Educational Management for
Unity and Peace in ASEAN Community:
From Research into Practice

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi

ผู้เขียนและผู้วิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
พิสูจน์อักษร
ออกแบบปก
พิมพ์ครั้งแรก
จำ�นวนพิมพ์
จำ�นวนหน้า

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
ดร.ลำ�พอง กลมกูล
บุคลากร ศูนย์อาเซียนศึกษา
นายพิจิตร พรมลี
28 กรกฎาคม 2562
100 เล่ม
148 หน้า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
พ.ศ. 2562 (Year 2019)

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

จัดทำ�โดย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ก

Preface

Educational management for unity and peace in ASEAN
community was presented in this book. It is the development of
research into practice. The purposes were to develop framework
of educational management for the unity, and to propose trends
and strategy of educational management for peace in ASEAN.
Six strategic aspects of educational management for unity and peace
in ASEAN were synthesized which consisted of strategy 1 develop
teachers and administrators, strategy 2 collaborate curriculum and
assessment, strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy
4 encourage educational research, strategy 5 facilitate educational
opportunity, and strategy 6 develop educational management.
The scenario of ASEAN education roadmap is to predict the future
of education that to move towards education cooperation in 2018,
to be a unity in education in 2020, to have education for peace in
2022, and to make ASEAN community full of unity and peace of
education in 2024.
This book has presented for the initiative knowledge on
education in ASEAN community which received research funded
by Mahachulalongkornrajavidyalaya University and was taken care
by Buddhist Research Institute. Researcher would like to express a
very great appreciation to all educators from ten ASEAN countries
who provided valuable information related to education in ASEAN
countries. Researcher also would like to extend special thanks to
experts who were kindly help to share their ideas and opinions
during the process of doing data collection for Ethnographic Delphi
Future Research (EDFR) as the technique of future research.
Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
28 July 2019

ข

คำ�นำ�

การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและความสันติในประชาคม
อาเซียนที่นำ�เสนอในหนังสือเล่มนี้ คือการพัฒนาของจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ
และสันติภาพในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ในการ
จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนที่ได้จากการ
สังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครูและผู้บริหาร ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยทางการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตร์
ที่ 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา ซึ่งภาพอนาคตของแผนงานการศึกษาของ
อาเซียนคือการกำ�หนดทิศทางอนาคตของการศึกษาที่จะทำ�ให้เกิดความร่วม
มือทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 มุ่งสู่ความเป็นเอกภาพทางการศึกษาในปี
พ.ศ. 2563 มุ่งสู่การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในปี พ.ศ.2565 และเพื่อให้
ประชาคมอาเซียนได้กา้ วสูค่ วามเป็นประชาคมทีม่ คี วามเป็นเอกภาพและสันติภาพ
ทางการศึกษาในปี พ.ศ.2567
หนังสือเล่มนี้ได้นำ�เสนอความคิดริเริ่มของความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ในประชาคมอาเซี ย น โดยได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และได้ รั บ การดู แ ลสนั บ สนุ น จากสถาบั น วิ จั ย
พุทธศาสตร์ มจร รวมทั้งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญคือนักวิชาการและนักการศึกษา
จาก 10 ประเทศอาเซียน ที่ได้ให้ข้อมูลสนับสนุนที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษา
ในประเทศอาเซียน ในฐานะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างยิ่งสำ�หรับผู้เชี่ยวชาญที่ได้
ให้ความกรุณาช่วยในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการศึกษา ความคิดและ
ความคิดเห็นต่างๆในระหว่างการดำ�เนินงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของขั้นตอน
การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR ซึ่งเป็นเทคนิคของการวิจัยในอนาคตที่ได้
นำ�มาออกแบบสำ�หรับการวิจัยในครั้งนี้
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
28 กรกฎาคม 2562
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Unity and Peace in ASEAN Community:
From Research into Practice

ฅ

Executive Summary
This executive summary was written from the research
called “Trends of Educational Management for Unity and Peace of
Countries in ASEAN Community”. The purposes of this research were
1) to synthesize the state of educational management in past and
present of countries in ASEAN community, 2) to develop framework
of trends in educational management for the unity of countries in
ASEAN community, and 3) To propose trends and set strategy of
educational management for peace of countries in ASEAN community.
Future Research using Ethnographic Delphi Future Research (EDFR)
was designed and the target group was educational personnel from
ten ASEAN countries. Research tools were interview schedule and
questionnaires. Qualitative data were analyzed by using content
analysis and analytic induction, and quantitative data from EDFR
questionnaires were analyzed using median, mode and
interquartile range as descriptive statistics. Research results were
showed as follows:

Research Conclusion

The research results were presented following both general
research results and research objectives as below aspects.
General results from field study and documentary study
1. The experience of doing data collection in ten ASEAN countries
included Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia,
Singapore, the Philippines, Brunei Darussalam, and Thailand had
gained the knowledge of the neighboring countries and to illustrate
the locations, cultural sensitivities, unplanned situations, networking
strategies, and outcome from field study in order to have deeply
understanding to each other in the contemporary pluralistic society
in ASEAN community.
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บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหารนี้เขียนขึ้นจากผลงานเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษา
เพื่ อ ความเป็ น เอกภาพและสั น ติ ภ าพของประเทศในประชาคมอาเซี ย น”
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) การสั ง เคราะห์ ส ถานะของการจั ด การ
ศึ กษาในอดี ต และปัจ จุบันของประเทศในประชาคมอาเซียน 2) เพื่อพัฒนา
กรอบของทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น เอกภาพของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อนำ�เสนอทิศทางและกำ�หนดยุทธศาสตร์
ในการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน การวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR กลุ่มเป้าหมายสำ�หรับการวิจัย
ครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจาก 10 ประเทศอาเซี ย น เครื่ อ งมื อ
ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม EDFR ด้วยการหาค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่า interquartile ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยที่ได้นำ�เสนอประกอบด้วยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไปและสรุปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยจากการศึกษาภาคสนามและการศึกษาเอกสาร
1. ประสบการณ์ในการดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 10 ประเทศ
อาเซียน ประกอบด้วย เมียนมาร์ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม และไทย ได้รับความรู้เกี่ยวกับบริบทข
องประเทศที่ ต้ อ งมี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น ในความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะ
ประเทศ การเผชิญสถานการณ์ทไี่ ม่ได้วางแผนล่วงหน้า เครือข่ายการทำ�งาน และ
ผลจากการศึกษาภาคสนามทำ�ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริบทของสังคม
พหุนิยมร่วมสมัยในประชาคมอาเซียน

ง

2. Education system in ten ASEAN countries have shown the
same system which are the system of pre-school, primary school,
secondary school, and higher education. Most compulsory education
covers primary school and some countries cover secondary school.
Education for all is the main purpose of ASEAN countries in order to
develop students to reach the highest potential of their learning.
Results related to research objectives
1. Educational management in past and present of countries
in ASEAN community showed that most of the educational policy
in ASEAN countries depended on the government, the curriculums
and instructions focused on child center education and students are
trained for 21st century skills, teachers conduct research for solving
and developing student learning. Teacher training is also an important
part of educational development. However, some ASEAN countries
still need further development in term of resources and budget of
educational development and research.
2. Framework of trends in educational management for the
unity of countries in ASEAN community consisted of 5 aspects which
were 1) the curriculum of ASEAN educational system should be the
curriculum of humanism which supported the harmonization and
collaboration, 2) the strategic planning came from local people
and education should be changed from them as the community
engagement, 3) active teaching and instruction is the way of
enhancing students’ progress and should be able to integrate between
scientific methods and religious methods, 4) the gap of educational
problem should be implemented through action research and
religious principle, and 5) the integration of all religions for peaceful
coexistence which consisted of good for human kind, conduct
good action, avoid bad action and purify our mind.
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2. ระบบการศึกษาใน 10 ประเทศอาเซียนได้แสดงให้เห็นว่าเป็นระบบ
เดียวกันซึ่งเป็นระบบการศึกษาของโรงเรียนก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับส่วนใหญ่ครอบคลุมโรงเรียน
ประถมและบางประเทศครอบคลุมโรงเรียนมัธยม ทุกประเทศให้ความสำ�คัญกับ
การจัดการศึกษาซึ่งได้กำ�หนดให้เป็นวัตถุประสงค์หลักของประเทศในประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของการเรียนรู้
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การจัดการศึกษาในอดีตและปัจจุบันของประเทศในประชาคมอาเซียน
พบว่า ส่วนใหญ่มีนโยบายการศึกษาของประเทศขึ้นอยู่กับรัฐบาล หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำ�คัญและผู้เรียนได้รับ
การฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน นอกจากนีก้ ารฝึกอบรมครูยงั เป็นส่วนสำ�คัญของการ
พัฒนาการศึกษา แต่บางประเทศในประชาคมอาเซียนยังคงต้องพัฒนาต่อไปเกีย่ ว
กับทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัย
2. กรอบของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อเพื่อความเป็นเอกภาพของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) หลักสูตรในระบบการ
ศึกษาของอาเซียนที่ควรจะเป็นหลักสูตรที่ยึดถือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งได้
รับการสนับสนุน การประสานความร่วมมือและการทำ�งานร่วมกัน และ 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นมาจากคนในท้องถิ่นและการศึกษาควรจะเปลี่ยนจากการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน 3) การสอนแบบกระตุน้ คือวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่
เสริมสร้างศักยภาพของผูเ้ รียนและควรทีจ่ ะสามารถบูรณาการระหว่างวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์และวิธีการทางศาสนา 4) ช่องว่างของปัญหาทางการศึกษาที่ควรจะ
เป็นดำ�เนินการแก้ไขผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและหลักศาสนา และ 5)
การรวมกลุม่ ของทุกศาสนาสำ�หรับการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ ซึง่ ประกอบด้วย การ
เป็นบุคคลที่สุภาพ การทำ�แต่สิ่งที่ดี การละเว้นจากความชั่วทั้งปวง และการทำ�
จิตใจให้บริสุทธิ์
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3.Trends of educational management for ASEAN people
showed 12 aspects which are 1) ASEAN should move towards skills
development and critical thinking, 2) should be more research on
ASEAN studies, 3) building the ASEAN institution of education and then
responds to the demand of ASEAN community and sharing of ASEAN
knowledge, 4) need to set up the standard for ASEAN education, 5)
set up the policy of ASEAN education and ASEAN identity as the international collaborative project, 6) design innovative pedagogies that
would bring about more effective teaching and learning, 7) ASEAN has
to provide student exchange program and leading the way in ASEAN
teacher education, 8) increase collaboration within ASEAN could
lead to an exchange of skills and knowledge, 9) provide the English
intensive program and intercultural relations, 10) should to have the
mobility of teacher and look at the curriculum in others countries,
set up the frame of teacher quality, 11) teacher effectiveness and
teacher psychology, and 12) ASEAN should be set up the one spirit
of ASEAN project, counterpart of western and bring together to be
the top in 2030.
For the strategy of educational management for peace of
countries in ASEAN community, it indicated that six strategic aspects
were synthesized consisted of strategy 1 develop teachers and
administrators, strategy 2 collaborate curriculum and assessment,
Strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy 4 encourage
educational research, strategy 5 facilitate educational opportunity,
and strategy 6 develop educational management. The analysis results
from Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique collected
from 27 experts indicated that 6 strategies and 26 goals have been
accepted the consensus from experts all items. Considering median,
median and mode difference and interquartile range of each item
showed that median of strategies and goals
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3. ทิศทางการจัดการศึกษาสำ�หรับคนอาเซียน มีทั้งหมด 12 ด้าน คือ
1) อาเซียนควรมุ่งสู่การพัฒนาทักษะและการคิดเชิงวิพากษ์ 2) ควรวิจัยทำ�เพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการศึกษาของอาเซียน 3) การสร้างสถาบันการศึกษาของอาเซียน
เพื่อรองรับความต้องการของประชาคมอาเซียนและการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนศึกษา 4) ควรกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาสำ�หรับการศึกษาอาเซียน 5)
กำ�หนดนโยบายการศึกษาของอาเซียนและอัตลักษณ์อาเซียนทีเ่ ป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 6) การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสำ�หรับการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 7) อาเซียนควรมี
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและนำ�วิธีการในจัดการเรียนรู้ของครูในรูปแบบของ
ครูอาเซียน 8) เพิ่มความร่วมกันภายในอาเซียนที่จะนำ�ไปสู่การแลกเปลี่ยนทักษะ
และความรู้ 9) จัดให้มีโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและความ
สัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 10 ) ควรที่จะมีการเคลื่อนย้ายไปในประเทศอาเซียน
และมีโอกาสได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนของประเทศอื่น ๆ การกำ�หนด
คุณสมบัติมาตรฐานของครู 11) ประสิทธิภาพของครูและจิตวิทยาความเป็นครู
12) อาเซียนควรมีการจัดทำ�โครงการจิตวิญญาณหนึ่งเดียวของความเป็นอาเซียน
ควบคู่กับทางตะวันตกและร่วมแรงร่วมใจกันก้าวสู่จุดสูงสุดในปี ค.ศ. 2030
สำ�หรับยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาเพื่อความสงบสุขของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ และจากผลการสังเคราะห์ ประกอบ
ด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครูและผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒนา
หลักสูตร การวัดและการประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5
สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหาร
การศึกษา และการศึกษาผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDFR ของการวิจัยอนาคต
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 27 ท่าน พบว่า ยุทธศาสตร์ทั้ง 6
ด้านและ 26 เป้าประสงค์ ได้รับการยอมรับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญทุกรายการ
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และความแตกต่างฐานนิยม และช่วง
interquartile ของแต่ละรายการ พบว่าค่ามัธยฐานของยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
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3.Trends of educational management for ASEAN people
showed 12 aspects which are 1) ASEAN should move towards skills
development and critical thinking, 2) should be more research on
ASEAN studies, 3) building the ASEAN institution of education and then
responds to the demand of ASEAN community and sharing of ASEAN
knowledge, 4) need to set up the standard for ASEAN education,
5) set up the policy of ASEAN education and ASEAN identity as the
international collaborative project, 6) design innovative pedagogies
that would bring about more effective teaching and learning,
7) ASEAN has to provide student exchange program and leading
the way in ASEAN teacher education, 8) increase collaboration
within ASEAN could lead to an exchange of skills and knowledge,
9) provide the English intensive program and intercultural relations,
10) should to have the mobility of teacher and look at the curriculum
in others countries, set up the frame of teacher quality, 11) teacher
effectiveness and teacher psychology, and 12) ASEAN should be
set up the one spirit of ASEAN project, counterpart of western and
bring together to be the top in 2030.
For the strategy of educational management for peace of
countries in ASEAN community, it indicated that six strategic aspects
were synthesized consisted of strategy 1 develop teachers and
administrators, strategy 2 collaborate curriculum and assessment,
Strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy 4 encourage
educational research, strategy 5 facilitate educational opportunity,
and strategy 6 develop educational management. The analysis
results from Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique
collected from 27 experts indicated that 6 strategies and 26 goals
have been accepted the consensus from experts all items. Considering median, median and mode difference and interquartile range
of each item showed that median of strategies and goals
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3. ทิศทางการจัดการศึกษาสำ�หรับคนอาเซียน มีทั้งหมด 12 ด้าน คือ
1) อาเซียนควรมุ่งสู่การพัฒนาทักษะและการคิดเชิงวิพากษ์ 2) ควรวิจัยทำ�
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การศึก ษาของอาเซียน 3) การสร้างสถาบันการศึกษาของ
อาเซียนเพื่อรองรับความต้องการของประชาคมอาเซียนและการแบ่งปันความรู้
เกีย่ วกับอาเซียนศึกษา 4) ควรกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาสำ�หรับการศึกษาอาเซียน
5) กำ�หนดนโยบายการศึกษาของอาเซียนและอัตลักษณ์อาเซียนที่เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6) การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สำ�หรับการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 7) อาเซียน
ควรมี โ ครงการแลกเปลี่ยนนัก เรียนและนำ�วิธีก ารในจัดการเรียนรู้ของครูใน
รูปแบบของครูอาเซียน 8) เพิ่มความร่วมกันภายในอาเซียนที่จะนำ�ไปสู่การ
แลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ 9) จัดให้มีโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษอย่าง
เข้มข้นและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 10 ) ควรที่จะมีการเคลื่อนย้ายไปใน
ประเทศอาเซียนและมีโอกาสได้ศกึ ษาการจัดการเรียนการสอนของประเทศอืน่ ๆ
การกำ�หนดคุณสมบัติมาตรฐานของครู 11) ประสิทธิภาพของครูและจิตวิทยา
ความเป็ น ครู 12) อาเซี ย นควรมี ก ารจั ด ทำ � โครงการจิ ต วิ ญ ญาณหนึ่ ง เดี ย ว
ของความเป็นอาเซียนควบคูก่ บั ทางตะวันตกและร่วมแรงร่วมใจกันก้าวสูจ่ ดุ สูงสุด
ในปี ค.ศ. 2030
สำ�หรับยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาเพื่อความสงบสุขของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน มีทงั้ หมด 6 ยุทธศาสตร์ และจากผลการสังเคราะห์ ประกอบ
ด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครูและผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒนา
หลักสูตร การวัดและการประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการจัดการเรียน
การสอน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจยั ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุน
การให้โอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา และ
การศึกษาผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDFR ของการวิจัยอนาคต โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 27 ท่าน พบว่า ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านและ
26 เป้าประสงค์ ได้รับการยอมรับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญทุกรายการ เมื่อ
พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย ค่ า มั ธ ยฐาน และความแตกต่ า งฐานนิ ย ม และช่ ว ง
interquartile ของแต่ละรายการ พบว่าค่ามัธยฐานของยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
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was between 4.00 to 5.00, the absolute of median and mode difference equal to 0 in all items, interquartile range were between
0.00 – 1.00 which showed that the expert group had correlated
agreement on ASEAN education strategic plan at agree level to
strongly agree level. The scenario was shown in ASEAN education
roadmap to predict the future of education that to move towards
education cooperation in 2018, to be a unity in education in 2020,
to have education for peace in 2022, and to make ASEAN community
full of unity and peace of education in 2024.

