวัยที่
สามทีใ่กล้กัน โดยมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์
จะไม่ใหวั้ยอืน่ทีไ่ม่ใช่วัยสูงอายุเรียน



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศเนเธอรแ์ลนด์

มหาวิทยาลัยวัยที่สามในประเทศเนเธอร์แลนดม์ี
ทัง้หมด 25 แห่ง เช่ือมโยงกบัมหาวทิยาลยัในท้องถิน่หรือบาง

แห่งเป็นมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามทีพ่ึง่พาตนเอง โดยมหาวทิยาลยั
วยัทีส่ามทั้งหมดมมีาตรฐานการศึกษาทีสู่ง เพ่ือดาํเนิน

การศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศเยอรมัน

มหาวิทยาลัยวัยที่สามส่วนใหญ่สังกัดอยู่กับ
สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ซึง่ดาํเนินการสอน
โดยคณาจารยใ์นมหาวทิยาลัยทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในการ
จัดกจิกรรมการศึกษาสาํหรับผู้สูงอายุทีส่อดคล้องกับ
สภาพ ปัญหา และความตอ้งการของผู้สูงอายุ



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรียดําเนินกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วัยทีส่าม โดยมรูีปแบบทีแ่ตกตา่งจากประเทศฝร่ังเศสและ
ประเทศอังกฤษ ซึง่มหาวทิยาลัยวัยทีส่ามของประเทศ
ออสเตรียสังกัดอยู่กับสถาบันอุดมศกึษา โดยเป็นหลักสูตร
ปกตใินมหาวทิยาลัย แตด่าํเนินการเรียนการสอนสาํหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุ 



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศอติาลี
ประเทศอิตาลีมีมหาวิทยาลัยวัยที่สามจํานวน 152 แหง่ ดาํเนินการจัดการ
ศกึษาโดยไม่ไดสั้งกัดกับมหาวทิยาลัย ตวัอย่างทีด่เีช่น Cheltenham
U3A, Peterborough U3A, NewForest/Waterside
U3A เป็นตน้ วธีิดาํเนินกจิกรรมการเรียนรู้สาํหรับผู้สูงอายุ ไดแ้ก่ การใช้
เร่ืองราวสอนเกีย่วกับประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรม การละคร ดนตรี เป็น
ตน้ ผสมผสานกับเนือ้หาสาระการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ซึง่เนือ้หาทีเ่รียนมี
ความคล้ายคลึงกับทีอ่ืน่ๆ โดยเกีย่วข้องกับ สุขภาพอนามัย การดแูลตนเอง 
ศลิปะ และการเข้าสังคม เน้นการเรียนรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างกัน การพบกลุ่ม และชั้นเรียน เป็นตน้



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศสเปน 

ประเทศสเปนมีมหาวิทยาลัยวัยที่สาม 77 แหง่ โดยประสานงานกับ 
Antennae ทีด่าํเนินการจัดการศกึษาสาํหรับผู้สูงอายุ สาํหรับคน
ยากจน และสาํหรับชุมชน โดยมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามอย่างน้อย 6 
แหง่ได้สังกัดอยู่กับมหาวทิยาลัย การดาํเนินงานขับเคลื่อนโดย
อาสาสมัคร หลักสูตรการศกึษาเกีย่วกับสังคมวทิยา ประวัตศิาสตร ์
ศาสนา ภาษา วรรณกรรม ดาํเนินการสอน โดยคณาจารยใ์น
สถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษา



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก

ประเทศโปแลนด์มีมหาวิทยาลัยวัยที่สาม 16 แห่งซ่ึงมีการดาํเนินงานอย่าง
เข้มแขง็ เช่ือมโยงกบัมหาวทิยาลยั โดยมากเป็นหน่วยงานระดบัชาตซ่ึิงมีความ
ร่วมมือกบัคณะแพทยศาสตร์ รูปแบบการดาํเนินงานของประเทศโปแลนด์มีรูปแบบ
เดยีวกบัประเทศฝร่ังเศส และนอกจากน้ันยงัมีการดาํเนินงานในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่วยัผู้สูงอายุสําหรับผู้เกษยีณอายุด้วย สําหรับมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามที่
มีการพึง่พาตนเองอย่างเข้มแขง็คือมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามในสาธารณรัฐเชค โดย
มหาวทิยาลยัวยัทีส่ามในสาธารณรัฐเชคมีการดาํเนินงาน 45 แห่งทีเ่ป็นอสิระโดยมี
องค์กรกลางของรัฐบาลเป็นแกนกลางในการเช่ือมโยงกนั