Suggestions
Suggestion for Applying Research Results

1) From the result showed that most of the educational policy
in ASEAN countries depended on the government. Therefore, results
of this results should be written in pocket book and submit to government organizations in ten ASEAN countries in order to propose
about trends and strategy of educational management for unity and
peace in ASEAN community.
2) From the result showed that some ASEAN countries still need
further development in term of resources and budget of educational
development and research. Therefore, as a part of ASEAN community, educators should try to provide the opportunity to each other
and setting collaborative research project to fill educational gap and
sharing to each other in term of knowledge, skills, area study for field
research including budget. Then, research results can be applied into
ten ASEAN countries as a research utilization.
3) From the result in the 5th strategy showed that to facilitate
educational opportunity especially provide the opportunity to fulfill
student’s potential regardless of background. Therefore, as an ASEAN
community, we should support each other
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อยู่ระหว่าง 4.00-5.00 ค่าสัมบูรณ์ของค่ามัธยฐานและความแตกต่างฐานนิยม
เท่ากับ 0 ในทุกรายการ interquartile ช่วงระหว่าง 0.00-1.00 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาของอาเซียนที่ยอมรับตั้งแต่ระดับเห็นด้วยถึงระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ซึ่งภาพอนาคตของแผนงานการศึกษาของอาเซียนคือการกำ�หนดทิศทางอนาคต
ของการศึกษาทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาในปี พ.ศ.2561 มุง่ สูค่ วาม
เป็นเอกภาพทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 มุง่ สูก่ ารจัดการศึกษาเพือ่ สันติภาพใน
ปี พ.ศ.2565 และเพื่อให้ประชาคมอาเซียนได้ก้าวสู่ความเป็นประชาคมที่มีความ
เป็นเอกภาพและสันติภาพทางการศึกษาในปี พ.ศ.2567

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1) จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นโยบายการศึกษาในประเทศในกลุม่
อาเซียนจะขึน้ อยูก่ บั รัฐบาล ดังนัน้ ผลการศึกษาครัง้ นีค้ วรนำ�ไปจัดทำ�เล่มองค์ความ
รู้ เพือ่ เผยแพร่โดยส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐใน 10 ประเทศอาเซียนเพือ่ เสนอเกีย่ ว
กับทิศทางและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาเพือ่ ความเป็นเอกภาพและสันติภาพ
ในประชาคมอาเซียน
2) จากผลการศึกษา พบว่า บางประเทศในประชาคมอาเซียนยังคงต้อง
พัฒนาต่อไปเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาด้านการ
ศึกษาและการวิจัย ดังนั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนศึกษา ควร
พยายามที่จะให้โอกาสในการร่วมมือกันในการวิจัย และการทำ�งานร่วมกันเพื่อ
เติมเต็มช่องว่างการศึกษาและการแบ่งปันความรูแ้ ละทักษะในการศึกษาเชิงพืน้ ที่
สำ�หรับการวิจยั ภาคสนามรวมถึงการจัดสรรงบประมาณร่วมกันในการทำ�งาน จาก
นัน้ ผลงานวิจยั สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ทงั้ 10 ประเทศอาเซียนในลักษณะของ
การใช้ประโยชน์จากการวิจัย
3) จากยุทธศาสตร์ที่ 5 แสดงให้เห็นถึงการให้โอกาสทางการศึกษาโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ให้โอกาสในการเติมเต็มศักยภาพของผูเ้ รียน ทีค่ วรต้องคำ�นึงถึงภูมิ
หลังของผูเ้ รียนดัวย ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ป็นประชาคมอาเซียนเราควรจะสนับสนุนซึง่
กันและกัน
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on educational development. Then, ASEAN students will be given
equal opportunity to learn and access education especially for the
basic education and compulsory education.
Suggestion for Further Research
1) This research has been developed based on grounded theory
technique and confirmed data using Delphi technique. Results can be
applied and constructed a causal relationship model by connecting
between qualitative results from this research. Then, researcher can
design by using quantitative research method to conduct and study
how is the causal relationship model whether or not to relate with
the empirical data or in the real life.
2) This research studied with general about educational
management in ASEAN countries which received only data in term
of policy and general practice of educators. Therefore, researcher
should design to study deeply and focus on each aspect of education
such as conduct research on vocational education. Results can guide
direct to the career opportunity for students in ASEAN country and
can guide the career market for them as well.
3) This research has done only Thai researcher term; it should
be combined together of conducting research for all educators or
researchers in the same research problem. Data can be collected
in the area from each country by local researchers. Then, they can
join together of doing research analysis, writing research report and
public results to implement in their countries.
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ในการพัฒนาการศึกษา จากนัน้ นักเรียนอาเซียนก็จะได้รบั โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันใน
การเรียนรู้และการศึกษาและการเข้าถึงสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) การวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคนิคทฤษฎีฐานรากจาก
ข้อมูลพืน้ ฐานและมีการยืนยันข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผลทีไ่ ด้สามารถนำ�ไปใช้
และสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยการเชือ่ มต่อระหว่างผลเชิงคุณภาพที่
ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้ จากนัน้ นักวิจยั สามารถออกแบบโดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ
ในการดำ�เนินการและการศึกษาวิธีการที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือ
การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์กับสภาพที่เป็นจริง
2) การวิจยั นีศ้ กึ ษาข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการจัดการศึกษาในประเทศอาเซียน
ที่ได้รับข้อมูลเฉพาะนโยบายและการปฏิบัติทั่วไปของนักการศึกษา ดังนั้น นัก
วิจัยควรออกแบบเพื่อการศึกษาอย่างลึกซึ้งและมุ่งเน้นในด้านการศึกษาในแต่ละ
ระดับ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยสามารถนำ�ไปใช้ให้
คำ�แนะนำ�โดยตรงเพื่อสร้างโอกาสการทำ�งานสำ�หรับนักเรียนในประเทศอาเซียน
และสามารถให้คำ�แนะนำ�ตลาดอาชีพได้ด้วย
3) การวิจัยครั้งนี้ได้ทำ�เพียงนักวิจัยไทย ควรมีการทำ�วิจัยร่วมกันเพื่อการ
ศึกษาหรือวิจัยในปัญหาการวิจัยเดียวกัน ข้อมูลที่สามารถเก็บในพื้นที่จากแต่ละ
ประเทศโดยนักวิจัยท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ จากนั้นสามารถร่วมมือกันในการทำ�
วิเคราะห์ผลวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และนำ�เสนอผลการวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่
การปฏิบัติในประเทศของตน
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Chapter I
Introduction
The preparation for the readiness into ASEAN community at
the end of year 2015 was a very important role for every organization
that they needed to prepare for the change in order to be a part
of ASEAN community. Educational organization is also needed to
prepare for the readiness as well. Modern education and information
technology are needed for helping to enhance level of education
into international standard especially 7 occupations that have freely
movement between countries within ASEAN community. These seven
occupations are doctor, dentist, nurse, engineer, architect, explorers,
and accountant. Therefore, the preparation of basic education to
students is very important to train their learning skills for the quality
of their future occupations. The learning activity that will meet the
target of students’ achievement should be designed in variety and
diversity and should cover 5 learning aspects which are 1) cognitive
domain 2) affective domain 3) psycho-motor domain 4) process skills,
and 5) integration. These aspects or skills of learning activities are
usually used in general and worldwide (Khaemanee, T., 2007; Editorial
department of Wittayajarn Journal, 2011).
The main purpose of educational management in ASEAN
community has related to the fifth main objective of ASEAN which
is to encourage each other to train and conduct research, support
South East Asia education, and create awareness and understanding
between people by using knowledge sharing in education.
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บทที่ 1
บทนำ�
การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ กำ � ลั ง จะมาถึ ง ในปี
พ.ศ. 2558 นี้ เป็นความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีการเตรียมตัว
ในระดับองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ หน่วยงานทางการศึกษาก็จำ�เป็น
ต้องตืน่ ตัวในการปรับนโยบายด้านการจัดการศึกษาให้มคี วามทันสมัยด้วยการนำ�
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ยกระดับการศึกษาให้กา้ วนำ�สู่
เวทีระดับโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนา 7 สาขาอาชีพ ทีต่ อ่ ไปจะมีการ
เคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักสำ�รวจ และนักบัญชี ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เยาวชนมีทักษะที่จำ�เป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิ์
ผลตามที่คาดหวังจำ�เป็นต้องมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุม 5 หมวด ประกอบด้วย 1) การพัฒนาด้านพุทธิพิสัย
(cognitive domain) 2) การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย (affective domain)
3) การพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho-motor domain) 4) การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ (process skills) และ 5) เน้นการบูรณาการ (integration)
ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นสากล (ทิศนา แขมมณี, 2550;
กองบรรณาธิการ, 2554)
เป้าหมายหลักด้านการจัดการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน
สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักข้อที่ 5 ของอาเซียน คือ การให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ดีระหว่าง
ประชาชนประเทศต่าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
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Educational management is also related to the third pillar
of ASEAN community which called the ASEAN Socio-Cultural
Community. Therefore, the purpose of setting ASEAN community is
to create the unity and co-operation in the region which will provide
the opportunity for all countries to increase sharing of usefulness
and encouragement to each other instead of having a competition
(Piboonsongkram, P., 2011; Department of strategy and evaluation
Bangkok, 2013).
Many organizations in each country have prepared for
the readiness of entering ASEAN community in 2015 especially
the organization that related to educational management. Some
countries have issued planning approach and educational
development was set for the strategy in order to develop
education for produce qualify labors for team working of countries
in ASEAN community. Brunei is one of the countries that having
encouragement of students in vocational education to have an
efficiency and matches with seven occupations. Philippines is also
awakened to study and research in action by using good role of
model to be the pattern of doing learning activities as well as
Indonesia. Moreover, planning of educational management for
the readiness of entering ASEAN community is also happening in
Singapore, Cambodia, Malaysia, and Thai (Department of Technical
Education, 2008; Ministry of Education, 2012; The World Bank, 2014;
Florido, A.M., 2014; Ministry of Education, 2014).
From the state of educational management of countries in
ASEAN community that occurs in the present still appear some
different aspects. In the aspect of teacher development, Singapore

การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน: จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ

5

รวมทั้งสอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 ที่เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนที่ได้กำ�หนดจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน คือ การสร้าง
ความเป็ น เอกภาพในภู มิ ภ าคและความร่ ว มมื อ อั น จะทำ � ให้ ทุ ก ประเทศได้
ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น จากการแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่า
ทีจ่ ะแข่งขันกัน (ประดาป พิบลู สงคราม, 2554; สำ�นักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร, 2556)
ปัจจุบันหลายหน่วยงานของแต่ละประเทศได้มีการเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานั้นหลายประเทศได้มีการเตรียมความพร้อม
โดยการกำ�หนดเป็นแผนในการพัฒนาเชิงรุกที่มีการกำ�หนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตแรงงานที่มีศักยภาพในการทำ�งาน
ได้ร่วมกันภายในประเทศในประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน ที่มีการ
ส่งเสริมการผลิตนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับ
การผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับ 7 สาขาอาชีพ ในประเทศฟิลิปปินส์มีการตื่น
ตัวและมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติโดยมีตัวอย่างที่ดีมาเป็นแม่แบบ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำ�หรับประเทศอินโดนีเซียก็มีการวางแผน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมที่เป็นประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย และไทย ได้มีการวางแผนการ
จัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการก้าวสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียน (Department of Technical Education, 2008;
Ministry of Education, 2012; The World Bank, 2014; Florido, A.M., 2014;
Ministry of Education, 2014)
จากสภาพการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น ยังปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่าง
เช่น แนวทางการพัฒนาครูซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำ�คัญในการจัดการศึกษา
นั้น พบว่า ประเทศที่ให้ความสำ�คัญกับเรื่องที่มากที่สุดคือประเทศสิงคโปร์
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has shown good practice and being good role of model in teacher
development for many countries in ASEAN region and world level.
Many countries in ASEAN start to use the innovation and system of
teacher development from Singapore; however, the effectiveness
of development is still far away from Singapore. Even though in
Thailand, the innovation and teacher development still keeps on
going for the readiness and equality of teacher development in
ASEAN community (Pornseema, D., 2013). Student’s development
is also needed for enhancing the equality of producing qualify
labors in ASEAN countries.
Organizations are alert for the adjustment and plan in
educational management for the readiness of entering ASEAN
community in 2015. Previous educations caused to current
education and continue to future education. Therefore, setting of
trends and possible standard is the way for social development
in holistic of ASEAN community which will be the network
interaction for increase sharing and connection. It is important to
set the trend of educational management systematically and be
the unity which will toward to the holistic of ASEAN society. However,
the composition of educational management needs to have
working system in many levels. It starts from policy level or plans
in the country level. Level of curriculum development and level
of learning and instruction are planned in all countries in order to
prepare for entering ASEAN community. Each country will plan and
issue their own policy, but it does not have any plan to collaborate
for the unity in ASEAN community.
Therefore, this article interested in studying and developing
trends and possibility of educational management for the unity
of countries in ASEAN community including to live peaceful
coexistence in society. The purposes were to propose the
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โดยที่สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่ประสบความสำ�เร็จสูงในการพัฒนาวิชาชีพครู
จนเป็นแบบอย่างให้หลายๆ ประเทศในภูมภิ าคอาเซียนและของโลก หลายประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนเริ่มนำ�ระบบหรือนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปร์
ไปใช้ แต่ยังไม่สามารถดำ�เนินการให้มีประสิทธิผลเท่ากับสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์
คงไม่หยุดนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูของตนเองไว้เพียงเท่าที่เราเห็นอยู่
ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราก็ต้องพัฒนานวัตกรรมการผลิต
และพัฒนาครูของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นกัน (ดิเรก พรสีมา, 2556) ทั้งนี้
เพือ่ ให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามเทียบเท่ากัน
ในประชาคมอาเซียนและมีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกันเข้าสูต่ ลาดแรงงานภายในประเทศ
ในประชาคมอาเซียน
หน่วยงานหรือองค์กรมีความตื่นตัวในด้านการปรับเปลี่ยนและวางแผน
ทางด้านการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาในอดีต ส่งต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน
และแนวโน้มอันจะพึงเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การกำ�หนดทิศทาง แนวทาง
และมาตรฐานอันจะพึงเป็นไปได้ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เป็นพัฒนาการ
ทางสั ง คมในองค์ ร วมของประชาชาติ อ าเซี ย นที่ ต่ อ ไปจะต้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
เป็นเครือข่าย เป็นการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นองค์ประกอบของ
การจัดการศึกษานั้นต้องมีระบบการทำ�งานหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย
หรือการวางแผนของในระดับประเทศ ระดับการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษาในแต่ละระดับ ซึง่ ขณะนีใ้ นแต่ละประเทศ
ได้มีแผนงานและมีการจัดทำ�แผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยทีใ่ นแต่ละประเทศต่างมีการวางแผนและกำ�หนดเป็นนโยบายเป็นของ
ตนเอง โดยที่ยังไม่ได้มีการวางแผนหรือจัดทำ�ให้มีความเป็นเอกภาพในประชาคม
อาเซียน
ดังนัน้ หนังสือเล่มนีจ้ งึ สนใจในการนำ�เสนอเกีย่ วกับการศึกษาและพัฒนา
ทิศทางทีเ่ ป็นไปได้ในการจัดการศึกษาเพือ่ ความเป็นเอกภาพในประชาคมอาเซียน
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข มีวัตถุประสงค์ของการนำ�เสนอคือ
เพื่อนำ�เสนอ
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state of educational management in ASEAN community, to develop framework of educational management for the unity in ASEAN
community, and to propose trends and set strategy of educational
management for peace of countries in ASEAN. Future Research using
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) was designed and the
target group was educational personnel from ten ASEAN countries.
Research tools were interview schedule and questionnaires. Qualitative data were analyzed by using content analysis and analytic
induction, and quantitative data from EDFR questionnaires were
analyzed using median, mode and interquartile range as descriptive
statistics. Results of educational management for unity and peace
in ASEAN community were presented in this article as the following
items. Seven parts of this article are shown which consisted of 1)
Introduction, 2) ASEAN Education and Concerned Research Work, 3)
Educational Planning of Countries in ASEAN Community, 4) The State
of Educational Management in ASEAN Community, 5) Framework
of Educational Management for the Unity in ASEAN Community, 6)
Strategy of Educational Management for Peace in ASEAN Community,
and 7) The Reflection of Research Results. These are shown in the
next chapters.
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สถานะของการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนากรอบการทำ�งาน
ของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพในประชาคมอาเซียนและนำ�เสนอ
ทิศทางและการกำ�หนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศ
ในอาเซี ย น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ การวิ จั ย อนาคตด้ ว ยเทคนิ ค EDFR ออกแบบ
การออกวิจยั โดยกำ�หนดกลุม่ เป้าหมายคือบุคลากรทางการศึกษาจาก 10 ประเทศ
อาเซี ย น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม ข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสนุปแบบอุปนับ
และข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม EDFR วิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบ
บรรยาย คือ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และช่วง interquartile ผลการจัดการศึกษา
เพือ่ ความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียนได้น�ำ เสนอในหนังสือเล่ม
แบ่งเป็น 7 บท ประกอบด้วย 1) บทนำ� 2) การศึกษาของอาเซียนและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 3) แผนการจัดการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 4) สภาพ
การจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน 5) กรอบของการจัดการศึกษา
เพื่อความเป็นเอกภาพในประชาคมอาเซียน 6) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
เพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน และ 7) การสะท้อนคิดผลการวิจัยอาเซียน
รายละเอียดของเนื้อหาจะปรากฏในบทต่อไป
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Chapter II
Educational Planning of Countries
in ASEAN Community
Ministry of Education (2006) had presented education plan of
ASEAN countries from the research called “Comparative research on
educational reform of countries in ASEAN community”. The purposes
of this research were 1) to study the progress of education reform
of ASEAN countries, 2) to survey the way of cooperation between
countries in education for the strengthen, and 3) to propose the
policy for Thai education in order to create the educational strategy
for the strengthen of ASEAN countries. Documentary research and
interview were used for data collection. Data was synthesized and
proposed the way of collaborative strategized encouragement in
ASEAN education. The results indicated that all ASEAN countries had
shown education as an important part of the country specially to link
education into economic education. Many countries used education
to get rid poverty and move forwards from the economic weakness
development. Education was the key of movement to enhance the
competition in international level especially new countries that join
in ASEAN community. Educational developing plan of each ASEAN
country is shown as the following.
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บทที่ 2
แผนการจัดการศึกษา
ของประเทศในประชาคมอาเซียน
กระทรวงศึกษาธิการ (ปี ค.ศ.2006) ได้น�ำ เสนอแผนการศึกษาของประเทศ
ในประชาคมอาเซียนจากการวิจยั ทีเ่ รียกว่า“การเปรียบเทียบการวิจยั เกีย่ วกับการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน” วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษาความคืบหน้าของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 2) การสำ�รวจทางของความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษา
สำ�หรับเสริมสร้างและ 3) เพือ่ นำ�เสนอนโยบายเพือ่ การศึกษาไทยในการทีจ่ ะสร้าง
กลยุทธ์การศึกษาสำ�หรับเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศในประชาคมอาเซียน
วิจยั เอกสารและการสัมภาษณ์ ได้น�ำ มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทีไ่ ด้น�ำ
มาสังเคราะห์และนำ�เสนอวิธีการเพื่อกำ�หนดยุทธศาสตร์ในการทำ�งานร่วมกันใน
ด้านการศึกษาอาเซียน ผลการวิจัยพบว่าทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แสดงให้
เห็นการศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญของประเทศมาเป็นส่วนสำ�คัญเพื่อ
การศึกษา การเชือ่ มโยงในการศึกษาทางเศรษฐกิจ หลายประเทศใช้การศึกษาเพือ่
มาจัดการกับสภาพความยากจนและเดินไปข้างหน้าต่อไป จากการพัฒนาความ
อ่อนแอทางเศรษฐกิจ การศึกษาเป็นกุญแจสำ�คัญของการเคลือ่ นไหวเพือ่ เพิม่ การ
แข่งขันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะประเทศใหม่ทเี่ ข้าร่วมในประชามคมอาเซียน
การศึกษาแผนพัฒนาของแต่ละประเทศอาเซียนจะแสดงเป็นดังต่อไปนี้
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Educational Development Plan of Thailand
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540 (1997) has
issued basic policy of education in section 81 that the state should
develop education related to economic and social change. Therefore,
education law has been announced called “National Education Act
B.E.2542 (1999)”. The main purpose of this act was to provide basic
education opportunity for all at least 12 years without tuition fee.
The state also needed to provide education for handicap, weak opportunity, and gifted students. In section 8 of National Education Act
appointed that the state provides long life education for Thai people
and society can be parted of educational management. Child center
learning is the key of education reform focusing on knowledge, moral,
learning process, and integrated knowledge with diverse curriculum
that appropriate to students’ age and potential. Thai education
focuses on balanced development in knowledge, thinking, ability,
morality, and responsibility to society. Both local and core curriculum is provided for basic education. Academic development and
conducting research for creating new body of knowledge and social
development are encouraged for Thai students in higher education
level. The planning of 15 years (B.E.2545 – 2559) has applied content
from Constitution of the Kingdom of Thailand, National Education
Act and government policy in order to set the strategic planning for
national education continually and related to all education plan in
every level consisted of basic education developing plan, vocational
education developing plan, and higher education developing plan
including action plan in the level of educational area and institution.
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แผนพัฒนาการศึกษาแห่งประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ได้กำ�หนด
นโยบายพื้นฐานของการศึกษาในมาตราที่ 81 ว่ารัฐควรพัฒนาการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นกฎหมายการศึกษา
ได้ประกาศและเรียกว่า“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ค.ศ.
1999)” วัตถุประสงค์หลักของการกระทำ�นี้คือการให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้น
ฐานสำ�หรับทุกคนอย่างน้อย 12 ปีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน รัฐ
ยังจำ�เป็นในการให้การศึกษาสำ�หรับผูด้ อ้ ยโอกาสและนักเรียนทีม่ พี รสวรรค์ความ
สามารถพิเศษ ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้รับการแต่ง
ตั้งว่ารัฐให้การศึกษาตลอดชีวิตสำ�หรับคนไทยและสังคมสามารถแยกการจัดการ
ศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กเป็นกุญแจสำ�คัญของการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้น
ไปที่ความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และความรู้แบบบูรณาการกับการเรียน
การสอนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับอายุของนักเรียนและศักยภาพ การศึกษา
ไทยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่สมดุลในความรู้ความคิดความสามารถมีคุณธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสองหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลางมี
ไว้ส�ำ หรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การพัฒนาทางวิชาการและการดำ�เนินการวิจยั เพือ่
สร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาสังคมได้รับการสนับสนุนสำ�หรับนักเรียนไทย
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น การวางแผน 15 ปี (พ.ศ. 2545 - 2559) ได้นำ�เนื้อหา
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
นโยบายของรัฐบาลในการทีจ่ ะตัง้ ค่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพือ่ การศึกษาแห่งชาติ
อย่างต่อเนื่องและที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษาในทุกระดับประกอบด้วย
ระดับต้น การศึกษาการพัฒนาแผนอาชีวศึกษาการพัฒนาแผนและการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแผนแผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถาบันการศึกษา
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For social development to be knowledge society and to be
an economic-based knowledge system, Thai people have received
equal learning opportunity, long life training, and having knowledge
for their career which can lead the country to survive from economic
and social critical. This educational development should relate to the
20 years of long planning of the 9th National Economic and Social
Development Plan and the Act that issue the process of decentralization into local administration (B.E.2542) including other Acts that
related to National Education Plan. This plan is based on Philosophy
of Sufficiency Economy of King Rama IX that focus on the middle
way, having enough to support, having reasonable, and to know the
world change. It is the way of practicing having life for sustainable
development and to live with happiness for Thai people by having
human as the center of development and preserving Thai identity.
Thai people are able to use knowledge and technology appropriately,
having immunity and flexibility in order to be ready for the change
in parallel with having morality and honesty. For National Education
Act (B.E.2545-2559), holistic integrated plan is used for conceptual
framework for developing human to be a complete man and to
develop the society.
There are three aspects of developing human: 1) best quality
society that full of uprightly, transparency and right, 2) learning and
wisdom society that everyone in every society is active and always
ready to learn, 3) reconciliation and generosity in the society in order
to enhance Thai culture and art. According to National Education
Plan, three objectives were set that is 1) fully
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สำ�หรับการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมฐานความรูแ้ ละเพือ่ ให้ระบบมีความรู้
ทางเศรษฐกิจตามที่คนไทยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้การฝึกอบรม
หรือการเรียนรู้ตลอดและมีความรู้สำ�หรับการประกอบอาชีพของเขาซึ่งสามารถ
นำ�ประเทศให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นทีส่ �ำ คัญ ในการ
นีก้ ารพัฒนาการศึกษาควรเกีย่ วข้องกับแผน 20 ปีของการวางแผนระยะยาว ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและพระราชบัญญัติที่ออกกระบวนการ
ของการกระจายอำ�นาจในการบริหารท้องถิ่น (พ.ศ. 2542) รวมทั้งการกระทำ�อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนนี้จะมีการปรับใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 ทีม่ งุ่ เน้นทางสาย
กลางมีความพอเพียง พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลและเพื่อทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงโลก มันเป็นวิธีการของการฝึกการมีชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขให้กับคนไทยโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาและรักษาอัตลักษณ์ไทย คนไทยมีความสามารถในการใช้ความรู้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นในการที่จะพร้อมสำ�หรับ
การเปลีย่ นแปลงในแบบคูข่ นานกับการมีคณ
ุ ธรรมและความซือ่ สัตย์สจุ ริต สำ�หรับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (BE2545-2559) แผนแบบบูรณาการแบบองค์
รวมที่จะใช้สำ�หรับกรอบแนวคิดในการพัฒนาของมนุษย์จะเป็นคนที่สมบูรณ์และ
การพัฒนาสังคม
การพัฒนามนุษย์นั้นมีสามด้านด้วยกัน คือ 1) สังคมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดที่
เต็มไปด้วยความเทีย่ งธรรมโปร่งใสและยุตธิ รรม 2) การเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาสังคม
ที่ทุกคนในทุกสังคมมีการนำ�ไปใช้และพร้อมที่จะเรียนรู้ 3) ความสมานฉันท์และ
ความเอื้ออาทรในสังคมเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติโดยได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ประกอบ
ด้วย 1) การพัฒนามนุษย์
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human development and stability, 2) creating Thai society to be moral, wisdom and learning society, and 3) develop environment for the
basic social development of morality, local wisdom and learning. The
process of conducting following these objectives, National Education
Plan has issue the policy under this process 4 aspects which are 1) to
develop everyone have long life learning and be able to access the
knowledge, 2) learning reform for student development with nature
and high potential, 3) encouragement morality and best practice of
desired characteristics, and 4) human development in sciences and
technology for self-sufficiency and enhance competitive competency
in international level.
Educational Development Plan of Brunei Darussalam
Brunei Darussalam is an ASEAN country that is having small
area and population, but full of economic under the state control. It
is the only one country in ASEAN that still have an absolute monarchy system. Formal education was established in 1916 (B.E.2459) by
opening Malay local language school in the capital city (in Bandar Seri
Begawan). During that time, only boys who were 7-14 years old would
have the opportunity to study. There was not national education plan,
but education plan was the part of 5 years’ national development
plan. The 1st National Development Plan (in 1954) focused on the
basic facility and structure in order to prepare and establish Ministry
of Education. In 1985, the national policy and educational system
had provided the opportunity for people who lived permanent in
Brunei Darussalam to study in primary level without tuition fee.
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และความมั่นคงอย่างเต็มที่ 2) การสร้างสังคมไทยให้เป็นคุณธรรมภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้สังคมและ 3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมสำ�หรับการพัฒนาพื้นฐานทาง
สังคมของคุณธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ ขั้นตอนในการดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้วัตถุประสงค์เหล่านี้แผนการศึกษาแห่งชาติมีการออกนโยบายภายใต้
กระบวนการนี้ 4 ด้านคือ 1) เพื่อพัฒนาทุกคนมีการเรียนรู้ชีวิตตลอดชีวิตและ
สามารถเข้าถึงความรู้ 2) การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้เต็มตามศักยภาพ 3) การส่งเสริมคุณธรรมให้กำ�ลังใจและการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 4) การพัฒนามนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตัวเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
บรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศอาเซียนทีจ่ ะมีพนื้ ทีข่ นาดเล็กและประชากร
แต่เต็มรูปแบบของเศรษฐกิจภายใต้การควบคุมของรัฐ เป็นเพียงประเทศเดียวใน
อาเซียนทีย่ งั คงมีระบบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ศึกษาอย่างเป็น
ทางการได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1916 (B.E.2459) โดยการเปิดโรงเรียนสอนภาษามลายู
ท้องถิน่ ในเมืองหลวง (ในบันดาร์เสรีเบกาวัน) ในช่วงเวลาทีเ่ ด็กผูช้ ายเพียงคนเดียว
ที่อายุ 7-14 ปีจะมีโอกาสในการศึกษา ไม่ได้มีการวางแผนการศึกษาแห่งชาติ แต่
แผนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา 5 ปีของชาติ 1 แผนพัฒนาแห่งชาติ
(ในปี 1954) มุ่งเน้นไปที่สิ่งอำ�นวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียม
ความพร้อมและสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 1985 นโยบายระดับชาติและ
ระบบการศึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้คนที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในบรูไนดารุสซาลาม
จะศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการศึกษา
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In the Eighth National Development Plan in 2001 – 2005, human
resource development and the use of information technology was
focused on education development. E-learning has also used for one
of the strategies in education plan on technological development
or order to develop strength society based on the King, Malay race,
and the Noble Qur’an (Holy Quran), Hadith, and Aqli including the
eight aspects of national policy as follow: 1) to operate the educational system focus on using Malay language as a formal language in
parallel with other languages such as English and Arabic as second
language, 2) to provide education for all students for 12 years divided
into primary education for 7 years (including 1 year of kindergarten),
lower secondary for 3 years and upper education or vocational /
technical education) for 2 years, 3) to provide integrated curriculum
as well as setting the standard of assessment equally to all schools,
4) To provide Islamic curriculum that related to the principle of Ahli
Sunnah Wal-Jamaah, 5) to serve educational media and facility for
learning Mathematics, Sciences and Educational Communication
Technology for encouragement students to receive and practice until
they are ready for the change of the career, 6) To provide students
for self-development and search for variety of learning program
through activity and curriculum that related to national philosophy,
and 7) To create the opportunity of learning in higher education with
appropriate qualification and experiences, and 8) to provide best
practice of basic structure of education management for enhancing
the national need.
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ในแผนพัฒนาแปดแห่งชาติ 2001 - 2005 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา e-Learning ยัง
ใช้เวลาหนึ่งของการกำ�หนดกลยุทธ์ในการวางแผนการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือเพือ่ พัฒนาสังคมความแข็งแรงขึน้ อยูก่ บั พระมหากษัตริยเ์ ชือ้ ชาติมา
เลย์และโนเบิลกุรอ่าน (อัลกุรอาน) หะดีษและ aqli รวมทัง้ แปดด้าน ของนโยบาย
ระดับชาติดงั นี้ 1) เพือ่ ดำ�เนินการมุง่ เน้นทีร่ ะบบการศึกษาเกีย่ วกับการใช้ภาษามา
เลย์เป็นภาษาอย่างเป็นทางการในแบบคู่ขนานกับภาษาอื่น ๆ เช่นภาษาอังกฤษ
และภาษาอาหรับเป็นภาษาที่สอง 2) เพื่อให้การศึกษาสำ�หรับนักเรียนทุกคนเป็น
เวลา 12 ปีแบ่งออกเป็นหลักการศึกษาเป็นเวลา 7 ปี (รวม 1 ปีของการเรียนใน
ระดับ) มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีและการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ / การศึกษาทาง
ด้านเทคนิค) เป็นเวลา 2 ปี 3) จัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นเดียว
กับการกำ�หนดมาตรฐานของการประเมินอย่างเท่าเทียมกันในทุกโรงเรียน 4) เพือ่
ให้หลักสูตรอิสลามทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักการของอาลีซนุ นะฮฺ Wal-Jamaah 5) การ
ให้บริการสื่อการสอนและสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษาสำ�หรับ ENC ส่งเสริมผู้เรียนให้
ได้รบั การฝึกปฏิบตั จิ นกว่าพวกเขาจะพร้อมสำ�หรับการเปลีย่ นแปลงเข้าสูเ่ ส้นทาง
ของอาชีพ 6) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและการค้นหาความหลากหลาย
ของโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาแห่ง
ชาติ 7) การสร้างโอกาสของการเรียนรู้ในการศึกษาสูงมีคุณสมบัติเหมาะสมและ
มีประสบการณ์และ 8) เพือ่ ให้มแี นวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ของโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของการจัดการศึกษาสำ�หรับการเสริมสร้างความต้องการในระดับชาติ
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The development of the Ministry of Education Strategic Plan
2012-2017 affirms the Ministry’s continuous and unwavering commitment towards quality education for the nation. The plan has been
developed through a series of workshops and consultations by the
Ministry. The achievements of the previous 5-year Strategic Plan were
reassessed and reevaluated to determine the extent to which the
plan was aligned to Brunei Vision 2035.
The Ministry of Education Strategic Plan 2012-2017 sets the
course which the Ministry will take in the next five years. To ensure
its effective implementation, the commitment of everyone is vital. It
identifies 3 Strategic Focus Areas (SFAs), 14 Strategic Objectives and
18 Key Performance Indicators (KPIs). The 3 Strategic Focus Areas in
which the Ministry of Education has identified are: 1) Teaching and
Learning Excellence; 2) Professionalism and Accountability; and 3)
Efficiency and Innovativeness. These are the essential areas that the
departments, divisions and units under the Ministry of Education
need to focus on to achieve the common goals. All the three goals
are interlinked and inseparable.
SFA 1: Teaching and Learning Excellence, the scope of this
focus area is extensive, covering all the domains in the education
framework. The framework comprises of the following domains and
their various components: the “Management and Organization”
Domain which subsumes “School Management” and “Professional
Leadership”; the “Learning and Teaching” Domain which subsumes
“Curriculum and Assessment” and “Student Learning and Teaching”;
the “Student Support and School Ethos”
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การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการแผนยุทธศาสตร์ 2012-2017 ยืนยันความ
มุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งและไม่เปลีย่ นแปลงของกระทรวงทีม่ ตี อ่ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพื่อประเทศชาติ แผนได้รับการพัฒนาผ่านชุดของการฝึกอบรมและให้คำ�ปรึกษา
โดยกระทรวง ความสำ�เร็จก่อนหน้านี้ 5 ปีแผนยุทธศาสตร์ได้รับการประเมินและ
ทบทวนการกำ�หนดขอบเขตแผนการนี้ก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์บรูไน 2035
กระทรวงศึกษาธิการแผนยุทธศาสตร์ 2012-2017 ชุดการเรียนการสอน
ซึ่งกระทรวงจะใช้เวลาในอีกห้าปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ของความมุ่งมั่นของทุกคนมีความสำ�คัญ โดยจะระบุ 3 กลยุทธ์ มุ่งเน้นพื้นที่
(SFAS) 14 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ 18 ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (KPIs) กลยุทธ์
มุ่งเน้นพื้นที่ 3 ในการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ระบุคือ 1) การเรียนการสอน
และการเรี ย นรู้ เ ป็ น เลิ ศ 2) ความเป็ น มื อ อาชี พ และความรั บ ผิ ด ชอบ และ
3) ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม เหล่านี้เป็นพื้นที่สำ�คัญที่หน่วยงาน
หน่วยงานและหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน ทั้งสามเป้าหมายจะเชื่อมโยงกันและแยกกันไม่ออก SFA ที่
1: การเรียนการสอนและการเรียนรู้เป็นเลิศขอบเขตของพื้นที่นี้เป็นที่กว้าง
ขวางครอบคลุมทุกโดเมนในกรอบการศึกษา กรอบประกอบด้วยโดเมนต่อไป
นี้และส่วนประกอบต่างๆ “การบริหารจัดการและการจัดระเบียบ” โดเมนซึ่ง
subsumes“การบริหารจัดการของโรงเรียน” และ“ความเป็นผู้นำ�มืออาชีพ”;
“การเรียนการสอน” โดเมนซึ่ง subsumes“หลักสูตรและการประเมินผล”
และ“เรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอน”; “การสนับสนุนนักศึกษาและ
โรงเรียน Ethos”
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Domain which subsumes “Student Support” and “Partnership”; and
the “Student Performance” Domain which subsumes “Attitude and
Behavior” and “Participation and Achievement”.
SFA 2: Professionalism and Accountability, in the strategic focus
area of professionalism and accountability, the scope covers the
adoption of best practices by the Ministry, the schools and higher
institutions of learning in implementing the policies, setting standards
and remaining accountable for all learning outcomes.
SFA 3: Efficiency and Innovativeness, the Ministry of Education
will continuously understand the stakeholders’ needs and expectations, plan policies, streamline processes, monitor and evaluate its
core business processes namely: the Core Education process and the
Higher Education process. (Ministry of Education, 2012).

Educational Development Plan of Malaysia

Malaysia is an ASEAN country that has education and conduct
research as the first priority according to the economic policy which
focuses on applying knowledge for the key of potential development.
The government has set the national policy of creation Malaysia to
be the country of flexibility, strong and competitive country. The
country focuses on the investment for sustainability and effectiveness by searching and conducting research using high technology for
developing economy based on knowledge. Since the 21st century,
Malaysia tries to enhance the dynamic on agriculture, production,
and services integrated with
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โดเมนซึ่ง subsumes“การสนับสนุนนักศึกษา” และ“ความร่วมมือ”; และ“ผล
งานของนักศึกษา” โดเมนซึ่ง subsumes“ทัศนคติและพฤติกรรม” และ“การมี
ส่วนร่วมและความสำ�เร็จ”
SFA 2: ความเป็ น มื อ อาชี พ และความรั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ สำ � คั ญ เชิ ง
กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบขอบเขตครอบคลุมถึงการนำ�
ไปใช้ปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยกระทรวงโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นของการ
เรียนรู้ในการดำ�เนินนโยบายการตั้งค่ามาตรฐานและที่เหลือรับผิดชอบต่อผล
การเรียนรู้ทั้งหมด
SFA 3: ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการอ
ย่างต่อเนื่องจะเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังนโยบาย
แผนปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษากระบวนการ
ทางธุรกิจหลัก คือกระบวนการหลักของการศึกษาและกระบวนการการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2012)

แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศอาเซียนทีม่ กี ารศึกษาและการดำ�เนินการวิจยั
เป็นสิ่งสำ�คัญอันดับแรกตามนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ความรู้ที่สำ�คัญ
สำ�หรับการพัฒนาศักยภาพ รัฐบาลได้มีการกำ�หนดนโยบายระดับชาติของการ
สร้างมาเลเซียจะเป็นประเทศทีม่ คี วามยืดหยุน่ แข็งแรงและประเทศในการแข่งขัน
ประเทศทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารลงทุนเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพโดย
การค้นหาและการดำ�เนินการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานความรู้ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 มาเลเซียพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในแบบพลวัตในการเกษตร การผลิตและให้บริการครบวงจรด้วย
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knowledge and technology for participated encouragement of high
economic participants in the region including develop human resources to be ready for knowledge based society. Malaysia government
has issued that education development is one of the most important missions by setting the goal to provide education opportunity
to people in all levels especially in primary and secondary school
which is a compulsory education. Education Act 1996 has issued 6
aspects in national education plan consisted of 1) national education
system should be the system that having quality at international
standard and is able to reflect national ideology, 2) follow national
education policy for the basic policy of education development, 3)
primary school will study for 5 – 7 years, 4) kindergarten education
is a part of compulsory national education, 5) develop and enhance
vocational education, and 6) using allocated principle to control
private education.
Education development of Malaysia is issued in the 8thnational
economic and social development plan consisted 9 strategies to
develop economic growth with sustainable and competitive development in international level, and was be able to face the challenge
situation with globalization and free trade: 1) to preserve economic
stability in macro level, 2) eliminate poverty and adjust social structure, 3) enhance economic growth using production efficiency as
driving factor, 4) enhance level of competition in the main economy,
5) extend using information technology, 6) enhance human resource
development, 7) sustainable development, 8) create quality assurance, and 9) to create strength of morality and ethics.
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ความรูแ้ ละเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนให้มสี ว่ นร่วมของผูเ้ ข้าร่วมทางเศรษฐกิจสูงใน
ภูมภิ าครวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี วามพร้อมสำ�หรับสังคมฐานความรู้
รัฐบาลมาเลเซียได้ออกว่าการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นหนึง่ ในภารกิจทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
โดยการตัง้ ค่าเป้าหมายทีจ่ ะให้โอกาสในการศึกษาให้กบั คนในทุกระดับโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึง่ เป็นการศึกษาภาคบังคับ พระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษา 1996 ได้ออก 6 ด้านในแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
1) ระบบการศึกษาของชาติควรจะเป็นระบบที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
และสามารถทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์แห่งชาติ 2) ปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
ศึกษาแห่งชาติสำ�หรับนโยบายพื้นฐานของการพัฒนาด้านการศึกษา 3) โรงเรียน
ประถมศึกษาจะศึกษา 5-7 ปี 4) โรงเรียนอนุบาลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาแห่งชาติภาคบังคับ 5) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพและ 6) โดย
ใช้หลักการการจัดสรรในการควบคุมการศึกษาเอกชน
การพัฒนาการศึกษาของมาเลเซียจะออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
8th national ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ในการพัฒนาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติและสามารถที่จะเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ท้าทายกับโลกาภิวัตน์และการค้าเสรี 1) เพื่อรักษาเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงในระดับมหภาค 2) ขจัดความยากจนและการปรับโครงสร้างทางสังคม 3)
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตกับการขับรถ
ปัจจัย 4) เพิ่มระดับของการแข่งขันในเศรษฐกิจหลัก 5) ขยายการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 6) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 8)
สร้างการประกันคุณภาพและ 9) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของความมีคุณธรรม
และจริยธรรม
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Therefore, education development is issued in in the 6th
strategy that enhance human resource development for all people
to be strong in enhancing production efficiency and able to be a
competitive economic system based knowledge. Education system
is very important to respond the need of labor market that needs
people who full of knowledge and skills with values, attitude and
creativity. Malaysia has established education institute in all level and
used core curriculum integrated to schools for the youth to access
education increasingly.
Moreover, private organization were invited to join in education development especially in higher education level which correlated to
the national policy and free education and training. The 9th national
economic and social development plan (B.E.2549-2553) has set for
the strength of economy with flexible and be fair particularly financial management should be considered carefully with discipline. The
objective of education was set relating to the philosophy of national
education especially the development of human having knowledge
and skills to be ready for the economic growth. In addition, the
national development of all dimension needs to rely on private organization as well as education development that the government
has set the plan for private sector to join and investigate including
to practice skills that was not initiated by the government. The main
idea was to extend education opportunity for people to have equal
education which led to success on 5 aspects of ideology (Rukunegara)
consisted of 1) belief in god, 2) pay respect to King and Nation, 3)
adhere to the constitution, 4) practice of law, and 5) behave themselves with morality.
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ดั ง นั้ น การพั ฒ นาการศึก ษาจะออกในในกลยุท ธ์ที่ 6 ที่ช่ว ยเพิ่มการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ส�ำ หรับทุกคนทีจ่ ะมีความแข็งแรงในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการผลิตและสามารถที่จะมีความรู้ระบบเศรษฐกิจตามการแข่งขัน ระบบการ
ศึกษาเป็นสิ่งสำ�คัญมากที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการ
คนที่เต็มไปด้วยความรู้และทักษะที่มีค่านิยมทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์
มาเลเซียได้มกี ารจัดตัง้ สถาบันการศึกษาในทุกระดับและการใช้หลักสูตรแกนกลาง
บูรณาการให้กับโรงเรียนสำ�หรับเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น
นอกจากนี้องค์กรภาคเอกชนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการพัฒนาการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับการศึกษาทีส่ งู ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั นโยบายระดับชาติ
และการศึกษาและการฝึกอบรมฟรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ทื่ 9 (B.E.2549-2553) ได้กำ�หนดไว้สำ�หรับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจที่มีความ
ยืดหยุ่นและการจัดการทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นธรรมควรพิจารณา
อย่างรอบคอบ มีวนิ ยั วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้รบั การกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปรัชญาของการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาของมนุษย์มีความรู้
และทักษะทีจ่ ะมีความพร้อมสำ�หรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนีก้ าร
พัฒนาแห่งชาติของทุกมิติจำ�เป็นต้องพึ่งพาองค์กรเอกชนรวมทั้งการพัฒนาการ
ศึกษาว่ารัฐบาลได้มีการกำ�หนดแผนสำ�หรับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมและตรวจ
สอบรวมถึงการฝึกทักษะที่ไม่ได้ริเริ่มโดยรัฐบาล แนวคิดหลักคือการขยายโอกาส
ทางการศึกษาสำ�หรับคนทีจ่ ะต้องมีการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกันซึง่ นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ
ใน 5 ด้านของอุดมการณ์ (Rukunegara) ประกอบด้วย 1) ความเชือ่ ในพระเจ้า 2)
ให้ความเคารพต่อพระมหากษัตริยแ์ ละประเทศชาติ 3) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 4)
การปฏิบัติตามกฎหมายและ 5) ประพฤติตัวเองด้วยคุณธรรม
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Educational Development Plan of Philippines
Philippines used to be the country that focused on informal
education same as Spain before coming to the member of ASEAN
countries. It was set without clearly structure and lacked of rules
or method of teaching and instruction until issued education Act in
1863. Primary school for students was allowed to open under the
responsibility of government and local areas. All Philippines people
have the right to study with no tuition fee until now. The government
has set education development in the constitution year 1987 in
section 17 paragraph 11 that it is the responsibility of the state that
to give important duty for science education, technology, art and
culture, and sport in order to support human right and development.
In section 1 paragraph 14 has issued that the state has the duty to
protect and support all people to receive education in all level with
quality and appropriately. Moreover, in section 5 indicated that the
state should provide high budget for education management, and
the state should follow and monitor teaching and instruction in order to preserve the specialist and the usefulness. This constitution
reflects that to give important part to youth through education in
both formal and non-formal education. Learners from basic education
up to higher education are able to study without paying tuition fee.
In addition, the state provides private organizations, community and
family to have the opportunity to support education management
in non-formal education, informal education, and community and
local wisdom based-learning. In order to follow the provision of the
constitution, the education act year 1998 issues for learning without
paying tuition fee and follows by the president’s announcement in
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แผนพัฒนาการศึกษาของฟิลิปปินส์
ฟิลปิ ปินส์เคยเป็นประเทศทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาตามอัธยาศัยเช่นเดียวกับ
สเปนก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกประเทศอาเซียน ถูกสร้างโดยไม่มีโครงสร้างที่อย่าง
ชัดเจนและขาดระเบียบหรือวิธีการในการเรียนการสอนและการเรียนการสอน
จนกว่าจะออกพระราชบัญญัติการศึกษาในปี 1863 ระดับประถมศึกษาสำ�หรับ
นักเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่นและ
พืน้ ที่ ทุกคนฟิลปิ ปินส์มสี ทิ ธิทจี่ ะเรียนกับค่าเล่าเรียนจนถึงขณะนี้ รัฐบาลได้มกี าร
กำ�หนดการพัฒนาการศึกษาในปีที่รัฐธรรมนูญ 1987 ในมาตรา 17 วรรค 11 ว่า
เป็นความรับผิดชอบของรัฐทีจ่ ะให้การปฏิบตั หิ น้าทีท่ สี่ �ำ คัญสำ�หรับการศึกษาวิทยา
ศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะและวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา ในส่วนที่ 1 ย่อหน้าที่ 14 ได้กหนดว่ารัฐมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้อง
และสนับสนุนทุกคนที่จะได้รับการศึกษาในทุกระดับที่มีคุณภาพและเหมาะสม
นอกจากนี้ในมาตรา 5 ระบุว่ารัฐควรให้งบประมาณสูงสำ�หรับการจัดการศึกษา
และรัฐควรติดตามและตรวจสอบการเรียนการสอนและการเรียนการสอนเพือ่ ทีจ่ ะ
รักษาผลประโยชน์ของผู้เรียน รัฐธรรมนูญฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่าให้ความสำ�คัญ
ให้กับเยาวชนที่ผ่านการศึกษาในการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงการศึกษาสูงมีความสามารถในการศึกษาโดยไม่
ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน นอกจากนี้รัฐให้องค์กรเอกชน ชุมชนและครอบครัวที่จะมี
โอกาสทีจ่ ะสนับสนุนการจัดการศึกษาในการศึกษานอกระบบการศึกษานอกระบบ
และชุมชนท้องถิน่ และภูมปิ ญ
ั ญาตามการเรียนรู้ เพือ่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญปีพระราชบัญญัติการศึกษาปี ค.ศ.1998 ให้โอกาสการเรียนรู้โดยไม่
ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนตามประกาศของประธานาธิบดีใน
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1990 that “Decade of Education for All”. In the 21st century, the
way of education development has expanded for all people for
enhancing human capital to international level which follows the
medium national development plan for 5 years since 2001 called
“Medium Term Phillippines Development Plan”. This focused on
Comprehensive Human Development and human capital investment
especially in education. The state has played an important role of
basic education encouragement with quality. The goal is to support
science, mathematics skill, and information technology including the
way for low income people to study in non-formal education and
training for career. Philippines has set 3 long term planning starting
from action plan follows by main plan level which consisted of 1)
Plan of Action of Education for All (1991), 2) Master Plan for Basic
Education (1996-2005) focus on Modernizing Philippines Education,
3) National Technical Education and Skills Development Plan which
have 5 years plan which are 1) the Three-Pronged Direction, 2) Global
Competitiveness, 3) Rural Development, and 4) Social Integration. This
is the national plan for human development towards competition of
social and economic era. It is the medium skill for the 21st Century
which related to Medium Term Youth Development Plan 1994-2004
and National Employment Plan.
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ปี ค.ศ.1990 ว่า “ทศวรรษแห่งการศึกษาสำ�หรับทุกคน” ในศตวรรษที่ 21 วิธีใน
การพัฒนาการศึกษามีการขยายตัวสำ�หรับทุกคนสำ�หรับการเสริมสร้างทุนมนุษย์
ให้อยู่ในระดับสากลซึ่งตามแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลางเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี
2001 เรียกว่า“แผนพัฒนาระยะกลางฟิลิปปินส์” นี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนามนุษย์
ที่ครอบคลุมและการลงทุนทุนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รัฐได้มี
บทบาทสำ�คัญของการให้การส่งเสริมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีเป้าหมาย
ที่จะสนับสนุนวิทยาศาสตร์ทักษะคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง
วิธีการสำ�หรับคนที่มีรายได้ต่ำ�เพื่อให้ได้รับการศึกษาในการศึกษานอกระบบและ
การฝึกอบรมสำ�หรับอาชีพ ฟิลิปปินส์ได้มีการกำ�หนดการวางแผนระยะยาวที่เริ่ม
ต้นจากแผนปฏิบัติการตามระดับแผนหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติ
การการศึกษาสำ�หรับทุกคน (1991) 2) แผนแม่บทการศึกษาขั้นพื้นฐาน (19962005) มุ่งเน้น Modernizing ฟิลิปปินส์ศึกษา 3) เทคนิคการศึกษาแห่งชาติและ
แผนพัฒนาทักษะทีม่ แี ผน 5 ปีทผี่ า่ นมาคือ 1) ทิศทาง Three-Pronged Direction
2) การแข่งขันระดับโลก 3) การพัฒนาชนบทและ 4) บูรณาการสังคม นี้เป็นแผน
ระดับชาติเพื่อการพัฒนามนุษย์ไปสู่การแข่งขันในยุคสังคมและเศรษฐกิจ มันเป็น
ทักษะทีก่ ลางสำ�หรับศตวรรษที่ 21 ซึง่ เกีย่ วข้องกับระยะกลางแผนพัฒนาเยาวชน
ในปี 1994-2004 และแผนจ้างงานแห่งชาติ
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Educational Development Plan of Singapore
Singapore is an ASEAN country that give the most importance in
Education development since having freedom from England in 1965.
Singapore has investigated with educational system management and
to enhance the effectiveness of education in all level by creating the
unity and fairness in society, economy and politics in order to protect
the conflict in society. Singapore is wish to be the center of higher
education in international level of Asia-Pacific in 2000. In 2005, Singarpore has extended the goal to achieve of being the leader of Asia’s
Premier World-Class Education Hub to attract students from other
countries beginning from primary school up to higher education for
66,000 students. In 2012, Singapore enhanced educational standard
applying the overall process and correlation which are 1) learning
process for Qualities and Competencies Model in order to respond
in students’ ability, 2) to focus on mind conscience and learning
motivation of the achievement of each learner, 3) to increase and
prepare budget and resources for education management, 4) to focus
on centralization, 5) providing an extreme curriculum for students, 6)
to change from external assessment to be internal assessment in each
school and increase frequency of assessment for self-understanding,
7) encouragement the family to be part of student’s development,
and 8) to provide training or workshop for developing teachers and
facilitators that will support education with sustainable development.
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แผนพัฒนาการศึกษาของสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศอาเซียนที่ให้ความสำ�คัญมากที่สุดในการพัฒนาการ
ศึกษาตั้งแต่มีอิสรภาพจากอังกฤษในปี 1965 สิงคโปร์ได้รับการตรวจสอบกับการ
จัดการระบบการศึกษาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาในทุกระดับโดย
การสร้างเป็นเอกภาพและความเป็นธรรมในการ สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งในสังคม สิงคโปร์เป็นต้องการทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางของการ
ศึกษาทีส่ งู ขึน้ ในระดับนานาชาติของเอเชียแปซิฟกิ ในปี 2000 ในปี 2005 สิงคโปร์
ได้ขยายเป้าหมายเพื่อให้บรรลุการเป็นผู้นำ�ของเอเชียพรีเมียร์ World-Class
ศูนย์กลางการศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ เริ่มต้นจาก โรงเรียน
ขึ้นหลักในการศึกษาที่สูงขึ้นสำ�หรับนักเรียน 66,000 ในปี 2012 สิงคโปร์เพิ่ม
มาตรฐานการศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการโดยรวมและความสัมพันธ์คือ 1)
ขั้นตอนการเรียนรู้สำ�หรับประสิทธิและสมรรถนะรุ่นเพื่อที่จะตอบสนองในความ
สามารถของนักเรียน 2) ให้ความสำ�คัญกับความคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจในการ
เรียนรูข้ องความสำ�เร็จของผูเ้ รียนแต่ละคน 3) เพือ่ เพิม่ และเตรียมงบประมาณและ
ทรัพยากรสำ�หรับการจัดการศึกษา 4) ให้ความสำ�คัญกับการรวมศูนย์อำ�นาจ 5)
จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นสำ�หรับนักเรียน 6) เปลี่ยนจากการประเมิน
ภายนอกไปเป็นการประเมินผลภายในของแต่ละโรงเรียนและเพิม่ ความถีข่ องการ
ประเมินตนเอง 7) ส่งเสริมให้ครอบครัวได้เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาของนักเรียน
และ 8) ให้การฝึกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครูผสู้ อนสำ�หรับการพัฒนา
และอำ�นวยความสะดวกที่จะสนับสนุนการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Educational Development Plan of Indonesia
Education development of Indonesia was developed from the
constitution in 1945 while Indonesia announced the freedom and
establish republic to achieve the target of state which appeared in
Pancasila principle. The remarkable aspect of Indonesia are religious
interaction and educational management which can be the centralization and cultural identity preservation from diversity society and
mutual desire in social and economic development. The preservation of interaction between education and ancient religion of Islam
has become the religion for majority, and after the end of Karajan
Majapahit in the 16th Century towards to the freedom from colony
and become multicultural society in the wild geography area and
trying to adjust in the current world. The constitution in 1945, Chapter
2 section 31 indicated that 1) all people have the right to receive
education, and 2) the government should set and process education
system under the act which is education act in 2003. This education
act has issue the target, policy, and action plan that cover expanding
education opportunities and the equality of education, encourage
people to access education in all levels and to improve the quality
of education continually in order to related to the social need, and
to develop community based-education. Indonesia education plan
is issued in 5 years’ plan called “Rencana Pembangunan Lima”
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แผนพัฒนาการศึกษาของการพัฒนาประเทศอินโดนีเซีย
การศึกษาของอินโดนีเซียได้รับการพัฒนามาจากรัฐธรรมนูญในปี 1945
ในขณะที่ อิ น โดนี เซี ย ประกาศเสรี ภ าพและสร้ า งสาธารณรั ฐ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายของรัฐทีป่ รากฏในหลักการ Pancasila ลักษณะทีโ่ ดดเด่นของอินโดนีเซีย
มีปฏิสัมพันธ์ทางศาสนาและการจัดการศึกษาซึ่งสามารถรวมศูนย์และการเก็บ
รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากสังคมความหลากหลายและความปรารถนา
ร่วมกันในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การดูแลรักษาของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษาและศาสนาโบราณของศาสนาอิสลามได้กลายเป็นศาสนา
ส่วนใหญ่และหลังจากการสิ้นสุดของ Karajan Majapahit ในศตวรรษที่ 16 ที่มี
ต่อการที่จะมีเสรีภาพจากอาณานิคมและกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
ทางภู มิ ศ าสตร์ ป่ า และพยายามที่ จ ะปรั บ ในปั จ จุ บั น รั ฐ ธรรมนู ญ ในปี 1945
หมวดที่ 2 มาตรา 31 ระบุว่า 1) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาและ 2) รัฐบาล
ควรกำ�หนดระบบการศึกษากระบวนการตามกฎหมายซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ
การศึกษาในปี 2003 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งนี้ มีการกำ�หนดเป้าหมาย
แผนนโยบายและการดำ�เนินการที่ครอบคลุมการขยายโอกาสทางการศึกษา
และความเท่ า เที ย มกั น ของการศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา
ในทุ ก ระดั บ และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ที่ จ ะ
เกีย่ วข้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาตามการศึกษาชุมชน แผนการ
ศึกษาอินโดนีเซียจะออกในแผน 5 ปีเรียกว่า “Rencana Pembangunan Lima”
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Tahun or REPELITA”. It is general method that consider to the equality
of education opportunity, the respond of need education, education
quality, education effectiveness in both formal and non-formal education. The content focuses on creating personality and the composition of abilities of human resources. The national action plan has
set the policy called “Education for All” in 2002, and it focuses on
the equality of education and to confirm that all Indonesia people
no matter which gender, positions, stay away from prosperity, or
underprivileged should have the right to study in basic education.
Educational Development Plan of Cambodia
Cambodia has given education as the important part of country
development since received an independence in 1953. Cambodia
government after election in 1993 following Paris Peace Agreement
that gave important role in education development and try to promote non-formal education and private education same as liberalism
countries. Education has set for the key of reduce poverty problem in
order to enhance the potential of economic competition into international level based on human resources. The 1st National Economic
and Social Development Plan (1996-2000) has issued general way
in policy, strategy and goal for education development in 3 aspects
which are 1) people receive education with equality,
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Tahun หรือ REPELITA” ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่จะพิจารณาความเสมอภาคใน
โอกาสการศึกษาการตอบสนองความต้องการของการศึกษาที่มีคุณภาพการ
ศึกษาประสิทธิผลการศึกษาทั้งในการศึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เนื้อหามุ่งเน้นไปที่การสร้างบุคลิกภาพและองค์ประกอบของความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ แผนปฏิบัติการแห่งชาติได้มีการกำ�หนดนโยบายที่เรียกว่า“การ
ศึกษาสำ�หรับทุกคน” ในปี ค.ศ.2002 และจะมุ่งเน้นไปที่ความเท่าเทียมกันของ
การศึกษาและเพื่อยืนยันว่าคนทุกคนอินโดนีเซียเรื่อง เพศ ตำ�แหน่ง อยู่ห่างจาก
ความเจริญรุ่งเรืองหรือด้อยโอกาสควรมีสิทธิที่ เพื่อศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาของกัมพูชา
กัมพูชาได้ให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญของการพัฒนาประเทศตั้งแต่
ได้รับเอกราชในปี 1953 รัฐบาลกัมพูชาหลังการเลือกตั้งในปี 1993 ดังข้อตกลง
สันติภาพปารีสที่ให้บทบาทสำ�คัญในการพัฒนาการศึกษาและพยายามที่จะส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและเอกชน การศึกษาเช่นเดียวกับประเทศเสรีนยิ ม การ
ศึกษาได้ก�ำ หนดไว้ส�ำ หรับการสำ�คัญของการลดปัญหาความยากจนในการเพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจลงในระดับสากลบนพื้นฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครัง้ ที่ 1 (1996-2000) ได้
กหนดวิธกี ารทัว่ ไปในการกำ�หนดนโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายของการพัฒนาการ
ศึกษาใน 3 ด้านคือ 1) คนที่ได้รับการศึกษาที่มีความเท่าเทียมกัน
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2) Enhancing the quality of education, and 3) plan and improve
education management to be strong by having invest in education
plan between 1995-2000 from the meeting with related international
organization. The 2nd National Economic and Social Development
Plan (2001-2005) was the connection of education development into
action plan. The national strategy expanded education opportunities
thoroughly consisted of short term plan 2001-2002, long term plan
2003-2015, and medium plan 2004-2008 by long term plan and medium plan were developed from short term plan and Poverty Reduction
Strategic Plan: PRSP in 2002 was the base line. It should be related to
trends of population change and economy in macro-level between
10-15 years forward cooperate with the way of World Education Forum and Millennium Development Goals that focused on Education
for All. For long term plan in 2003-2015, Cambodia focused on the
achievement within year 2015 about 1) attending basic education
increase to 3.8 million people, 2) increasing learning hours in both
primary and secondary school, 3) increasing classroom and schools
in lack areas, 4) increasing quantitative and qualitative teachers and
teacher’s training especially in secondary level at least 10,000 people
per year and the salary increase 3-5 percent per year.
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2) การเสริมสร้างคุณภาพของการศึกษาและ 3) การวางแผนและปรับปรุงการ
บริหารจัดการการศึกษาให้แข็งแรงโดยมีแผนลงทุนในการศึกษาระหว่าง 19952000 จากการประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ที่ 2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2001-2005) การเชื่อมต่อของการพัฒนาด้านการ
ศึกษาในการวางแผนการดำ�เนินการ กลยุทธ์การขยายโอกาสทางการศึกษาแห่ง
ชาติอย่างทั่วถึงประกอบด้วยแผนระยะสั้น 2001-2002 แผนระยะยาว 20032015 และแผนกลาง 2004-2008 โดยแผนระยะยาวและแผนกลางได้รับการ
พัฒนาจากแผนระยะสั้นและการลดความยากจนแผนยุทธศาสตร์: PRSP ใน
2002 เป็นเส้นฐาน และเกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรและ
เศรษฐกิจในระดับมหภาคระหว่าง 10-15 ปีข้างหน้าความร่วมมือกับทางโลกฟ
อรั่มการศึกษาและการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เป้าหมายที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษา
เพื่อการทั้งหมด ซึ่งได้กหนดเป็นแผนระยะยาวใน 2003-2015 กัมพูชามุ่งเน้นไป
ที่ความสำ�เร็จภายในปี 2015 ประกอบด้วย 1) การเข้าร่วมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านคน 2) การเพิ่มการเรียนรู้ชั่วโมงทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 3) การเพิ่มห้องเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลน 4) เพิ่มปริมาณ