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เริ่มที่ซานดเิอโกใน ค.ศ. 1975 โดยเรียกว่า Elderhostel Program ซ่ึงโปรแกรมการจดั
การศึกษาทีโ่ดดเด่นคือโปรแกรมของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการเกษียณอายุ (ILRs) ทีเ่ร่ิมขึน้
ใน ค.ศ. 1962 ในกรุงนิวยอร์ก ต่อมามีการแพร่ขยายสถาบันอย่างต่อเน่ืองไปทัว่ประเทศ
มากถงึ 180 แห่ง รูปแบบการดาํเนินงานของ ILR มีการดาํเนินการจดัการศึกษาใน
ห้องเรียนสัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง คร้ังละสองช่ัวโมง โดยมีการเกบ็ค่าใช้จ่ายประมาณ 15 ดอล
ลาห์สหรัฐฯ จนถงึ 200 ดอลลาห์สหรัฐ ขึน้อยู่กบัระดบัการศึกษาอย่างไรกด็ยีงัไม่มีรูปแบบ
ทีแ่น่นอนของ ILRs เน่ืองจากแต่ละแห่งจะพฒันารูปแบบของกลุ่มตนเองและสนับสนุน
โดยสถาบันเจ้าภาพทีม่ีลกัษณะเฉพาะแต่ละแห่ง ซ่ึงขึน้อยู่กบับริบทของชุมชนทีส่ถาบัน
น้ันๆ ตั้งอยู่ด้วย



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศแคนาดา 

ในประเทศแคนาดา มีการทาํโปรแกรมของสถาบนัการเรียนรู้เพือ่การ
เกษียณอายุ (ILRs) เช่นเดยีวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในประเทศแคนาดาจะ
มีการตั้งมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามในมหาวทิยาลยัทีพู่ดภาษาฝร่ังเศส โดยการสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีการศึกษา โดยเน้นในเร่ืองสูงอายุวทิยา (Gerontology) และการเรียน
การสอนเกีย่วกบัการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ เช่น กระบวนการดูแลตนเอง 
นอกจากน้ันสถาบันการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาในประเทศแคนาดายงัเปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องบรรยาย มีการอนุญาตให้
ผู้สูงอายุเข้าฟังการบรรยายโดยทีไ่ม่ได้รับปริญญาบัตร



มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ประเทศอารเ์จนตนิา

จากการดําเนินงานนําร่องของ National University of Entre Rios ซ่ึงมีการ

ตั้งภาควชิาทีด่าํเนินการจดักจิกรรมการศึกษาสําหรับวยัสูงอายุโดยเฉพาะ โดยยดึ
รูปแบบของประเทศฝร่ังเศส ผู้เข้าร่วมกจิกรรมการศึกษาเป็นไปเพ่ือการเร่ิมต้น
ความสัมพนัธ์ใหม่ในหมู่คนวยัเดยีวกนั เพ่ือตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ใน
วยัสูงอายุ โปรแกรมทีจ่ดัขึน้ในรูปแบบเดยีวกบัการสอนในระดบัอุดมศึกษา การ
บริการการวจิยั ตลอดจนการศึกษาวงจรชีวติของผู้สูงอายุ การวจิยัเป็นไปใน

รูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ



งานวจิยัเร่ือง “อนาคตภาพรูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม
เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติของผู้สูงอายุไทย”

มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะหแ์ละสังเคราะหห์ลักการ แนวคดิเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับผู้สูงอายุในลักษณะมหาวิทยาลัยวัยทีส่ามทัง้ใน
ตา่งประเทศ (2) ศึกษาความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพรูปแบบ
มหาวิทยาลัยวัยทีส่ามเพือ่การเรียนรู้ตลอดชวีิตของผู้สูงอายุไทย และการกาํหนด
ยุทธศาสตรก์ารนาํรูปแบบมหาวิทยาลัยวัยทีส่ามเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุไทยไปสู่การปฏิบัต ิ(3) นาํเสนออนาคตภาพรูปแบบมหาวิทยาลัยวัยทีส่าม
เพือ่การเรียนรู้ตลอดชวีิตของผู้สูงอายุไทยและนาํเสนอยุทธศาสตรก์ารนาํรูปแบบ
มหาวิทยาลัยวัยทีส่ามเพือ่การเรียนรู้ตลอดชวีิตของผู้สูงอายุไทยไปสู่การปฏบิัติ
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นโยบาย เป้าหมาย กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สาํหรับผู้สูงอายุในลักษณะมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ควรเป็นนโยบาย
ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ นโยบายการพฒันาสุขภาพของ
ประชาชน ความม่ันคงของชีวติและสังคม การจัดสวัสดกิารสังคม
และใหก้ารสงเคราะหผู้์สูงอายุตามความต้องการและความจาํเป็น
ในด้านต่างๆ การส่งเสริมใหม้กีารจัดตัง้ชมรมผู้สูงอายุเพือ่
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ ์การบันเทงิ เพือ่ใหม้คุีณภาพชีวติ
ทีด่ขีึน้และพึง่พาตนเองได้
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ในหลายประเทศท่ีกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้วางนโยบาย
สาํคัญเพือ่ดแูลผู้สูงอายุในดา้นสวัสดกิารผู้สูงอายุ การแพทย ์
ยารักษาโรค การดแูลชวีติความเป็นอยู่ บ้านพกัผู้สูงอายุทีไ่ม่
มคีนดแูล นอกจากนี ้ยังส่งเสริมการใหบ้ริการดา้นการเรียนรู้
สาํหรับผู้สูงอายุ เพือ่ใหผู้้สูงอายุใช้ชวีติไดอ้ย่างมคุีณภาพ ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน ์อันมส่ีวนลดโรคสมองเสื่อมและ
ภาวะโรคซมึเศร้า
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ตัวอย่างนโยบาย มาตรการและโครงการสําหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศที่น่าสนใจ 
ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลีใต้ 
(Ministry of Information and Communication: MIC)  จัดโครงการการศกึษาไอซทีี
เพือ่ผู้สูงอายุ (ICT Education for the Elderly) โดยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการใช้
ไอซทีขีองเกาหลี (Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion: KADO) 
และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐและเอกชน วทิยาลัย ศูนย์
สวัสดกิารสังคม และศูนยส์วัสดกิารผู้ทีอ่ยู่ในวัยเกษียณ เพือ่อบรมทกัษะไอซทีแีก่
ผู้สูงอายุทีม่ีอายุ 65 ปีขึน้ไป เป็นเวลา 20-30 ช่ัวโมง 
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ประเทศไต้หวัน เม่ือต้นปี ค.ศ.2008 กระทรวงศกึษาธิการ 
(Ministry of Education: MOE) ไตห้วันประกาศเพิม่
งบประมาณ เพือ่สนับสนุนการศกึษาสาํหรับผู้สูงอายุ และ
ก่อนหน้านี ้กระทรวงศกึษาธิการไดก่้อตัง้ศูนยก์ารเรียนรู้เพือ่
ผู้สูงอายุในมณฑลและชุมชนทั่วไตห้วัน คอื ศูนยก์ารเรียนรู้
ตลอดชวีติ (life-long learning centers) ศูนยก์ารเรียนรู้เพือ่
ผู้สูงอายุ (grey-haired learning centers) 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ 
อนุญาตใหป้ระชาชนทีเ่กษียณอายุเข้าเรียนใน
หลักสูตรทีจ่ัดสาํหรับผู้สูงอายุ โดยเสียค่าใช้จ่าย
น้อยหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย และมทีีพ่กัพร้อมสิ่ง
อาํนวยความสะดวกทีผู้่สูงอายุเสียค่าใช้จ่ายน้อย
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รายงานของรัฐบาลเรื่อง Japan in the Year 2000 ได้ช้ีประเดน็เด่นชัด 3 
ประเดน็ทีท้่าทายรัฐบาลในศตวรรษที่ 21 คือ 1) ประชากรผู้สูงอายุ
2) การเป็นนานาชาติ และ 3) เศรษฐกจิ โดยรัฐบาลญีปุ่่นได้ให้
ความสําคญักบัผู้สูงอายุตลอดมา ในปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้เน้น
ความสําคญัของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า ด้วย
ความตระหนักในการพฒันาคุณภาพชีวติด้านการเรียนรู้รัฐบาล
ญีปุ่่นได้กาํหนดมาตรการทีจ่าํเป็นสําหรับการพฒันาผู้สูงอายุ



ผลการวจิยั

ความแตกต่างของกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยวัยที่สามจาก
การสังเคราะหรู์ปแบบการจัดการศกึษาจากประเทศต่างๆ พบว่า 
การจัดการศกึษาของมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คอื 
รูปแบบประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นการจัดการศกึษาสาํหรับผู้สูงอายุ
อย่างเป็นทางการ สังกัดมหาวทิยาลัยทัง้ในระดับชาตหิรือระดับ
ทอ้งถิน่ มกีารดาํเนินงานทีเ่ป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการ ในขณะ
ทีก่ารดาํเนินงานตามรูปแบบประเทศอังกฤษ เน้นการพึง่พาตนเอง 
ความเป็นอสิระ และการดาํเนินงานโดยอาสาสมัคร 
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การจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้ต้องมีการศึกษาสภาพ ปัญหา และ
ความตอ้งการ จุดเดน่ จุดดอ้ยของบริบทเชิงพืน้ทีใ่นการดาํเนินงาน ปัจจัย
ทีส่่งผลตอ่ความสาํเร็จของมหาวทิยาลัยวัยทีส่าม ไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นนโยบายภายนอกทีก่่อใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง เช่น นโยบายทางดา้น
การเงนิ และการสนับสนุนจากสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาทีอ่ยู่ใน
ทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยหลายแหง่ในประเทศตา่งๆ ใหค้วามสาํคัญกับแนวคดิ
การศกึษาตลอดชีวติและการศกึษาตามอัธยาศัย โดยใหบ้ริการการศกึษา
ตอ่เน่ืองสาํหรับผู้สูงอายุโดยตรง 
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ทุกประเทศมีกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุที่คล้ายกัน  ประกอบด้วยกจิกรรมทีจ่ัด
แบบเป็นทางการ เช่น การเรียนเนือ้หาสาระเป็นหลักสูตร รายคาบจนครบจาํนวนช่ัวโมง
เรียนทีก่าํหนดไว้ ในลักษณะ Summer School, Online Learning, Study Day, Subject 

Networks เป็นต้น และการจดัการประชุม เป็นต้น และการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ เช่น การพบกลุ่มเพ่ือพูดคุยแลกเปลีย่นใน
ประเดน็ทีส่นใจ การออกกาํลงักาย การเต้นรํา ร้องเพลง ผลติงานศิลปะ
การจดัทาํเอกสารส่ิงพมิพ์ การร่วมกจิกรรมสันทนาการต่างๆ กจิกรรม
ในลกัษณะนี้ ได้แก่ Learning Support Group, SOURCE เป็นต้น



ผลการวจิยั

เห็นได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุในแต่ละประเทศมีลักษณะเนือ้หาและ
การดาํเนินงานทีค่ล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคัญกับการพฒันาผู้สูงอายุใน
มิตติา่งๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น มิตดิา้นสุขภาพอนามัย มิตดิา้น
จติใจ และมิตดิา้นการอยู่ร่วมกันกับผู้อืน่อย่างมีความสุข รวมทัง้มิตกิารรู้เทา่ทนั
ความเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นตน้ ซึง่ล้วนเป็นความจาํเป็นสาํหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกๆ ช่วงวัย แนวโน้มในอนาคตการดาํเนินงานมีความ
เป็นอสิระ และการทาํงานเพือ่ประโยชนข์องส่วนรวมในลักษณะงานอาสาสมัครมาก
ขึน้ และเน้นการดแูล การสอนเนือ้หาความตอ้งการของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุทีม่ี
ความรู้และประสบการณ ์เพือ่ใหส้ามารถอธิบายถ่ายทอดความรู้ไดส้อดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้ริงของผู้สูงอายุ
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รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผู ้สูงอายุใน
รูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ โดยศึกษาในโบสถ ์ศูนยชุ์มชน สโมสรผู้สูงอายุ โดยให้

การศึกษาในด้านสุขภาพอนามัยและสุขศกึษา (Health Education) ในมหาวทิยาลยันิวแฮม
เชียร์ (University of New Hampshire) มีการจัดโปรแกรมทางด้านการศึกษาสําหรับ
ผู้สูงอายุ โดยเป็นหลักสูตรที่ไม่มีหน่วยกิต เน้นในด้านการพัฒนาสติปัญญา
ทาํให้ผู้สูงอายุได้มโีอกาสพูดคุย แลกเปลีย่นทศันคตกิบัคนในวยัเดยีวกนั
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นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางสังคม โดยจัดการบริการชุมชน (Community 

Service)ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ โ ด ย จั ด ร ะ บ บ ค ร อ บ ค รั ว ใ น ก า ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ
ประกอบด้วย

1) บริการใหค้าํปรึกษาผู้สูงอายุเกีย่วกับปัญหาในครอบครัว

2) บริการช่วยเหลอืทางกฎหมาย (Legal Aids)