ครูและคุณภาพและการฝึกอบรมครูโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับมัธยมศึกษา คนละ
อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปีและการขึ้นเงินเดือนร้อยละ 3-5 ต่อปี
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For Educational Strategic Plan 2004-2008 or ESP has long term
goal to give all children and youth has education opportunity with
quality and thoroughly in all economic levels, all genders, areas,
races, and disabled people in order to relate to the state constitution
and contract of government towards to U.N. Convention on the Rights
of the Child. Education quality in Cambodia focuses on graduate
students are able to achieve international and regional standard and
be competitive in labor market in the world and region and is able
the mechanism of social and economic development.
Educational Development Plan of Myanmar
Myanmar gave good attention of education development
since the past and the most popular one was education in temple
that supported people to increase the number of learning literacy
in good level. During English colony, the number of learning literacy
decrease because parents did not interest in education encouragement. However, the group who literate in 1948 had try to develop
Myanmar education. Children who were 5-10 years old need to enter
the school with the government support based on Basic Education
Law 1966 and Union of Burma Education Law 1973. For basic education, temple was still being the places for study in rural areas that
Myanmar government still accepted this system.
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สำ�หรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ค.ศ.2004-2008 หรือ ESP มีเป้า
หมายระยะยาวที่จะให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และทั่วถึงในระดับเศรษฐกิจทั้งหมดทุกเพศ พื้นที่ เชื้อชาติและคนพิการในการ
ที่จะเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญของรัฐและสัญญาของรัฐบาลที่มีต่อสหประชาชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คุณภาพการศึกษาในประเทศกัมพูชามุ่งเน้นไปที่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสามารถบรรลุมาตรฐานสากลและในระดับภูมภิ าค
และจะมีการแข่งขันในตลาดแรงงานในโลกและในภูมิภาคและสามารถกลไกของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาการศึกษาของพม่า
พม่าให้ความสนใจที่ดีของการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาและ
เป็ น ที่ นิ ย มมากที่ สุ ด คนหนึ่ ง คื อ การศึ ก ษาในวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ค นที่
จะเพิ่มจำ�นวนของการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ในระดับที่ดี ในช่วงอาณานิคม
อังกฤษ จำ�นวนของการเรียนรู้ลดลงความรู้เพราะพ่อแม่ไม่ได้สนใจในการให้การ
สนับสนุนการศึกษา อย่างไรก็ตามกลุ่มที่อ่านหนังสือได้ในปี 1948 ได้พยายามที่
จะพัฒนาการศึกษาพม่า เด็กมีความจำ�เป็นต้องเรียน ช่วงอายุ 5-10 ปีที่จะเข้า
เรียนโรงเรียนด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปี ค.ศ.1966 และสหภาพพม่ากฎหมายการศึกษาปี 1973 สำ�หรับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดก็ยังคงเป็นสถานที่สำ�หรับการศึกษาในพื้นที่ชนบทว่ารัฐบาล
พม่ายังคง ได้รับการยอมรับระบบนี้
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There was a gap of education development until 1998 that
Myanmar has revised the curriculum and instruction by focusing on
primary level and has set the formal academic year for all school
to conduct teaching and learning at the same time on March 1999.
Education plan has formed in national level which divided into long
term, middle term, and short term in order to be ready for the 21st
century.
1. Thirty-Year Long-Term Education Development Plan
2001- 02 FY – 2030-31 FY which divided into 6 phases and each
phase has 5 years long. This education system is encouraged to build
learning society in national development for developed country
focusing on 5 aspects consisted of human resource development,
technology usage, extending research development, long life education
development, quality education encouragement, and preserving
national identity and values. There are 46 projects dividing into
two levels what are 1) ten projects of basic education consisted in
1.1) the project of improving education system for develop country
to be modern and successful, 1.2) the project of basic education
for all, 1.3) the project of enhancement basic education quality,
1.4) the project of providing education opportunity in both before
vocational education and in vocational education level under basic
education, 1.5) the project of information technology access in learning
and instruction leading to E-education, 1.6) the project of human
production for holistic development, 1.7) the project of enhancing
educational management, 1.8) the project of conducting education
activity with community, 1.9) the project of reform activity for informal
education, and 1.10) the project of enhancing educational research.
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มีชอ่ งว่างของการพัฒนาการศึกษา ปี ค.ศ. 1998 พม่าได้ปรับหลักสูตรและ
การสอนโดยเน้นในระดับประถมศึกษาและได้มีการกำ�หนดปีการศึกษาอย่างเป็น
ทางการสำ�หรับโรงเรียนทั้งหมดในการดำ�เนินการเรียนการสอนและการเรียนรู้ใน
เวลาเดียวกัน เมื่อวันที่แผนการศึกษาปี 1999 ได้เกิดขึ้นในเป็น ระดับชาติซึ่งแบ่ง
ออกเป็นระยะยาวระยะกลางและระยะสั้นเพื่อให้พร้อมสำ�หรับศตวรรษที่ 21
1. แผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว 30 ปี ในช่วงปี 2001-02 ปีงบประมาณ
2030-31 ปีงบประมาณซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนมีระยะ
เวลานาน 5 ปี ระบบการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนในการสร้างสังคมการเรียน
รู้ในการพัฒนาประเทศสำ�หรับประเทศที่พัฒนามุ่งเน้นไปที่ 5 ด้านประกอบ
ด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้เทคโนโลยี การขยายการพัฒนางานวิจัย
และการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพการให้การสนับสนุนการศึกษา
และการรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติ มี 46 โครงการแบ่งเป็นสองระดับ
1) มี 10 โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 1.1) โครงการของการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาสำ � หรั บ การพั ฒ นาประเทศให้ มี ค วามทั น สมั ย และ
ประสบความสำ � เร็ จ 1.2) โครงการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสำ � หรั บ ทุ ก คน
1.3) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพขั้นพื้นฐานการศึกษา 1.4) โครงการ
การให้โอกาสทางการศึกษาในทั้งก่อนการศึกษาสายอาชีพและระดับการศึกษา
สายอาชีพภายใต้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.5) โครงการของการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้และการสอนที่นำ�ไปสู่ E-Education 1.6) โครงการ
การผลิตของมนุษย์สำ�หรับการพัฒนาแบบองค์รวม 1.7) โครงการการเสริมสร้าง
การจัดการศึกษา 1.8) โครงการของการดำ�เนินกิจกรรมการศึกษากับชุมชน
1.9) โครงการของกิ จ กรรมการปฏิ รู ป เพื่ อ การศึ ก ษานอกระบบ และ
1.10) โครงการเสริมสร้างการวิจัยการศึกษา	
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2. Thirty-six projects for higher education development which
conclude human resource development, technology usage, research
for long-life learning society, qualitative education improvement,
and preserving national identity and values and middle plan of
4 years called “Special Four-Year Plan for Education (2000-01 FY
to 2003-04)” consisted of 27 projects dividing into 2 levels, and
1) there are 6 projects for basic education development which are
1.1) revise and reform basic education, 1.2 applying new assessment
to issue time of new basic education and adjust the structure of
entrance examination in higher education, 1.3) using multimedia
classroom to enhance teaching and instruction, 1.4) enhancing
teacher education quality, 1.5) Supporting activity for complete
development, 1.6) provide education opportunity in primary level
for all. 2) The project of higher education development that focusing
on education quality enhancement, using information technology
into education system, making progress on conducting research,
developing long life learning society, and international cooperation
encouragement consisted of 21 projects: 2.1) revise and reform
curriculum in university and other institutes in graduate school to
meet international standard and encourage interdisplinary fields,
2.2) revise assessment system for the change of curriculum in
international standard, 2.3) encouraging critical thinking and
self-creative thinking without copy and the ability of using
modern technology for changing the curriculum, 2.4) decreasing
barrier towards education system by developing human resources,
2.5) development of education system to encourage long-life learning,
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2. โครงการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาจำ�นวน 36 โครงการ ซึ่งประกอบ
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีการวิจัยสำ�หรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สังคมการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
และค่านิยม และแผนกลาง 4 ปีทเี่ รียกว่า“สีป่ แี ผนพิเศษเพือ่ การศึกษา (2000-01
ปีงบประมาณที่จะ 2003-04)” ประกอบด้วย 27 โครงการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
และ 1) มี 6 โครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี 1.1) แก้ไขและ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 1.2 การประยุ ก ต์ ใช้ ก ารประเมิ น แบบใหม่
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแนวใหม่ แ ละปรั บ โครงสร้ า งของการสอบเข้ า ในระดั บ
อุ ด มศึ ก ษา 1.3) การใช้ ห้ อ งเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย น
การสอน 1.4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครู 1.5) กิจกรรมสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์ 1.6) จัดให้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับประถม
ศึกษาสำ�หรับทั้งหมด 2) โครงการพัฒนาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การ
เพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
การศึ ก ษาทำ � ให้ ค วามคื บ หน้ า ในการดำ � เนิ น การวิ จั ย พั ฒ นาชี วิ ต การเรี ย นรู้
สังคมและให้กำ�ลังใจความร่วมมือระหว่างประเทศประกอบด้วย 21 โครงการ
2.1) แก้ไขและการปฏิรูปหลักสูตร มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ในโรงเรียน
การศึกษาเพื่อตอบสนองมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้สาขา interdisplinary
2.2) ปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงของหลั ก สู ต รมาตรฐาน
สากล 2.3) การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดตัวเองความคิด
สร้ า งสรรค์ โ ดยไม่ คั ด ลอกและความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 2.4) การปรับลดอุปสรรคต่อระบบการศึกษา
โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2.5) การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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2.6) searching the method of changing long distance higher
education to be a opened university, 2.7) research education in
both academic development and to support the need of private
sector including other organization to search a modern technology
appropriately and being useful for the country, 2.8) to create
cooperate network with other university in both south east Asia
countries and international level, 2.9) to create education
management system for university and other institutes and to
preserve own identity, 2.10) to conduct the project that response
to the need of the community, 2.11) to enhance science lab for
conducting effective research project by using technology and modern
equipment from undergraduate to doctoral degree levels,
2.12) to establish educational information system that able to
communicate between institutes and organization called
“intranet”, 2.13) using information technology in multimedia data
center at institutes in higher education level for the usefulness
of learning and conducting research, 2.14) using information
technology in multimedia learning center at opened university
for support learning, 2.15) to establish language lab in higher education
institutes, 2.16) to enhance the library usage in universities and
education institutes to use technology for the convenience of
using resources without coming to the location of the library,
2.17) provide basic structure that needs for opened education,
2.18) to response the need of higher education institutes in
improving convenience places, 2.19) to create educational media
for supporting teaching and instruction and appropriate to the need
in local level, 2.20) produce media for
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2.6) การค้ น หาวิ ธี ก ารของการศึ ก ษาทางไกล การศึ ก ษาระดั บ สู ง ที่ จ ะเป็ น
มหาวิทยาลัยเปิด 2.7) การศึกษาวิจัยทั้งในการพัฒนาวิชาการและเพื่อรองรับ
ความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรอื่น ๆ เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำ�หรับประเทศ 2.8 ) เพื่อสร้างความร่วมมือ
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในภาคใต้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และระดับนานาชาติ 2.9) เพื่อสร้างระบบการจัดการศึกษาสำ�หรับมหาวิทยาลัย
และสถาบันอืน่ ๆ และเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของตัวเอง 2.10) เพือ่ ดำ�เนินโครงการ
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 2.11) เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการสำ�หรับการดำ�เนินการโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากระดับปริญญาตรีให้อยู่ในระดับปริญญาเอก
2.12) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่สามารถสื่อสารระหว่างสถาบัน
การศึกษาและองค์กรที่เรียกว่า“อินทราเน็ต” 2.13) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในศูนย์ขอ้ มูลมัลติมเี ดียทีส่ ถาบันการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ สำ�หรับการใช้ประโยชน์
ของการเรียนรู้และการดำ�เนินการวิจัย 2.14) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในศูนย์การเรียนรู้มัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยเปิดสำ�หรับการสนับสนุนการเรียนรู้,
2.15) เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการภาษาในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น 2.16) เพื่อเพิ่ม
การใช้งานห้องสมุดในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพือ่
การ ความสะดวกสบายของการใช้ทรัพยากรโดยไม่ต้องมาถึงสถานที่ตั้งของ
ห้ อ งสมุ ด ที่ 2.17) จั ด ให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ การศึ ก ษาเปิ ด
2.18) เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นในการปรับปรุง
สถานที่อำ�นวยความสะดวก 2.19) เพื่อสร้างสื่อการสอนสำ�หรับการสนับสนุน
การเรียนการสอนและ การเรียนการสอนและเหมาะสมกับความต้องการในระดับ
ท้องถิ่น 2.20) การผลิตสื่อเพื่อการ
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learning and practicing following the curriculum for the classroom
that using multimedia system at basic education level,
2.21) educational media will related to the subject which will
be convenience for students to study in long distance learning
system. For 2 years of short-term plan called “Short-Term Education
Development Plan 2001-2002” focuses on development the
expert on technology in basic level and higher level for create quality
group and having ICT skills that is very importance in present.
Educational Development Plan of Laos PDR
Since Laos PDR has received independence in 1975,
education is focused as the main issue of development especially
primary education, technique education, and the number of literacy
age 14-15 years old. Even Laos PDR tried to reform economy in
the country from central planning system to be free market policy
in 1986. However, there was the different from the past that was
education for human capital development and solving poverty
problem for sustainable prosperity and quickly development by
setting National economic and social development plan. Education
is issued to be the need of society in training people to be ready
for economic system based on marketing mechanism. Therefore,
the method of education development in Laos PDR has improved
respectively in order to enhance national education level for
the main way of human resources development for production
related to national targets. In 1993, three ways of education
development is set which
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การเรียนรูแ้ ละการฝึกปฏิบตั ติ อ่ ไปนีห้ ลักสูตรสำ�หรับชัน้ เรียนทีใ่ ช้ระบบมัลติมเี ดีย
ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2.21) สือ่ การสอนจะเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะอำ�นวย
ความสะดวกสำ�หรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระบบการเรียนรู้ทางไกล 2 ปี
ของแผนระยะสั้นที่เรียกว่า“ระยะสั้นแผนพัฒนาการศึกษา ค.ศ. 2001-2002”
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีในระดับพื้นฐานและระดับ
ที่สูงขึ้นสำ�หรับการสร้างกลุ่มที่มีคุณภาพและมีทักษะในการใช้ไอซีทีที่มีความ
สำ�คัญอย่างมากในปัจจุบัน
แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี ค.ศ.
1975 การศึ ก ษาจะเน้ น เป็ น ปั ญ หาหลั ก ของการพั ฒ นาโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การศึกษาประถมศึกษา เทคนิคและจำ�นวนของอายุของผู้รู้หนังสือคือ 14-15 ปี
แม้ประเทศลาวพยายามที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจากระบบการวางแผน
จากส่วนกลางที่จะเป็นนโยบายตลาดเสรีในปี 1986 แต่ก็มีความแตกต่างจาก
อดี ต ที่ ผ่ า นมานั่ น คื อ การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ แ ละการแก้ ปั ญ หา
ความยากจนอย่างยั่งยืนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วและการพัฒนา
โดยการกำ�หนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การศึกษาจะจัดให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการฝึกอบรมคนให้พร้อมสำ�หรับระบบ
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของกลไกการตลาด ดังนั้นวิธีการของการพัฒนาการศึกษา
ในประเทศลาวได้ดีขึ้นตามลำ�ดับในการเพิ่มระดับการศึกษาแห่งชาติหาวิธีหลัก
ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สำ � หรั บ การผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เป้ า หมาย
การพัฒนาการศึกษาของชาติ ในปี 1993 ได้แบ่งไว้ 3 วิธีของการพัฒนาด้าน
การศึกษา
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consisted of 1) development of Education for All and it has been
set for the first priority in order to be ready for economic and social
development, 2) enhancement the quality of education and create
the cooperation between school education and education in society
and family, and 3) improve and develop modern education in all
levels both basic education and vocational education, in both public
and private sections, in both formal and non-formal education in the
aspect of science and technology progress. In 1997, State Planning
Committee of Lao PDR has set the project of medium term human
resources development between 1997 – 2000 in general for setting
the order of importance of operation in education development
related to economic reform within the country with the Philosophy
called “To encourage holistic development and integration cover
variety methods and connected to many organizations”. Three main
aspects have been set for the project which consisted of 1) the ability
of manager in all levels, 2) teachers’ quality in all levels especially
in provincial level, and 3) the motivation from community especially
in faraway areas and minority communities.
In the 21st Century, education development in Laos PDR has done
following the process in 5 years (2001 – 2005). There were 4 objectives consisted of 1) access equality education, 2) enhancement
education quality, 3) improvement the connection within education
system, and 4) encouragement education management to be strong.
Therefore, there were 15 targets for action which were 1) expanding
early year students care by cooperate with public and private organization to establish early year schools at least 5 percent per year,
2) to persuade children to
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ประกอบด้วย 1) การพัฒนาของการศึกษาสำ�หรับทุกคนและได้รบั การส่งเสริมการ
ศึกษานั้นสำ�คัญอันดับแรกในการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 2) การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของการศึกษาและสร้างความร่วม
มือระหว่างการศึกษาของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมและครอบครัว และ
3) การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยในทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้น
ฐานและการศึกษาสายอาชีพทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนทั้งในการศึกษาอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการในลักษณะของความคืบหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปี ค.ศ.1997 รัฐคณะกรรมการวางแผนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้มกี ารกำ�หนดโครงการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะกลาง
ระหว่างปี ค.ศ.1997 - 2000 โดยทั่วไปสำ�หรับการกำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของการดำ�เนินงานในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่มีปรัชญาที่เรียกว่า“เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาแบบองค์รวม
และบูรณาการวิธกี ารทีห่ ลากหลายและเชือ่ มต่อกับหลายองค์กร” ทัง้ สามประเด็น
หลักที่ได้รับการกำ�หนดให้มีโครงการซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถของ
การจัดการในทุกระดับ 2) คุณภาพครูในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
จังหวัดและ 3) แรงจูงใจจากชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและชุมชนของ
ชนกลุ่มน้อย ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการศึกษาในประเทศลาวได้ทำ�ตาม
ขัน้ ตอนใน 5 ปี (2001-2005) โดยมี 4 มีวตั ถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) การศึกษา
การเข้าถึงความเสมอภาค 2) เน้นคุณภาพการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
3) การปรับปรุงการเชื่อมต่อในระบบการศึกษาและ 4) การจัดการศึกษาที่
สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการกำ�หนดเป้าหมาย 15 ด้าน
สำ�หรับการดำ�เนินการซึ่ง ได้แก่ 1) การขยายตัวของนักเรียนช่วงต้นปีโดยการ
ดูแลให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการสร้างโรงเรียนในช่วงต้นปี
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 2) ที่จะชักชวนให้เด็กได้รับการศึกษา
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study compulsory education by setting the target from 77 percent
(in 2000) to be 85 percent in 2005, 3) to expand primary school in
minority and far away areas by using group activity teaching following
basic need of each area, 4) make the condition and try to reduce the
number of repeat year and withdraw, 5) to make secondary school
network by expanding both lower and higher secondary school
levels, 6) to increase the number of literacy of people 15-40 years old,
7) to proceed and enhance new literacy at least 30 percent to
graduate primary school, 8) to improve teacher training in both
primary and secondary schools including enhance teachers to train
basic education need in teaching curriculum, 9) to improve teacher’s
competency from teacher college and bachelor degree institute
focusing on English language, computer skill, and high education
technology, 10) to encourage and expand vocational education to be
able to accept students and increasing number of students related
to government system, 11) to encourage vocational schools from
all regions to be strong, 12) to encourage girl students and minority
to study in higher education, 13) to issue liability of school
headmaster and advisors, 14) to make information in educational
management to be short and simple, and 15) to increase the ratio
of budget of education from 13 percent in 2000 to be 14 percent
in 2005.
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ในการศึกษาภาคบังคับโดยการตั้งค่าเป้าหมายจากร้อยละ 77 (ในปี 2000) ให้
เป็นร้อยละ 85 ในปี 2005 3) เพื่อขยายโรงเรียนประถมในชนกลุ่มน้อยและพื้นที่
ห่างไกลโดยใช้การเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มตามความต้องการขั้นพื้นฐานของ
แต่ละพื้นที่ 4) ให้อยู่ในสภาพที่และพยายามที่จะลดจำ�นวนของปีการซ้ำ�ชั้นและ
ลาออก 5) เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมัธยมด้วยกันขยายทั้งระดับต้นและระดับสูง
กว่าระดับมัธยมศึกษา 6) การเพิม่ จำ�นวนของการรูห้ นังสือของคนช่วงอายุ 15-40
ปีที่ 7) ดำ�เนินการและเสริมสร้างความรูใ้ หม่อย่างน้อยร้อยละ 30 ให้จบการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา 8) เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมครูในโรงเรียนทั้งประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนในการฝึกอบรมความ
จำ�เป็นในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการเรียนการสอนหลักสูตร 9) เพือ่ ปรับปรุงความ
สามารถของครูจากวิทยาลัยครูและปริญญาตรีสถาบันที่มุ่งเน้นในภาษาอังกฤษ
ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาสูง 10) ส่งเสริมและขยายการศึกษา
สายอาชีพเพือ่ ให้สามารถรับนักเรียนและจำ�นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรัฐบาล 11) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนอาชีวศึกษาจากทุกภูมิภาคมีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 12) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหญิงและชนกลุ่มน้อยเพื่อการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา 13) กำ�หนดให้มีอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนและที่ปรึกษา 14) ให้ข้อมูล
ในการจัดการศึกษาที่สั้นและง่าย และ 15) เพิ่มสัดส่วนงบประมาณการศึกษา
จากร้อยละ 13 ในปี ค.ศ. 2000 เป็นร้อยละ 14 ในปี ค.ศ. 2005
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Educational Development Plan of Vietnam
From the country that full of population and spent a long
time on war, Vietnam have to spend long period of time on reform
and change economic system from strict economic control to be a
market system in order to solve the poor and enhance economic
potential by using education as the key development. The first act
related to education was issued on 12th August 2000. This act will
establish primary education with no tuition fee for all Vietnam people.
It was also continued up to lower high school covers 30 provinces.
Vietnam has set strategic plan in long term education development
year 2001 – 2010. Important contents were 1) to improve trend
of education into the high level of the world and appropriate to
Vietnamese practice. It should be response to the economic and
social development in sub-region and local area and move to
learning society in order to bring national education far away from
underdeveloped country. 2) To provide an important opportunity to
train people in high technological science and to give an opportunity
of lower secondary educational management. 3) To initiate goal and
method of curriculum in all levels, develop teachers to be ready
for teaching development, initiate educational management and
set basic education act for empower in educational development.
Non-formal education is an important way of education development
using the concept of lifelong learning. Therefore, Vietnam has issued
education goal by the year 2010 that 1) Non-formal education is
used for community movement into learning society, provide the
opportunity for all to learn continually depending on their potential
in order to support

การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน: จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ 55

แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จากประเทศที่เต็มไปด้วยประชากรและใช้เวลานานในสงครามเวียดนาม
ต้องใช้ระยะเวลานานในการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากการ
ควบคุมของเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดเพือ่ ให้เป็นระบบตลาดเพือ่ ทีจ่ ะแก้ยากจนและ
เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยใช้การศึกษากับการพัฒนาทีส่ �ำ คัญ กฏหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาฉบับแรกได้กำ�หนดใช้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ปี ค.ศ.2000 เน้น
จะสร้างการศึกษาประถมศึกษาที่ไม่มีค่าเล่าเรียนสำ�หรับทุกคนเวียดนาม ก็ยังคง
ขึ้นเพื่อลดโรงเรียนมัธยมครอบคลุม 30 จังหวัด เวียดนามได้มีการกำ�หนดแผน
กลยุทธ์ในระยะยาวปีพัฒนาการศึกษาปี ค.ศ. 2001 - 2010 เนื้อหาสำ�คัญคือ
1) เพื่อปรับปรุงแนวโน้มของการศึกษาไปในระดับสูงของโลกและมีความเหมาะ
สมกับการปฏิบัติเวียดนาม รวมทั้งควรที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในอนุภูมิภาคและท้องถิ่นและย้ายไปยังสังคมการเรียนรู้เพื่อที่จะนำ�
การศึกษาแห่งชาติหา่ งไกลจากประเทศด้อยพัฒนา 2) เพือ่ ให้เป็นโอกาสสำ�คัญใน
การฝึกอบรมคนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสงู และเพือ่ ให้โอกาสในการจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 3) ในการเริม่ ต้นเป้าหมายและวิธกี ารการเรียนการสอน
ในทุกระดับการพัฒนาครูให้มคี วามพร้อมสำ�หรับการพัฒนาการเรียนการสอนเริม่
ต้นการจัดการศึกษาและการตัง้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับการให้
อำ�นาจในการพัฒนาการศึกษา การศึกษานอกระบบเป็นวิธที สี่ �ำ คัญของการพัฒนา
ด้านการศึกษาโดยใช้แนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น เวียดนามได้กำ�หนด
เป้าหมายของการศึกษาในปี ค.ศ. 2010 พบว่า 1) การศึกษานอกระบบถูกนำ�มา
ใช้สำ�หรับการขับเคลื่อนของชุมชนสู่สังคมการเรียนรู้ ให้โอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของพวกเขาเพื่อที่จะสนับสนุน
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the quality of human resources, 2) to reduce the number of illiteracy ratio in adult age especially in distant area and hill tribe area
for enhancing the quality of continued education which will lead
to gain knowledge in lower secondary level thoroughly, and 3) to
provide the opportunity for workers to attend short curriculum for
enhancing the quality of product and salary increase including the
chance of job transfer.
Vietnam has set National Education for All Action Plan
2003-2015 and cooperate with UNESCO as the key of government
in the policy adjustment in macro level related to Education for All.
The government policy has improved education to be updated as
the recommendation from Daka Framework for Action, Education
on for All: Meeting our Collective Commitments with 150 countries
in the World Education Forum at Dakar, Republic of Senegal on
April 2000. It is the framework for action for provincial level and
city level called “Provincial Education for All Plans. Then, National
Education for All Action Plan 2003-2015 has set and related to
3 aspects of education goals which are 1) access to education,
2) education quality, and education management, and to develop
4 main groups which consisted of early year education group, primary
education group, lower secondary education group, and non-formal
education group. Vietnam hope that if the action plan has been
used in practice, it can move Vietnam forward in 7 aspects which are
1) early year students have received preparation education for 1 year,
2) all students will receive basic education for 9 years, 3) all students
will have the opportunity to learn without paying tuition fee follow
education standard for 900 hours
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คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 2) การลดจำ�นวนของอัตราการไม่รู้หนังสือในวัย
ผูใ้ หญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีแ่ ละชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลสำ�หรับ
การเสริมสร้างคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ได้เป็นการพัฒนาเพือ่ นำ�ไปสู่
การได้รับความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างทั่วถึงและ 3) เพื่อให้ โอกาส
สำ�หรับคนทีจ่ ะเข้าร่วมหลักสูตรระยะสัน้ สำ�หรับการเสริมสร้างคุณภาพของผลผลิต
และเงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงโอกาสของการถ่ายโอนงาน เวียดนามได้มกี ารจัดตัง้
การจัดการศึกษาแห่งชาติสำ�หรับทุกแผนปฏิบัติการปี ค.ศ. 2003-2015 และให้
ความร่วมมือกับยูเนสโกเป็นกุญแจสำ�คัญของรัฐบาลในการปรับนโยบายในระดับ
มหภาคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการทั้งหมด การศึกษานโยบายของรัฐบาล
ที่มีการปรับปรุงโดยจะได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการกำ�หนดกรอบ
สำ�หรับการปฏิบัติ การศึกษาสำ�หรับทุกคน การประชุมภาระผูกพันโดยรวม
ของเรามี 150 ประเทศในเวที โ ลกการศึ ก ษาที่ ด าการ์ ส าธารณรั ฐ เซเนกั ล
เมษายน ค.ศ. 2000 เป็นกรอบในการดำ�เนินการในระดับจังหวัดและระดับ
เมืองเรียกว่า“จังหวัดจัดการศึกษาตามแผนทั้งหมด” จากนั้นการศึกษาแห่งชาติ
สำ�หรับทุกแผนปฏิบตั กิ าร ปี ค.ศ. 2003-2015 ได้มกี ารกำ�หนดและทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เป้าหมายการศึกษา 3 ด้าน คือ 1) การเข้าถึงการศึกษา 2) ที่มีคุณภาพการศึกษา
และการจัดการศึกษาและการพัฒนา 4 กลุ่มหลักซึ่งประกอบด้วยการศึกษา
ช่วงต้น ลุ่มการศึกษาประถมศึกษา กลุ่มการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่ม
นอกระบบการศึกษา เวียดนามหวังว่าถ้าแผนปฏิบัติการได้ถูกนำ�มาใช้ในทาง
ปฏิบัติก็สามารถขับเคลื่อนเวียดนามไปข้างหน้าใน 7 ด้านคือ 1) นักเรียนจะได้รับ
การศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อม 1 ปี 2) นักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 9 ปี 3) นักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้โดยไม่ต้องจ่ายค่า
เล่าเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะเวลาจำ�นวน 900 ชั่วโมง
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per semester, 4) all local areas are allocated project and facilitate
objects for learning and training for modern life skills, 5) the quality of
teaching and instruction will be improved into international standard
through the process of curriculum improvement continually, 6) educational results will directly related to modern economy and society
which will effect Vietnam to enhance stability, and 7) educational
management will have the structure of modern decentralization.
All ASEAN countries have basic improvement and development
of countries from the law level and the National Economic and Social
Development Plan. Most countries have issued Educational Act and
made strategized plan for national educational development. The
development plan was included basic education plan, vocational
plan, high education plan, the action plan in service area level and
school level. The main purposes were to develop knowledge society
and led into knowledge based academic system in order to provide
equality of learning and have the opportunity to work for countries.
However, many countries are still far away from the target planning.
The comparison of strategy of education reform in all
levels found that Thai kindergarten and basic education has been
developed. For the variety of learning process and the flexible of
learning found that Singapore is very far away from other countries
even though some parts are shared with other countries in ASEAN
community including Thailand. For high education in ASEAN found
that they have trends of correlate with each other which are 1
) extend and provide the opportunity of education, 2) focus on the
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ต่อภาคการศึกษา 4) ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทั้งหมดได้รับการจัดสรรโครงการ
และการอำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะชีวิตที่ทันสมัย
5) คุณภาพของการเรียนการสอนและการเรียนการสอนจะดีขึ้นเข้าสู่มาตรฐาน
สากลผ่านกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 6) ผลการศึกษาจะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจที่ทันสมัยและสังคมซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศ
เวียดนามเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและ 7) การจัดการศึกษาจะมีโครงสร้างของการ
กระจายอำ�นาจที่ทันสมัย
ทุกประเทศในอาเซียนมีการปรับปรุงขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาของประเทศ
จากระดับกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศส่วน
ใหญ่ได้มกี ารออกพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาและทำ�แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนาถูกรวมแผนขั้นพื้นฐานการศึกษาแผนการอาชีวศึกษาแผนศึกษาสูง
แผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ให้บริการและระดับโรงเรียน มีวัตถุประสงค์หลักใน
การพัฒนาสังคมฐานความรู้และนำ�ไปเป็นความรู้ตามระบบทางวิชาการเพื่อให้
ความเท่าเทียมกันของการเรียนรูแ้ ละมีโอกาสทีจ่ ะทำ�งานให้กบั ประเทศ แต่หลาย
ประเทศยังคงห่างไกลจากการวางแผนเป้าหมาย
การเปรียบเทียบของกลยุทธ์ของการปฏิรปู การศึกษาในทุกระดับการศึกษา
พบว่า โรงเรียนอนุบาลไทยและการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนา สำ�หรับ
ความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่นของการเรียนรู้
พบว่ า สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งมากและก้ า วไปไกลจาก
ประเทศอื่น ๆ แม้ว่าบางส่วนจะใช้ร่วมกันกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน
รวมทั้งประเทศไทย สำ�หรับการศึกษาในระดับสูงในอาเซียนพบว่า มีแนวโน้ม
ของความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่มีการลักษณะที่ประกอบด้วย 1) ขยายและ
ให้โอกาสในการศึกษา 2) มุ่งเน้น
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quality of education by enhancing learning level into standard level
and related to working market with diversity, 3) open free education
and develop the quality of teachers in order to increase the quality
of teaching and instruction. All countries now try to develop including
Thailand, Malaysia, Lao, and Cambodia.
From the study of educational management of ASEAN countries
found that each country has given education for the first priority of
country development and have developed continually. People in all
countries should at least graduate in basic education even though the
opportunity of learning was not equal to another country. However,
each country has tried to provide the opportunity to people to have
equal education which depends on the state of society, economy,
politics and culture of each country.
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คุณภาพของการศึกษาโดยการยกระดับการเรียนรูใ้ นระดับมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ตลาดการทำ�งานและความหลากหลาย 3) เปิดการศึกษาฟรีและพัฒนาคุณภาพ
ของครูผสู้ อนเพือ่ เพิม่ คุณภาพของการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน
ทุกประเทศในขณะนี้พยายามที่จะพัฒนารวมทั้งไทย มาเลเซีย ลาวและกัมพูชา
จากการศึกษาของการจัดการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนพบ
ว่า แต่ละประเทศได้จัดให้การศึกษามีความสำ�คัญเป็นอันดับแรกของการพัฒนา
ประเทศและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คนในทุกประเทศอย่างน้อยควรจะ
จบการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานแม้ว่าโอกาสของการเรียนรู้ก็ไม่เท่ากันกับ
ประเทศอื่น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศได้พยายามที่จะให้โอกาสกับคนให้ได้
รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
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Chapter III
The State of Educational Management
in ASEAN Community
The currently educational policy concerns about the
ethnic minorities. Student center approach is set up for the new
curriculum and to provide research evidence to help shape future
policies that focus on the management of local knowledge and
wisdom. Compulsory education has provided for 9 years and from
the early childhood to university including bilingual school such as
local dialectic and English. Government supports basic education
and compulsory education and to provide students the opportunity
of learning equally. In addition, the best practice of educational
management now in ASEAN is Singapore, and a key success factor
allowing Singapore to become one of the world’s top performing
education systems is the close partnerships and alignment among
National Institute of Education (NIE), Ministry of Education (MOE)
and the schools in Singapore. While MOE is responsible for policy
formulation, NIE is responsible for translating these policies
in the design and delivery of professional learning and development
programs, and providing research evidence to help shape
future policies. These evidences in turn inform schools about
their practice. Going forward, NIE will continue to forge and
deepen research collaborations with MOE and its academies, such as
the Academy of Singapore Teachers (AST).
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บทที่ 3
สภาพการจัดการศึกษา
ในประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน
นโยบายการศึกษาในปัจจุบันเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย การจัดการเรียนรู้
แบบให้ ผู้ เรี ย นเป็ น สำ � คั ญ ได้ กำ � หนดขึ้ น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและเพื่ อ ให้ มี
หลักฐานการวิจัยที่จะช่วยให้นโยบายในอนาคตที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการความรู้
ในท้องถิ่นและภูมิปัญญา การศึกษาภาคบังคับได้กำ�หนดไว้ 9 ปี โดยเริ่มจาก
วั ย เด็ ก ไปถึ ง วั ย ที่ เรี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง โรงเรี ย นสองภาษา เช่ น
ภาษาท้ อ งถิ่ น และภาษาอั ง กฤษ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
การศึกษาภาคบังคับและเพือ่ ให้นกั เรียนได้มโี อกาสในการเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้การจัดการศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในขณะนี้ในประชาคมอาเซียน
คือการจัดการศึกษาของสิงคโปร์ ซึ่งปัจจัยความสำ�เร็จที่สำ�คัญที่ช่วยให้สิงคโปร์
จะกลายเป็นหนึ่งในด้านการดำ�เนินการระบบการศึกษาของโลกที่เป็นความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดและประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษา
คือ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (NIE) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น โรงเรียน
ในสิงคโปร์ จึงได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการกำ�หนด
นโยบายให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (NIE) ที่ มี ห น้ าที่ ใ นการแปลนโยบาย
เหล่านี้ในการออกแบบและการส่งต่อไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพ
โดยเน้นการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาด้านการศึกษาและใช้เป็นตัวช่วยกำ�หนด
กรอบของนโยบายในอนาคต หลั ก ฐานของการดำ � เนิ น งานนี้ ไ ด้ ส่ ง กลั บ ไป
ที่โรงเรียนและรายงานผลการฝึกปฏิบัติ การก้าวไปข้างหน้าของ NIE จะยังต้อง
ใช้กระบวนการทำ�งานที่ใช้ความร่วมมือทางการวิจัยกับกระทรวงศึกษาธิการ
และสถานศึกษา เช่นสถาบันการศึกษาของครูสิงคโปร์ (AST)
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The history of education policy in ASEAN countries used to change
from teachless school to the student learning center, transformation
from the religious state to the secular state, it used to be traditional
with the teacher’s center, used to have mobile teacher or mobility of
teacher during the war, students have to memorized the knowledge
from the teacher, integrated system of education in human being,
physical sciences, and academic aspects, and used to focus on the
quantity of teacher training (not quality). For example, in a case study
of Singapore in the part of educational research, National Institute of
Education (NIE) used to be the teacher training to be the leadership
school and train the person to be the principal of school. In 2000,
The Nanyang Technological University has autonomous by itself and
the NIE used to be the part of that University. It is the practice in
the best line by providing the research and service study. Another
example of the educational system in Laos, it used to be traditional
that the teacher’s center. Sometimes, in the time of war, it used to
have mobile teacher or mobility of teacher. Some of them get the
salary, and some of them do not get any salary. For Cambodia, they
focused on the quantity (New Reform) during year 1998-2014 and
from 2014 - now they focus on the quality. They have removed from
only just graduate, but practice the skill of teaching as well. So, right
now we are focusing on teacher reform.
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ประวั ติ ค วามเป็ น มาของนโยบายการศึ ก ษาในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นใช้ ใ น
การเปลี่ ย นจากโรงเรี ย นที่ มี ข าดครู ไ ปเป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบให้ ผู้ เรี ย น
เป็นสำ�คัญการเปลีย่ นแปลงจากสถานะทางศาสนารัฐฆราวาสก็เคยเป็นแบบดัง้ เดิม
ที่มีครูเป็นศูนย์กลางหรือมีครูเคลื่อนที่ในช่วงสงครามนักเรียนต้องจดจำ�ความรู้
จากครู ระบบบูรณาการของการศึกษาในมนุษย์วิทยาศาสตร์ทางกายภาพและ
ด้ า นวิ ช าการและนำ � มาใช้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ปริ ม าณของการฝึ ก อบรมครู
(ไม่มีคุณภาพ) ยกตัวอย่างเช่นในกรณีศึกษาของสิงคโปร์ในส่วนของการวิจัย
ทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (NIE) ที่ใช้ในการฝึกอบรมครูที่จะ
เป็นโรงเรียนผู้นำ�และฝึกอบรมคนที่จะเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน ในปี 2000
Nanyang Technological University มีอิสระด้วยตัวเองและ NIE ที่ใช้ใน
การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยว่า มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในสายโดยการให้การ
วิจัยและการบริการการศึกษา ตัวอย่างของระบบการศึกษาในประเทศลาวอีกที่
ทีเ่ คยเป็นแบบดัง้ เดิมทีม่ คี รูเป็นศูนย์กลาง บางครัง้ ในช่วงเวลาทีม่ สี งครามก็จะมีครู
ทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ปสอนในทีต่ า่ งๆ บางส่วนได้รบั เงินเดือนและบางส่วนไม่ได้รบั เงินเดือน
ใด ๆ กัมพูชาพวกเขามุ่งเน้นไปที่ปริมาณ (การปฏิรูปใหม่) ในช่วงปี 1998-2014
และจากปี 2014 ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่คุณภาพ พวกเขาได้ถูกลบออกจากเพียงแค่
การจบการศึกษา แต่ฝึกทักษะการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ตอนนี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปครูเป็นหลักสำ�คัญ
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For curriculums and instructions, it indicated that teachers need to
use the induction and deduction method to teach, know a variety
of teaching methodology, integrate lesson with morality, play
important part for students’ learning and flipped classroom,
has played the role to guide the student how to learn, develop
the new book which following the Bloom Taxonomy, do hybrid
model that focus on action research and promote lifelong learning,
and the curriculum has provided English teaching. In some
ASEAN countries, they focus on teaching development to be an
important key of development. All teachers now should teach by
direct methods and use the global visual such as technology to
help their teaching. Some educators from ASEAN countries have
shown their view as below:
“The way of learning like the way of
research and now focusing on inquiry method,
lesson learned study method, ESD as Education
for Sustainable Development. Teachers can do
classroom action research, but the salary is
quite low. Not many of them can do.”
“We also have set the new curriculum
framework that starts from Kindergarten to
year 12. We plan to produce textbook which
is on the process. The new books are written
that appropriate for the students in current year.
Before we start, we do the research first. Then,
we find out the gap that we can develop the
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สำ�หรับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจะพบว่า ครูผสู้ อนจำ�เป็นต้องใช้การ
สอนทั้งแบบอุปนัยและแบบนิรนัย การพยายามวิธีการที่จะสอนนที่มีความหลาก
หลายด้วยของวิธกี ารสอนบูรณาการบทเรียนทีม่ คี ณ
ุ ธรรมเล่นเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ �ำ คัญ
สำ�หรับการเรียนรู้ของนักเรียนและพลิกห้องเรียนมีบทบาทในการให้คำ�แนะนำ�
นักเรียนได้เรียนรู้ มีแนวทางหรือวิธีการพัฒนาหนังสือเล่มใหม่โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ของบลูมทำ�รูปแบบไฮบริดที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและส่ง
เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรการเรียนการสอนได้จัดให้มีภาษาอังกฤษ
ในบางประเทศในกลุ่มอาเซียนที่พวกเขามุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะ
เป็นกุญแจสำ�คัญของการพัฒนา ครูทุกคนในขณะนี้ควรจะสอนโดยวิธีตรงและใช้
วิธกี ารสอนทีเ่ ป็นสากล เช่น ใช้เทคโนโลยีชว่ ยให้การเรียนการสอน การศึกษาบาง
ส่วนจากประเทศอาเซียนได้ปรากฏในคำ�สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“วิ ธี ก ารของการเรี ย นรู้ ช อบวิ ธี ก ารของการวิ จั ย แ
ละตอนนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการสอบถามบทเรียนที่ได้เรียนรู้
วิธีการศึกษา ESD เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครู ส ามารถทำ � วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น แต่ เ งิ น เดื อ น
ค่อนข้างต่ำ� ซึ่งก็มีอะไรไม่มากนักที่เขาจะทำ�ได้”
“นอกจากนี้ เรายั ง ได้ กำ � หนดกรอบหลั ก สู ต รใหม่
ที่เริ่มต้นจากโรงเรียนอนุบาลปี 12 เราวางแผนที่จะผลิต
ตำ�ราเรียนซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำ�เนินงาน หนังสือใหม่
ที่มีเขียนไว้ว่าเหมาะสมสำ�หรับนักเรียนในปีปัจจุบัน ก่อนที่
เราจะเริ่มต้นเราทำ�วิจัยครั้งแรก จากนั้นเราจะหาช่องว่าง
ที่เราสามารถพัฒนา
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new book which following the Bloom Taxonomy.
TPAT teaching policy of action plan was set in
2015. We plan to do hybrid model that focus on
action research, and we want to promote lifelong
learning.”
For the management of educational administration, it indicated
that ministry of education should set up the national blueprint
and student standard for blended the teacher such as pedagogy
strategies, construct information technology center to develop the
educational section, all school teachers to complete at least Bachelor degree, has the international benchmark, national benchmark
and local benchmark, improve the educational and the program of
assessment, focus on the quality of education development to reach
the international standard. There is an interview quote from ASEAN
educator showed that:
“For the requirement of teacher training, they
need to complete bachelor degree and can study
one more year to become a teacher. We still now
have a big number of teachers who still graduate
lower than bachelor degree. By the year 2020,
we hope that we can train all school teachers to
complete at least Bachelor degree.”
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หนั ง สื อ เล่ ม ใหม่ ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบลู ม
คือนโยบายการเรียนการสอน TPAT ของแผนปฏิบัติการ
ถู ก จั ด ตั้ ง ในปี 2015 เราวางแผนที่ จ ะทำ � รู ป แบบไฮบริ ด
ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเราต้องการที่จะส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต.”
สำ�หรับการจัดการของการบริหารการศึกษาก็แสดงให้เห็นว่ากระทรวง
ศึกษาธิการควรตั้งค่าต้นแบบและนักเรียนตามมาตรฐานแห่งชาติสำ�หรับครูก็เช่น
กัน ควรมีกลยุทธ์การเรียนการสอนสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนา
ในส่วนของการศึกษาครูในโรงเรียนทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อยปริญญาตรี
มีมาตรฐานระดับนานาชาติมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานในท้องถิ่นในการ
ปรับปรุงการศึกษาและโปรแกรมของการประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพก
ารศึ ก ษาที่ จ ะไปถึ ง มาตรฐานสากล มี ป รากฏในคำ � สั ม ภาษณ์ จ ากการศึ ก ษา
ความคิดเห็น ปรากฏดังนี้:
“สำ�หรับความต้องการของการฝึกอบรมครูที่พวกเขา
จำ�เป็นต้องศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเสร็จและสามารถ
เรียนได้อกี หนึง่ ปีจะเป็นครู เรายังตอนนีม้ จี �ำ นวนมากของครู
ทีย่ งั จบการศึกษาต่�ำ กว่าปริญญาตรี โดยในปี 2020 เราหวังว่า
เราสามารถฝึกอบรมครูในโรงเรียนทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์
อย่างน้อยปริญญาตรี.”
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For educational research and apply research results in
teaching and instruction, it indicated that to focus on the impact of
the research and set the model of research. Result of educational
research will use in the demonstration school and to issue the gap
of educational problem, focus about education quality and will
continue to teaching quality, set up the research capacity building
to train the teacher, to improve the quality of teaching and learning,
to cooperate on doing research in ASEAN context, set the research
components of education changing from theory to practice, set up the
new pedagogy by using research methods which showed interesting
issue in this quote:
“It has set the research components of education
changing from theory to practice. Set up the new
pedagogy by using research methods, setting up
and training about general overview how to teach
in class, set the new collaboration, lesson of studies, implemented the research into action, more
action research and problem based learning.”
The future of educational system indicated that the state
should be provided the education as quick as possible, ASEAN should
be provided the exchange program, should be set up the knowledge
of “ASEANness” or the manual of how to be the ASEAN citizen,
should be support the local languages and add into the national
curriculum, to develop students’ potential beyond academic
performance, shift the focus from grades to building
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สำ�หรับการวิจยั และนำ�ผลการวิจยั ทางการศึกษาในการสอนและการเรียน
การสอนก็ชใี้ ห้เห็นว่าให้ความสำ�คัญกับผลกระทบของการวิจยั และการกำ�หนดรูป
แบบของการวิจัย ผลการวิจัยทางการศึกษาจะใช้ในโรงเรียนการสาธิตและการ
ลดช่องว่างของปัญหาการศึกษาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและจะยังคง
คุณภาพการเรียนการสอน รวมทัง้ การเสริมสร้างศักยภาพการวิจยั การฝึกอบรมครู
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จะให้ความร่วมมือใน
การทำ�วิจยั ในบริบทอาเซียนทัง้ ในส่วนของการวิจยั เพือ่ การศึกษาการเปลีย่ นแปลง
จากทฤษฎีนำ�ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อค้นหาแนวทางใหม่ในการจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เป็นฐานทีแ่ สดงให้เห็นปัญหาทีน่ า่ สนใจในคำ�สัมภาษณ์นี้
“มันได้มีการกำ�หนดองค์ประกอบการวิจัยการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงจากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ โดยการจัดการ
เรี ย นการสอนแนวใหม่โดยใช้วิธีก ารวิจัย การตั้งค่าและ
การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ภาพรวมทั่ ว ไปวิ ธี ก ารสอนใน
ชั้นเรียน รวมทั้งการทำ�งานร่วมกันในทางการศึกษา รวมทั้ง
การดำ � เนิ น การด้ ว ยการวิ จั ย ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น หรื อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ปัญหาการเรียนรู้เป็นฐาน”
อนาคตของระบบการศึกษาในอนาคตนั้น พบว่า รัฐบาลในของประเทศ
ควรจะให้ความสำ�คัญกับการศึกษาอย่างเร่งด่วนที่สุด ประชาคมอาเซียนควรจะ
จัดให้โครงการแลกเปลีย่ นทีค่ วรจะกำ�หนดความรูใ้ นลักษณะทีเ่ ป็น “ASEANness”
หรือคู่มือของวิธีการพัฒนาเป็นพลเมืองอาเซียนที่ควรจะสนับสนุนภาษาท้องถิ่น
และเพิ่มเข้าไปในหลักสูตรระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนเกินกว่าผลการเรียนให้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นการพัฒนา
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aptitude and skills, have to reach the international standard of education, increase the research production, improve our curriculum and
educational benchmark in order to reach the international standard.
Educator from Philippines has showed her view on this:
“It has to think about the brighter future such
as implementation of research, unemploy rate
will decrease, add more technical and vocational
skill. We have to reach the international standard
of education. We have to follow the Philippines
Qualification Framework. In 2020, it has to increase
the research production, improve our curriculum,
and benchmark the international standard.”
Educational Management for ASEAN People indicated
that ASEAN should move towards skills development and critical
thinking, should be more research on ASEAN studies, building
the ASEAN institution of education and then responds to the demand
of ASEAN community and sharing of ASEAN knowledge, need to
set up the standard for ASEAN Education, set up the policy of
ASEAN education and ASEAN identity as the international
collaborative project, design innovative pedagogies that would
bring about more effective teaching and learning. ASEAN has
to provide student exchange program and leading the way in
ASEAN teacher education, increased collaboration within
ASEAN could lead to an exchange of skills and knowledge,
provide the English intensive
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ความถนัดและทักษะที่ต้องไปให้ถึงระดับมาตรฐานสากลของการศึกษา ด้วยการ
เพิ่มการผลิตการวิจัย การปรับปรุงหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาของเราเพื่อ
ให้บรรลุมาตรฐานสากล นักการศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ได้แสดงให้เห็นมุม
มองของเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังนี้
“เราจำ�เป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสเช่นการดำ�เนินการวิจัย
อัตราเกี่ยวกับ unemploy จะลดลงหรือเพิ่มทักษะทางเทคนิคและอาชีวศึกษา
เราต้องไปให้ถงึ มาตรฐานสากลของการศึกษา เราต้องทำ�ตามกรอบฟิลปิ ปินส์ วุฒิ
การศึกษา ในปี 2020 จะมีการเพิม่ การผลิตการวิจยั เพือ่ การปรับปรุงหลักสูตรของ
เราและมาตรฐานตามมาตรฐานสากล”
การจัดการศึกษาสำ�หรับคนอาเซียนชี้ให้เห็นว่าประเทศในประชาคม
อาเซียนควรจะย้ายไปสูก่ ารพัฒนาทักษะและความคิดทีส่ �ำ คัญควรจะวิจยั เพิม่ เติม
เกี่ยวกับการศึกษาของอาเซียน การสร้างสถาบันการศึกษาของอาเซียน ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาคมอาเซียนและการแบ่งปันความรูอ้ าเซียน
จำ�เป็นต้องตัง้ ค่ามาตรฐานสำ�หรับการศึกษาอาเซียนกำ�หนดนโยบายการศึกษาของ
อาเซียนและอัตลักษณ์อาเซียนเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ, การ
ออกแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนที่จะนำ�มาใช้ในการเรียนการ
สอนเกีย่ วกับการพีฒนาประสิทธิภาพมากขึน้ และการเรียนรูอ้ าเซียนนัน้ ควรมีเพือ่
โครงการแลกเปลีย่ นนักเรียนและนำ�วิธกี ารในการศึกษาของครูอาเซียน เพิม่ ความ
ร่วมมือภายในอาเซียน ทีอ่ าจนำ�ไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นทักษะและความรูแ้ ละพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น
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program and intercultural relations, should have the mobility
of teacher and look at the curriculum in others countries, set up
the frame of teacher quality, teacher effectiveness, teacher
psychology and set up the one spirit of ASEAN project, counterpart
of western and bring together to be the top in 2030.
In summary, the state of educational management in
ASEAN community showed that most of the educational policy in
ASEAN countries depended on the government, the curriculums
and instructions focused on child center education and students
are trained for 21st century skills, teachers conduct research for
solving and developing student learning. Teacher training is also
an important part of educational development. However,
some ASEAN countries still need further development in term
of resources and budget of educational development and research.
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โดยที่โปรแกรมและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมควรจะมีการเคลื่อนย้าย
ของครูและมองไปทีก่ ารเรียนการสอนในประเทศอืน่ ๆ การกำ�หนดกรอบคุณภาพ
ครูประสิทธิภาพครู จิตวิทยาการสอนของครู และการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ก็เป็นหนึ่งของโครงการอาเซียนที่ดำ�เนินการควบคู่กับทางตะวันตกและนำ�มา
รวมกันเพื่อที่จะก้าวไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นภายในปี 2030
โดยสรุป ผลการศึกษาสถานะของการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน
พบว่า ส่วนใหญ่นโยบายการศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียนขึ้นอยู่กับ
รัฐบาล หลักสูตรและคำ�แนะนำ�การมุง่ เน้นไปทีผ่ เู้ รียนเป็นสำ�คัญและนักเรียนได้รบั
การฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนดำ�เนินการวิจัยในการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาเรียนรู้ของนักเรียน การฝึกอบรมครูยังเป็นส่วนสำ�คัญของการพัฒนา
การศึกษา แต่บางประเทศในประชาคมอาเซียนยังคงต้องพัฒนาต่อไปในด้าน
ของทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัย
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Chapter IV
Framework of Educational Management
for the Unity in ASEAN Community
Framework educational management for the unity in
ASEAN Community has been shown through educational management
in ASEAN countries which focused on education and provision
for lifelong learning and it is a national priority. It aims to help
students to discover their own talents, to make the best of these
talents and realize their full potential, and to develop a passion
for learning. ASEAN students will be trained to achieve 21st century
competencies by the encouragement of schools and parents, and
they will be practiced to be a confident person, a self-directed
learner, an active contributor, and a concerned citizen. Conducting
educational research is simultaneously encouraged to contribute
proactively to schools in the system, particularly in building school
capacities that includes developing new pedagogies, implementing
experiential learning modes, and conducting practitioner inquiry.
Enhancing student learning experiences in school system will be
set for the final goal of research result. Results from data collection
about framework of educational management for the unity can be
analyzed and shown as below figure.
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บทที่ 4
กรอบของการจัดการศึกษา
เพื่อความเป็นเอกภาพในประชาคมอาเซียน
กรอบของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพในประชาคมอาเซียน
ได้พัฒนาจากการจัดการศึกษาในประเทศอาเซียนซึ่งมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีความสำ�คัญในระดับชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและการ
พัฒนาให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุ
เป้าหมายคือมีความสามารถและเป็นผู้เรียนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการ
ให้การสนับสนุนจากโรงเรียนและผู้ปกครองให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มีความ
มั่นใจ เป็นผู้เรียนสามารถกำ�กับตนเองในการเรียนรู้ได้ รู้จักการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ การปฏิบัติการวิจัยทางการ
ศึ ก ษาคื อ กุ ญ แจสำ � คั ญ ในการสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในเชิ ง รุ ก
ให้กับโรงเรียนในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมและ
มีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน พัฒนาศาสตร์การสอนให้กับครูผู้สอน
สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียน และแสวงหาผู้ที่ต้องการฝึกประสบการณ์
ทางการศึกษามาร่วมทำ�งาน รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนทัง้ ระบบซึง่ เป็นเป้าหมายสุดท้ายของผลงานวิจยั ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรอบการของการจัดการศึกษาคือเพื่อการจัดการศึกษา
เพื่อความเป็นเอกภาพ ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้นำ�เสนอให้เห็นดังแผนภาพต่อไปนี้
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Figure 4.1 Framework of Educational Management for the Unity
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ภาพที่ 4.1 กรอบการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ
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According to the context of religious diversity in ASEAN countries,
there are 5 aspects related to the framework of educational
management for the unity in ASEAN community that consisted
of 1) the curriculum of ASEAN educational system should be the
curriculum of humanism which supported the harmonization and
collaboration, 2) the strategic planning came from local people
and education should be changed from them as the community
engagement, 3) active teaching and instruction is the way of
enhancing students’ progress and should be able to integrate
between scientific methods and religious methods, 4) the gap of
educational problem should be implemented through action
research and religious principle, and 5) the integration of all
religions for peaceful coexistence which consisted of good for human
kind, conduct good action, avoid bad action and purify our mind.
It can be summarized and shown in the following figure.