3) บริการดูแลคนชราเวลากลางวัน 

4) บริการดูแลช่วยเหลอืครอบครัวทีม่ผู้ีสูงอายุ โดยช่วยเหลือในกรณีทีบุ่ตรหลานมีปัญหาใน
การดูแลผู้สูงอายุ 
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5) บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในบา้นตามลาํพงั โดยจัดบริการตา่งๆ ใน
บา้นผู้สูงอายุ เช่น กจิกรรมอาสาสมัครเยีย่มบา้น เป็นตน้ นอกจากน้ันยังมี
การส่งเสริมใหภ้าคเีครือข่ายผู้สูงอายุ ไดม้ีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ
จัดอาสาสมัครผู้สูงอายุอกีดว้ย โดยมีการจัดทาํคู่มือสาํหรับอาสาสมัครภาคี
เครือข่ายดแูลผู้สูงอายุช่ือ Public/Private Partnerships in Volunteerism: A 
Guide for the Aging Network ซึง่จัดพมิพโ์ดย National Eldercare Institute 
on Business and Aging, Washington Business Group on Health.
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การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวัยที่สามมีต้นแบบการดําเนินงานที่สําคัญจาก 2 ประเทศ 
ได้แก่ The French Model และ The British Model 

รูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวัยที่สามของประเทศฝรั่งเศส มีลักษณะทีเ่รียกว่า 
educational-based Model หรือ Traditional university systems ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 1968 
และในปี 1973 ได้ดาํเนินการอย่างเป็นทางการโดยมหาวทิยาลัย Toulouse University of 
Social Sciences กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนทีเ่กษียณอายุราชการ ไม่มีการสอบ
คัดเลือก และเกบ็ค่าธรรมเนียมการเรียนรู้ ถอืเป็นตน้แบบการดาํเนินงานของ
มหาวทิยาลัยวัยทีส่ามในกลุ่มประเทศยุโรปอื่นๆ เช่น Belgium, Switzerland, Poland, Italy, 
Spain หรือแม้แต่ San Diego in California ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
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และต่อมามีการเรียกการดําเนินการในลักษณะเดียวกันว่า
University of Leisure Time และ Inter-Age University รูปแบบ
กจิกรรมมคีวามหลากหลายในเนือ้หาสาระ การนาํเสนอ การเรียน
การสอน และการประเมนิผล แต่ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายในชั้น
เรียน โดยเชื่อมโยงกับรายวชิาทีม่กีารเรียนการสอนอยู่แล้ว การ
ประชุมปฏบัิตกิาร การพบกลุ่ม (Study Groups) การศกึษาดูงาน
และกจิกรรมการออกกาํลังกายเพือ่สุขภาพ เป็นต้น



ผลการวจิยั

Learning Support Group (2003) ระบุความสําเร็จของมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามของ
ประเทศองักฤษ ในเอกสารรายงาน เร่ือง The UK/U3A Approach to Lifelong Learning 

โดยอธิบายว่า ความสําเร็จของการดาํเนินงานมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามของ
ประเทศองักฤษ คือ การดาํเนินงานในลกัษณะกลุ่มเรียนรู้ ผู้สูงอายุดาํเนิน
กจิกรรมทุกอย่างตามความสนใจทีแ่ท้จริง โดยมคีณะกรรมการซ่ึงเป็น
ผู้สูงอายุในกลุ่ม และผู้อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ครู หรือวทิยากร ก็
เป็นผู้สูงอายุในกลุ่มสมาชิกน่ันเอง การดาํเนินกจิกรรมจะขึน้อยู่กบัเน้ือหา
สาระ
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โดยมากกลุ่มผู้สูงอายุจะเรียนรู้กนัทีบ้่านสมาชิก สลบัหมุนเวยีนกนัไป หรืออาจใช้
สถานทีส่าธารณะบ้างในบางกจิกรรม เช่น การใช้พืน้ทีอ่าคารอเนกประสงค์ของ
ชุมชน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน เป็นต้น ดงัน้ันจงึไม่
ไม่การเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน และการร่วมกจิกรรม ปัจจยัแห่ง
ความสําเร็จเกดิจากความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในลกัษณะอาสาสมคัร มี
ความยืดหยุ่นในการจดักจิกรรมสูง เน้ือหาการเรียนรู้เกดิจากปัญหาและความ
สนใจทีแ่ท้จริงของกลุ่มสมาชิก จงึมคีวามหลากหลาย การดาํเนินงานมคีวามเป็น
ประชาธิปไตย สมาชิกสามารถเลือกคณะกรรมการได้เอง เน้นการมส่ีวนร่วมและ
การตดัสินใจจากกลุ่มสมาชิกผู้มส่ีวนได้เสียจากการดําเนินงานเท่าน้ัน