Figure 4.2 Educational Management Framework in Summary
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จากผลการศึกษาในบริบทของความหลากหลายทางศาสนาในประเทศอาเซียน
พบว่า กรอบของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพในประชาคมอาเซียน
มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) หลักสูตรในระบบการศึกษาของอาเซียน
ที่ควรจะเป็นหลักสูตรที่ยึดถือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งได้รับการสนับสนุน
การประสานความร่วมมือและการทำ�งานร่วมกัน และ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
นัน้ มาจากคนในท้องถิน่ และการศึกษาควรจะเปลีย่ นจากการมีสว่ นร่วมของชุมชน
3) การสอนแบบกระตุ้นคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้เรียนและควรที่จะสามารถบูรณาการระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
วิธีการทางศาสนา 4) ช่องว่างของปัญหาทางการศึกษาที่ควรจะเป็นดำ�เนินการ
แก้ไขผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและหลักศาสนา และ 5) การรวมกลุ่ม
ของทุกศาสนาสำ�หรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งประกอบด้วย การเป็นบุคคล
ที่ สุ ภ าพ การทำ � แต่สิ่ง ที่ดี การละเว้นจากความชั่วทั้งปวง และการทำ�จิตใจ
ให้บริสุทธิ์ สามารถสรุปและแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 4.2 บทสรุปของกรอบการจัดการศึกษา
สำ�หรับเนือ้ หาต่อไปนีเ้ ป็นกระบวนการสังเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับทิศทางการจัดการ
ศึกษาสำ�หรับคนอาเซียน ผู้เขียนขอนำ�เสนอเนื้อหาไว้ประกอบเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อให้เห็นที่มาของผลการวิเคราะห์ที่จากกระบวนการวิจัย ดังนี้
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Trends of Educational Management for ASEAN People

Each ASEAN country has created education development
plan in order to encourage students in their countries to have the
opportunity of learning with high potential. The development plan
usually related to student’s learning, teaching and instruction,
curriculum, learning assessment, educational research, and
education opportunity for people in their countries. Considering
the gap between each ASEAN country in education development,
the results indicated that it is quite wide range between the highest
development country and the follower countries. For this reason,
the study of education management in ASEAN countries is needed
for searching the medium way of support each other for education
development.
Trends of educational management for ASEAN people
showed 12 aspects which are 1) ASEAN should move towards skills
development and critical thinking, 2) should be more research on
ASEAN studies, 3) building the ASEAN institution of education and
then responds to the demand of ASEAN community and sharing
of ASEAN knowledge, 4) need to set up the standard for ASEAN
education, 5) set up the policy of ASEAN education and ASEAN
identity as the international collaborative project, 6) design
innovative pedagogies that would bring about more effective
teaching and learning, 7) ASEAN has to provide student
exchange program and leading the way in ASEAN teacher education,
8) increase collaboration within ASEAN could lead to an exchange
of skills and knowledge, 9) provide the English intensive program
and intercultural relations, 10) should to have the mobility of
teacher and look at the curriculum in others countries, set up
the frame of teacher quality, 11) teacher effectiveness and
teacher psychology, and 12) ASEAN should be set up the one
spirit of ASEAN project, counterpart of western and bring together
to be the top in 2030.
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Trends and strategy of Educational Management of
Countries in ASEAN Community
Education Strategic Plan 2014-2018 in Cambodia

Figure 4.3 Education Strategic Plan in Cambodia
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Education Strategic Plan 2017-2021 in Thailand

Figure 4.4 Education Strategic Plan in Thailand

Education Strategic Plan 2012-2017 in Brunei Darussalam

This will reassess and reevaluate to determine the extent to
which the plan was aligned to Brunei Vision 2035

Figure 4.5 Education Strategic Plan in Brunei Darussalam
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Education Strategic Plan in Laos PDR

Figure 4.6 Education Strategic Plan in Laos PDR

Education Strategic Plan in Indonesia

Figure 5.7 Education Strategic Plan in Indonesia
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Malaysia Education Blueprint 2015 – 2025

Figure 4.8 Education Strategic Plan in Malaysia

Philippine Education for All 2015 National Review

Figure 4.9 Education Strategic Plan in Philippine
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National Education Strategic Plan 2016-2021 in Myanmar

Figure 4.10 Education Strategic Plan in Myanmar
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Education Strategic Plan in Singapore

Figure 4.11 Education Strategic Plan in Singapore

Education Strategic Plan in Vietnam

Figure 4.12 Education Strategic Plan in Vietnam
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The Synthesis of ASEAN Education Strategy

Each ASEAN country has created education development
plan in order to encourage students in their countries to have
the opportunity of learning with high potential. The development
plan usually related to student’s learning, teaching and instruction,
curriculum, learning assessment, educational research, and education
opportunity for people in their countries. Considering the gap
between each ASEAN country in education development, the
results indicated that it is quite wide range between the highest
development country and the following countries. For this reason,
the study of education management in ASEAN countries is needed
for searching the medium way of support each other for education
development. This is the reason of doing the synthesis of ASEAN
education strategy.
Results from studying ASEAN countries educational strategic
plan indicated that 6 strategic aspects are synthesized and showed
as the following aspects.
4.1 Develop Teachers and Administrators (A)
To develop teachers and educational administrators (V)
Professionalism and Accountability (B)
Develop teachers, lecturers and educational personnel. (T)
Develop capacity for teaching and administrative staff at
higher education. (C)
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4.2 Develop Curriculum and Assessment (B)
Development of the basic education curriculum (P)
Strengthen capacity absorption of student on science,
technology, engineering, creative arts and mathematics at higher
education. (C)
Enhance curriculum diversification with ASEAN standards (C)
To renovate assessment (V)
Develop Curriculum and Assessment (T)
Continue the comprehensive reform of educational
assessment ( I )
4.3 Develop Teaching and Instruction (C)
To renovate teaching and instruction (V)
To develop education science (V)
Promote practice of high quality teaching (P)
A centre of innovation for the Education and Learning sector (S)
Creating an enriching and personalized learner
Teaching and Learning Excellence (B)
Efficiency and Innovativeness (B)
Develop learning and teaching process (T)
Improve the quality of learning and teaching at higher
education. (C)
Effective teaching enables more disadvantaged girls and
boys to learn. (L)
Improve participation, learning and teaching in basic
education ( I )
Improve teaching productivity and raise the professional
capacities ( I )
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Integrates technology through the development of
applications for learners (S)
4.4 Develop Educational Research (D)
To increase associate training scientific research for social
needs (V)
Develop human and conduct research related to national
development need. (T)
Improve the quality of research at higher education. (C)
4.5 Develop Educational Opportunity (E)
To increase support education in ethnic minority areas (V)
To increase investment resources for education (V)
Enable universal access to free basic education (M)
Adopt a 12-year program for formal basic education (P)
Increase scholarships and opportunities for poor and merit
students (C)
More disadvantaged children and young people participate
in primary
Education daily and are ready to learn. (L)
Give increasing priority to early childhood education ( I )
Give increased attention to the education and training needs
of adults ( I )
Provide up-to-date labour market information for students
and teachers ( I )
All Malaysians have the opportunity to fulfil their potential
regardless of background (ML)
To increase access to and enrolment in higher education (ML)
Support compulsory and inclusive education (MY)

92 Educational Management for Unity and Peace in ASEAN Community: From Research into Practice

Enable universal access to free basic education (MY)
Expand access to preschool services for children in rural
areas (MY)
Expand equitable access to higher education (MY)
4.6 Develop Educational Management (F)
To renovate education administration (V)
To expand and raise effectiveness of international cooperation
on education (V)
Building a nation-wide Education and Learning infrastructure (S)
Make every school continuously perform better (P)
Transform non-formal and informal learning interventions
into an alternative learning system (P)
Extend educational service accessibility and lifelong learning. (T)
Develop management system and encourage all organizations
for contribution (T)
Encourage and develop digital technological system for
education (T)
Increase financial supports to Higher Education sub-sector. (C)
Strengthen HEI’s Internal Quality Assurance System (C)
Learning environments in targeted geographic areas are more
equitable and adequately resourced. (L)
Develop a modern system of technical education and
vocational training ( I )
Adopt a systematic and joined-up approach to education
reform ( I )
Create an education system that provides students with
shared values, shared experiences, and common aspirations by
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embracing diversity (ML)
To maximize the return on investment in higher education
covers research, enrolment, and employability (ML)
Quality of graduates, institutions, and the overall system (ML)
Improve school quality through a national school-based (MY)
Improve preschool quality to better prepare children for primary
school (MY)
Strengthen higher education governance and management
capacity (MY)
Improve the quality and relevance of higher education (MY)
Implement quality kindergarten education (MY)
In conclusion, six strategic aspects were synthesized consisted
of 1) develop teachers and administrators, 2) develop curriculum
and assessment, 3) develop teaching and instruction, 4) develop
educational research, 5) develop educational opportunity, and
6) develop educational management.
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Chapter V
Strategy of Educational Management for Peace
in ASEAN Community
For the strategy of educational management for peace in
ASEAN community, it indicated that six strategic aspects were
synthesized consisted of strategy 1 develop teachers and
administrators, strategy 2 collaborate curriculum and assessment,
Strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy 4 encourage
educational research, strategy 5 facilitate educational opportunity,
and strategy 6 develop educational management and showed as
below figure.