ผลการวจิยั

งบประมาณดาํเนินการกจิกรรมล้วนมาจากการสนับสนุนของมหาวทิยาลัย การ
บริจาค และการสนับสนุนจากหน่วยงานทอ้งถิน่ในพืน้ที ่และการชาํระค่าใช้จ่าย
จากสมาชกิผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนรูปแบบการดาํเนินงานของมหาวทิยาลัยวัยที่
สามของประเทศอังกฤษ มีลักษณะทีเ่รียกว่า Self-Help Model มุ่งเน้นการดาํเน้น
งานอย่างอสิระ ด้วยกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุในพืน้ทีต่่างๆ อาจได้รับการสนับสนุน
และช่วยเหลือจากองคก์รสังคมอืน่ๆ หรือบาง U3A ทีไ่ม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเครือข่ายภายนอกเลย การดาํเนินการในรูปแบบนีส่้งผลต่อการจัด
กจิกรรมมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามของประเทศออสเตรเลยีและประเทศนิวซแีลนด์
เป็นอย่างมาก



ผลการวจิัย ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญ

อนาคตภาพรูปแบบมหาวิทยาลัยวัยท่ีสามเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติของ
ผู้สูงอายุไทย ประกอบดว้ย 1) ความหมาย มหาวทิยาลัยวัยทีส่าม เป็น
กจิกรรมการศกึษาทีจ่ัดใหส้าํหรับผู้สูงอายุโดยตรง โดยมีรูปแบบในการ
ดาํเนินการเป็น 4 รูปแบบ คอื (1) รูปแบบการจัดสอนในมหาวทิยาลัยใน
ลักษณะการเรียนเสริมระยะสั้น (2) รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน (3) 
รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามอัธยาศัย และ (4) รูปแบบมหาวทิยาลัย
วัยทีส่ามเสมือนจริง (vU3A)



รูปแบบที ่1
เป็นการดําเนินงานจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุเป็นโครงการจดัสอนใน
มหาวทิยาลัยในลักษณะการเรียนเสริมระยะสั้น (Evening Course) โดย
สถาบนัการศกึษาเป็นผู้ดาํเนินการจัดการศกึษาใหท้ัง้หมด มีการ
ลงทะเบยีนเรียน ซึง่อาจจะเสียค่าหน่วยกติในอัตราทีต่ํา่ หรือไม่เสียค่า
หน่วยกติเลยกไ็ด ้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการศกึษานอกระบบ ในลักษณะ
ของการจัดเป็นรายวชิาตา่งๆ หรืออาจจัดใหม้ีการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏบิตักิาร โดยไม่นับเป็นหน่วยกติ อาจมีการใหป้ระกาศนียบตัรหรือ
ปริญญาบตัรภายหลังผ่านการประเมินผล ซึง่รูปแบบนีเ้ป็นรูปแบบทีไ่ดรั้บ
ความนิยมในประเทศตา่งๆ



รูปแบบท่ี 2
จัดในลักษณะโรงเรียนผูสูงอายุในชุมชน โดยใหภาคีเครือขายในทองถ่ินนั้นๆ ไมวา
จะเปน บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และองคกร
อ่ืน รวมท้ังสถานศึกษาอ่ืน รวมถึงชมรมผูสูงอายุ และศูนยเอนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุในชุมชน เขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาแทนมหาวิทยาลัย เปนการ
จัดการศึกษาตามความตองการและความสนใจของผูสูงอายุ โดยรัฐอาจใหการ
สนับสนุนในดานงบประมาณ สถานท่ี หรือเอ้ืออํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อันเปน
การใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด



รูปแบบท่ี 3

การแลกเปลี่ยนเรียนรูตามอัธยาศัย ใชแนวคิดเชนเดียวกับการจัด
การศึกษาใหผูสูงอายุ  หากเนนใหผูสูงอายุรวมกลุมสนใจกันเอง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมผูสูงอายุดวยกัน  โดยใหผูสูงอายุที่มีความ
ชํานาญในเรื่องที่สนใจ เปนวิทยากร โดยไดรับการสนับสนุนดานการเงิน
จากกลุมผูเรียนดวยกัน  และการสนับสนุนดานทรัพยากรการเรียนรูจาก
ทองถ่ินและระดับชาติ  เชน  การอนุญาตใหใชหองสมุด การทําจดหมาย
ขาว  วารสาร เปนตน โดยอาจมีชมรมผูสูงอายุเปนแกนกลางในการ
ประสานงาน



รูปแบบท่ี 4

มหาวิทยาลัยวัยที่สามเสมือนจริง (The Virtual University 
of the Third Age) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา vU3A ท่ีจัดตั้ง
ขึ้นในรูปแบบการใหความรูเชนเดียวกับท่ีจัดใน
สถาบันการศึกษา แตเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ต  
เหมาะสําหรับผูสูงอายุท่ีไมมีเวลาในการเดินทางไปเรียนใน
สถานท่ีท่ีจัดไว
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2) วัตถุประสงค์ ในการจัดตัง้มหาวทิยาลัยวัยทีส่ามคอื 
เพือ่ใหผู้้สูงอายุปรับตวัใหเ้หมาะสมกับวัย รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า มคีวามหมาย ปรับตวัใหเ้ข้ากับสังคมทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลง ไม่เกดิความเหงา ว้าเหว่ และลดช่องว่าง
ระหว่างผู้สูงอายุและผู้ทีเ่ยาววั์ย   รวมทัง้ใหผู้้สูงอายุมี
ความสุขและสนุกกับชวีติในบัน้ปลาย
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3) ลักษณะการดาํเนินงาน ของมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามทัง้ 4 
รูปแบบ สามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ใหต้อบสนองกับ บริบทภมูิ
สังคมตามแตล่ะภมูภิาคของประเทศ และลักษณะทาง
กายภาพ โดยแบ่งบริบททางสังคมออกเป็นผู้สูงอายุในเขต
เมอืงและเขตชนบท และแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ
ออกเป็นผู้สูงอายุตอนตน้ ตอนกลาง และผู้สูงอายุตอนปลาย
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4) เนือ้หา ส่วนใหญ่ทีจ่ัดในมหาวิทยาลัยวัยทีส่าม  ทีจ่ัดโดยรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยสาํหรับผู้สูงอายุ  คอืเร่ืองทีเ่กี่ยวข้องกับการดแูลสุขภาพกาย  
สุขภาพจติ  ระบบสวัสดกิารของสังคม  เร่ืองการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ  
การเมือง  สังคม  การเข้าใจวัฒนธรรมและความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ  ตลอดจน
เร่ืองภาษาและวัฒนธรรม   ซึง่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสมัครใจ  โดยมี
วัตถุประสงคห์ลักของหลักสูตร เพือ่ทา้ทายวิธีคดิของผู้สูงอายุ  เพือ่ส่งเสริม
ความรู้สึกและจติใจของผู้สูงอายุ  และเพือ่สนับสนุนการใช้ชีวิตใหม้ีสุขภาพด ี
สมบูรณ ์ทัง้นีค่้าธรรมเนียมตา่งๆ ทีผู้่สูงอายุตอ้งจ่ายจะมีราคาทีเ่หมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ
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5) การตดิตามประเมินผล อยู่ในรูปแบบทีย่ดืหยุ่นโดยใหผู้้สูงอายุ
ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับการประเมินผลการจัดกจิกรรม มี
การสอบถามความคดิเหน็และความพงึพอใจของการเข้าร่วมกจิกรรมจาก
สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมกจิกรรม โดยการใช้แบบประเมินการจัดกจิกรรม การ
พดูคุยและข้อมูลของจาํนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมในแตล่ะคร้ังว่ามีเพิม่ขึน้
หรือไม่ อย่างไร นอกจากน้ันยังประเมินจากผลงานของสมาชิกทีเ่ข้าร่วม
กจิกรรมดว้ย ซึง่สอดคล้องกับหลักการการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองสาํหรับผู้สูงอายุ



อนาคตภาพรูปแบบมหาวิทยาลัยวัยทีส่ามเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ผู้สูงอายุไทย

มหาวิทยาลัยสนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้        

ตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัยวัยที่สามเสมือนจริง (vU3A)

มหาวิทยาลัยวัยทีส่าม

ผูส้งูอายุ
มีสขุภาพดี

ผูส้งูอายุ
มีงานทาํ

ผูส้งูอายุ
มีอิสระเสรี

ผูส้งูอายพุึง่พาตนเองได้ ครอบครวัของผูส้งูอายุ
รม่เย็นเป็นสขุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตลอดชวีติสาํหรับผู้สูงอายุใน
รูปแบบมหาวทิยาลัยให้การสนับสนุน โดยให้กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและ
นวัตกรรม กระทรวงศกึษาธิการร่วมกับสถาบันการศกึษา/มหาวทิยาลัยในท้องถิน่ วทิยาลัยชุมชน 
และศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจัดการศกึษาสาํหรับผู้สูงอายุ เป็น
หน่วยงานหลัก/เป็นเจ้าภาพในการสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามาเรียนร่วมกับ
นักศกึษาวัยอืน่ๆ ทัง้ในภาคปกต ิภาคบ่าย หรือเสาร-์ อาทติย ์การเปิดหลักสูตรระยะส้ันในหัวข้อ
ทีผู้่สูงอายุต้องการและมคีวามจาํเป็นเพือ่ใช้ในการดาํรงชวีติ พัฒนาความเป็นอยู่ เช่น การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อผู้สูงอายุ รวมถงึเป็นตัวกลางในการสนับสนุน จัดหา ให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่และตัวผู้สูงอายุเอง ได้มโีอกาส มบีทบาท และมส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ตลอดชวีติของผู้สูงอายุ



ผลการวจิยั

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตลอดชวีติ
สาํหรับผู้สูงอายุในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน โดยใหช้มรมผู้สูงอายุร่วมกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จัดทาํแผนยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของชุมชน ทีเ่น้น
ในเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชวีติของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน
ชุมชนเป็นผู้สนับสนุน ตามความสนใจหรือความจาํเป็นของผู้สูงอายุ การศกึษา
ตามอัธยาศัย มีการศกึษาดูงาน การเรียนรู้ตามสภาพจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู้
และการจัดการความรู้กับศูนยก์ารเรียนรู้สาํหรับผู้สูงอายุอืน่ๆ โดยเป็นการเรียนรู้
แบบพหุวัย ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ มุ่งพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
สาํหรับผู้สูงอายุ และการสร้างบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้สาํหรับผู้สูงอายุ



ผลการวจิยั

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตลอดชวีติ
สาํหรับผู้สูงอายุในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นยุทธศาสตรท์ี่
เน้นความสาํคัญในการขับเคลื่อนขององคก์รทีเ่ป็นกลไกในพืน้ที ่ซึง่มีบทบาท
หน้าทีท่ีอ่ยู่ใกล้ชดิกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในพืน้ทีโ่ดยตรงคอื องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ กศน. ตาํบล ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ซึง่มีมากถงึ 7,424 แหง่ ซึง่มี
บทบาทในการจัดการศกึษาใหกั้บกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน มีทรัพยากรและมี
ผู้ปฏบิัตงิาน (ครู กศน. ตาํบล และครูศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน) ทีม่ีประสบการณ ์โดย
การประสานกับชมรมผู้สูงอายุซึง่มีการจัดตัง้อยู่แล้วในทุกพืน้ที ่ทั่วประเทศ



ผลการวจิยั

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวติสาํหรับผู้สูงอายุในรูปแบบมหาวทิยาลัยวัยทีส่ามเสมอืน
จริง เน่ืองจากในอนาคตระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสมควรทีจ่ะ
กระจายไปครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องประเทศ ควรมกีารจัดการศึกษา
ทางไกลสาํหรับผู้สูงอายุผ่านทางสื่อแขนงต่างๆ รวมถงึสถานีวทิยุ
ชุมชน โทรทศันใ์นลักษณะชุมชนเป็นฐาน (Area-based 
Community)



ขอ้เสนอแนะ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวัยที่สามยังคงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยา่ง
เป็นองคร์วมรอบดา้น ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจหรือจติวิญญาณ และสังคมเพือ่การอยู่
ร่วมกันกับผู้อืน่อย่างมีความสุข ลักษณะกิจกรรมมีทัง้ทีเ่ป็นแบบเรียบงา่ยผ่านการ
เรียนรู้จากประสบการณ ์หรือจากประสบการณท์ีผู้่อืน่นาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน มี
ปฏิสัมพันธร์ะหว่างกัน เป็นการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะ และเจตคตทิี่
ด ีกิจกรรมการพูด   คดิ  อ่าน เขียน  อย่างสมํ่าเสมอ และการใช้ส่ือเทคโนโลยทีี่
ทนัสมัย เช่น คอมพวิเตอร ์ อนิเตอรเ์น็ต  การศึกษาทางไกล Social Media Online 
courses เป็นตน้ 



ข้อเสนอแนะ

ส่งเสริมแนวคิดมหาวิทยาลัยวัยที่สาม (The University of the Third 
Age: U3As) ซึง่เป็นการเคลื่อนไหวทางการศกึษาตลอดชีวติสาํหรับ
ผู้สูงอายุ มวัีตถุประสงคเ์พือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติทีด่ขีองผู้สูงอายุ 
ด้วยการสร้างความตระหนักและการพึง่ตนเอง เปิดโอกาสใหทุ้ก
ภาคส่วนในสังคมมส่ีวนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
และสนับสนุนใหม้สีถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผู้สูงอายุ มี
การจัดการศกึษาอย่างต่อเน่ืองสาํหรับผู้สูงอายุ มกีารฝึกอาชีพ และ
กจิกรรมตามความสนใจ
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