Figure 5.1 ASEAN Education Strategic Plan
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในประชาคมอาเซียน
ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ใ นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพในประชาคมอาเซี ย น
ทีไ่ ด้จากการศึกษาแบ่งได้เป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ครูและผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการ
ประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการให้โอกาสทางการ
ศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา ผลการศึกษาแสดงได้
ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 5.1 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาอาเซียน
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สำ � หรั บ รายละเอี ย ดของเป้ า ประสงค์ ท างการศึ ก ษาของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
ผู้เขียนได้คงประเด็นการวิเคราะห์ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
The analysis results from Ethnographic Delphi Future
Research (EDFR) technique collected from 27 experts indicated
that 6 strategies and 26 goals have been accepted the consensus
from experts all items. Considering median, median and mode
difference and interquartile range of each item showed that median of
strategies and goals was between 4.00 to 5.00, the absolute of
median and mode difference equal to 0 in all items, interquartile
range were between 0.00 – 1.00 which showed that the expert group
had correlated agreement on ASEAN education strategic plan at
agree level to strongly agree level. Considering goals in each strategy
showed as below:
Three goals are set for the 1st strategy to develop teachers
and administrators, which are 1) develop teachers and lecturers
to be professionalism, 2) develop Educational administrators
to be professionalism, and 3) develop educational personnel to
have accountability.
Four goals are set for the 2nd strategy to collaborate curriculum
and assessment, which are 1) develop the basic education curriculum
for all, 2) enhance curriculum diversification with ASEAN standards,
3) continue the comprehensive reform of educational assessment,
and 4) collaborate curriculum and assessment between ASEAN
countries.
Five goals are set for the 3rd strategy to enhance teaching
and instruction, which are 1) enhance teaching and instruction with
efficiency and innovativeness, 2) enhance the quality of learning and
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teaching effectively, 3) integrates technology through teaching and
instruction excellently, 4) encourage cross cultural learning between
each ASEAN country, and 5) encourage a personalized learning to
achieve 21st century competencies.
Four goals are set for the 4th strategy to encourage educational
research, which are 1) increase associate training scientific research for
social needs, 2) conduct research for improving the quality of teaching
and learning, 3) conduct research and implement from educational
system into the community, and 4) develop educational innovation
for improving student’s learning through classroom action research.
Five goals are set for the 5th strategy to facilitate
educational opportunity, which are 1) support compulsory and
inclusive education, 2) expand access to preschool services for
children in rural areas, 3) increased attention to the education
and training needs of adults, 4) provide the opportunity to fulfill
student’s potential regardless of background, and 5) increase
scholarships and opportunities for poor and merit students.
Five goals are set for the 6th strategy to develop
educational management, which are 1) extend educational
service accessibility and lifelong learning, 2) expand and
raise effectiveness of international cooperation on education,
3) provides students with shared values, shared experiences,
nd common aspirations by acceptance diversity, 4) develop the
quality of graduates, institutions and the overall system, and
5) develop education system that appropriate for multicultural
community. In summary, strategy of educational management for
peace of countries in ASEAN community can be shown as below
figures.
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Figure 5.2 Strategic plan for the ASEAN Educational Management
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Figure 5.3 Strategy Map of ASEAN Education
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The Scenario Writing of Educational Management
in ASEAN Community
The scenario was shown in ASEAN education roadmap to
predict the future of education that to move towards education
cooperation in 2018, to be a unity in education in 2020, to have
education for peace in 2022, and to make ASEAN community full
of unity and peace of education in 2024.

Figure 5.4 ASEAN Education Roadmap 2018-2024
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ภาพอนาคตของการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

ภาพอนาคตที่ แ สดงในแผนที่ เ ส้ น ทางการจั ด การศึ ก ษาอาเซี ย น
ในการทำ � นายอนาคตของการศึ ก ษาที่ มุ่ ง สู่ ค วามร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษาในปี
พ.ศ. 2561 ที่มีความเป็นเอกภาพทางการศึกษาในปี พ.ศ.2 563 ที่จะมีการศึกษา
เพื่อสันติภาพ ในปี พ.ศ.2565 และเพื่อให้เป็นประชาคมอาเซียนที่มีทั้งเอกภาพ
และสันติภาพทางการศึกษาใน พ.ศ.2567

ป" พ.ศ.2567
เอกภาพและสันติภาพ
ทางการศึกษา

ป" พ.ศ.2561
มุ8งสู8ความร8วมมือ
ทางการศึกษา

ป" พ.ศ.2565
การศึกษาเพื่อสันติภาพ

ป" พ.ศ.2563
เอกภาพทางการศึกษา

ภาพที่ 5.4 แผนที่เส้นทางการจัดการศึกษาอาเซียน ปี พ.ศ.2561-2567
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Chapter VI
The Reflection of Research Results
The Reflection of research results has proposed in this chapter
including results of study into practice, and lesson learned of field
study in ASEAN countries. Details are shown as below.

Reflection

The first reflection related to educational management in
ASEAN community showed that ASEAN needs to set up the standard
for ASEAN education and the policy of ASEAN education including
the identity as the international collaborative project. These results
related to the research of Phra Komsaeng Kuntasiri (2012) conducted
research entitle “Teaching and instruction on profession curriculum
of Pak Pa Sak Technical College, Vientiane, Laos PDR and the
suggestion from research encourage teachers to teach and focus
on practice more than on theory. Students should be encouraged
to have the opportunity of sharing opinion as well as in educational
media that teachers should learn more and update new learning
media. In the assessment aspect, teachers should give students
mark or score without bias. For problem solving indicated that
the curriculum should improve to reach the standard by
extend to Master degree and Doctoral degree and should develop
diverse activities. In addition, teachers should pay responsibility on
teaching and focus on activities by supporting students on using
educational media such as computer, VDO, picture, newspaper
and journal
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บทที่ 6
การสะท้อนคิดผลการวิจัย
สะท้อนผลการวิจัยที่ได้นำ�เสนอในบทนี้ คือผลการศึกษาที่เชื่อมโยง
ไปสู่การปฏิบัติและบทเรียนต่างๆที่จะนำ�เสนอในบทนี้ได้รับจากประสบการณ์
การศึกษาภาคสนามในประเทศอาเซียน รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

การสะท้อนคิด

การสะท้ อ นคิ ด ในมิ ติ แรกจะสะท้ อ นคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ในประชาคมอาเซียนคืออาเซียนจำ�เป็นต้องร่วมกันตั้งค่ามาตรฐานสำ�หรับการ
ศึกษาของอาเซียนและนโยบายการศึกษาของอาเซียน รวมทั้งอัตลักษณ์เฉพาะ
ในการร่วมมือกันจัดโครงการระหว่างประเทศ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Phra Komsaeng Kuntasiri (2012) ที่ได้ดำ�เนินการวิจัยเรื่อง
“การเรียนการสอนและการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพปากป่าสักวิทยาลัย
เทคนิค, เวียงจันทน์ประเทศลาว และข้อเสนอแนะจากการวิจัยส่งเสริมให้ครู
ที่จะสอนและมุ่งเน้นการปฏิบัติมากกว่า ทฤษฎี นักเรียนควรได้รับการส่งเสริม
ให้มโี อกาสในการแสดงความเห็นร่วมกันเช่นเดียวกับครูทคี่ วรมีการนำ�สือ่ การสอน
มาใช้ในห้องเรียน ครูเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมเพื่อนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ใหม่ ในด้านการวัดและประเมิน
ผล ครูควรมีการตรวจให้คะแนนนักเรียนอย่างเป็นธรรมและไม่มีอคติ สำ�หรับ
การแก้ปัญหาที่ควรดำ�เนินการต่อไปคือ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
มีการขยายการศึกษาให้ไปถึงในระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและ
ควรพัฒนากิจกรรมที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ครูผู้สอนจะต้องรับผิดชอบ
ในการสอนและมุ่งเน้นกิจกรรมโดยการสนับสนุนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อ
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์ วิดิโอ ภาพ หนังสือพิมพ์และวารสาร
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For the assessment, it should encourage students to ask
question during doing class activities. These results also correlated
to the strategies of Laos PDR which are the 1 st strategy is to
encourage education cooperation for developing human resources,
the 2 nd strategy is to encourage cooperation in knowledge
enhancing for teachers and educational personnel in basic education,
vocational education, non-formal education and informal education,
the 3rd strategy is to encourage cooperation in development
and education standard enhancement in higher education from
the research of Bureau of International Cooperation (2009) as well as
the strategic plan of Cambodia from the same research team found
that the 1st strategy is to encourage education cooperation for being
the mechanism of making relationship and cultural understanding,
the 2nd strategy is to encourage education cooperation for being
the main key in human resources development and skill for solving
poverty, the 3rd strategy is to encourage cooperation in education
reform. These are the sample education strategic plan from ASEAN
countries that have tries to develop education in their countries
in order to reach ASEAN standard.
The second reflection on strategies of educational
management for peace in ASEAN community has shown six
strategic aspects consisted of strategy 1 develop teachers and
administrators, strategy 2 collaborate curriculum and assessment,
Strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy 4 encourage
educational research, strategy 5 facilitate educational opportunity,
and strategy 6 develop educational management.
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สำ�หรับการประเมินผลนั้นควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสซักถามใน
ระหว่างการทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน ผลการศึกษาเหล่านี้ยังมีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1
คือการสนับสนุนให้ความร่วมมือด้านการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการสนับสนุนให้ความร่วมมือในความรู้เสริมสร้างสำ�หรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษานอกระบบ
การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการสนับสนุนให้
ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและมาตรฐานการศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการศึกษาที่สูงขึ้นจากการวิจัยของสำ�นักความร่วมมือระหว่างประเทศ (2009)
เช่นเดียวกับแผนกลยุทธ์ของกัมพูชาจากทีมวิจัยเดียวกันพบว่ายุทธศาสตร์ที่
1 คือการสนับสนุนให้ความร่วมมือการศึกษาสำ�หรับการเป็นกลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการสนับสนุน
ให้ความร่วมมือการศึกษาสำ�หรับการเป็นกุญแจสำ�คัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และทักษะในการแก้ปัญหาความยากจนยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการสนับสนุน
ให้ความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา เหล่านี้เป็นแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ตัวอย่างจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความพยายามที่จะพัฒนาการศึกษา
นประเทศของตนเพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรฐานอาเซียน
ภาพสะท้อนที่สองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความสงบสุข
ในประชาคมอาเซียนทีไ่ ด้แสดงไว้มี 6 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู
และผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมิน
ผล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
การวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษา
และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา	
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It can be discussed these results are related to the research
of Bureau of International Cooperation (2009) which conducted the
research called “Strategic Development of Educational Cooperation
between Thailand and Neighboring Countries” consisted of Cambodia,
Laos PDR, Myanmar and Vietnam. The main strategic plan showed
that the 1st strategy was to enhance the policy of educational
cooperation to be the national policy for being a mechanism in
creating sustainable relationship between Thailand and Neighboring
countries. The 2nd strategy was to expand the cooperation of educational quality development in basic education, higher education,
vocational education to be lifelong education that related to trend
of national development of each country. The 3rd strategy was to
create unity in educational cooperative movement with neighboring
countries in the same direction. The 4th strategy was to encourage
good understanding, trust and confident between Thailand and
Neighboring countries.
In addition, these results also related to the research
of Ministry of Education (2006) from the research called
“Comparative research on educational reform of countries in
ASEAN community”. Results indicated that all ASEAN countries
has given education for the most important issue of country
development especially education can lead to economic
development. Many countries in both old member and new member
still give the role of education to reduce poverty and move over
underdeveloped country in economy. At the same time, education
is the key of potential enhancement for competition at international level. Some countries in ASEAN wish to have equally potential
development within ASEAN countries.
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จากผลการศึ ก ษาสามารถเชื่ อ มโยงกั ล ผลงานวิ จั ย ของสำ � นั ก ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (2009) ซึ่งได้ดำ�เนินการวิจัยที่เรียกว่า“ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศไทยและประเทศ
เพื่ อนบ้ า น” ประกอบด้วย กัมพูช า ลาว พม่า และเวียดนาม แผนกลยุทธ์
หลั ก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลยุ ท ธ์ ที่ 1 คื อ การเสริ ม สร้ า งนโยบายในการร่ ว มมื อ
ด้ า นการศึ ก ษาที่ จ ะเป็ น นโยบายแห่ ง ชาติ เ พื่ อ เป็ น กลไกในการสร้ า งความ
สั ม พั น ธ์ ที่ ยั่ ง ยื น ระหว่ า งประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า น กลยุ ท ธ์ ที่
2 คื อ การขยายความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา การศึกษาสายอาชีพที่จะศึกษาตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กั บ แนวโน้ ม ของการพั ฒ นาแห่ ง ชาติ ข องแต่ ล ะประเทศ กลยุ ท ธ์ ที่ 3 คื อ
การสร้างความเป็นเอกภาพในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการศึกษากับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นให้ ดำ � เนิ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กลยุ ท ธ์ ที่ 4 คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ มี
ความเข้ า ใจที่ ดี ความไว้ ว างใจและความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษานี้ ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ กระทรวง
ศึกษาธิการ (2006) ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศในประชาคมอาเซียนที”่ ผลการศึกษาพบว่า ทุกประเทศในประชาคม
อาเซียนได้กำ�หนดให้การศึกษาคือหัวใจสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การศึ ก ษาสามารถนำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ หลายประเทศ
ในทั้ ง สมาชิ ก เก่ า และสมาชิ ก ใหม่ ยั ง คงให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การศึ ก ษาเพื่ อ ลด
ความยากจนและขยับให้ห่างจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาในมิติทางด้าน
ระบบเศรษฐกิ จ ในขณะเดี ย วกั น การศึ ก ษาเป็ น กุ ญ แจสำ � คั ญ ของการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพที่มีศักยภาพสำ�หรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ บางประเทศ
ในอาเซี ย นต้ อ งการที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ภายใน
ประชาคมประเทศอาเซียน
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The third reflection related to five goals of the 5th strategy
to facilitate educational opportunity, which are 1) support
compulsory and inclusive education, 2) expand access to
preschool services for children in rural areas, 3) increased attention
to the education and training needs of adults, 4) provide
the opportunity to fulfill student’s potential regardless of
background, and 5) increase scholarships and opportunities
for poor and merit students. This strategy is very important for
education development for making the unity in ASEAN community.
Education for all is a key for providing education opportunity
for children who are ASEAN members. It related to the article of
Simpson, R.L. and others (2004) studied about “The No Child
Left Behind Act Challenges and Implications for Educators”.
It showed that The No Child Left Behind (NCLB) Act is potentially
the most significant educational initiative to have been enacted
in decades. Among the salient elements of this initiative are
requirements that all students have qualified teachers and be
given the opportunity to attend high-quality schools. The NCLB
legislation also requires that states raise academic achievement
levels for all students, including those with disabilities. Linked
to these components and related issues, this article discusses
the major components of the NCLB along with implications
and recommendations for educators. For the expectation of
this research, researchers hope that we can apply The No Child
Left Behind (NCLB) Act to be a part of educational management
in ASEAN countries.
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การสะท้ อ นคิ ด ในมิ ติ ที่ ส ามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์ 5 ด้ า น
ของยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อสร้างความสะดวกโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย
1) สนั บ สนุ น การศึก ษาภาคบัง คับ และแบบรวม 2) ขยายการเข้าถึงบริการ
ก่อนวัยเรียนสำ�หรับเด็กในพื้นที่ชนบท 3) เพิ่มความสนใจกับการศึกษาและ
การฝึกอบรมความต้องการของผู้ใหญ่ 4) ให้โอกาสในการเติมเต็มศักยภาพ
ของนั ก เรี ย นและคำ � นึ ง ถึ ง ภู มิ ห ลั ง และ 5) เพิ่ ม ทุ น การศึ ก ษาและโอกาส
สำ�หรับนักเรียนที่ยากจนและให้รางวัลแก่ผู้เรียน ยุทธศาสตร์นี้เป็นสิ่งสำ�คัญมาก
สำ�หรับการพัฒนาด้านการศึกษาสำ�หรับการทำ�ความเป็นเอกภาพในประชาคม
อาเซียน การศึกษาทั้งหมดเป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับการให้โอกาสทางการศึกษา
สำ�หรับเด็กที่เป็นสมาชิกอาเซียน มีความสอดคล้องกับบทความของซิมป์สัน,
RL และคณะ (2004) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ“การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นพระราช
บัญญัติที่มีความสำ�คัญและความท้าทายสำ�หรับนักการศึกษา เป็นการแสดง
ให้เห็นว่าเด็กจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (NCLB) พระราชบัญญัติอาจเป็นความคิด
ริเริ่มการศึกษาที่สำ�คัญที่สุดที่ได้รับการตราขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา หนึ่งใน
องค์ประกอบที่สำ�คัญของความคิดริเริ่มนี้เป็นความต้องการให้นักเรียนทุกคนมี
และได้ รั บ โอกาสที่ จ ะเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ กฎหมาย NCLB ยั ง
กำ�หนดให้รัฐยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำ�หรับนักเรียนทุกคนรวมทั้งผู้ที่มี
ความพิการ เชื่อมโยงกับองค์ประกอบเหล่านี้และประเด็นที่เกี่ยวข้องบทความ
นี้ ก ล่ า วถึ ง ส่ ว นประกอบที่ สำ � คั ญ ของ NCLB พร้ อ มกั บ ผลกระทบและข้ อ
เสนอแนะเพื่อการศึกษา สำ�หรับความคาดหวังของการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยหวังว่า
เราสามารถนำ�ไปใช้ไม่มีเด็กถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (NCLB) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้อง
นำ�มาใช้ในการบริหารจัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในประเทศ
อาเซียน
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The fourth reflection Related to the Encouragement of
our ASEAN countries on education development. From the result
showed that some ASEAN countries still need further development
in term of resources and budget of educational development which
related to the report of Department of Foreign Affairs and Trade,
(2014) on Australia-Laos Education Delivery Strategy 2013–18.
Result showed that the focus of Australia’s support will be in
improving access to education, through both physical infrastructure
and investments in school communities and administrations,
to enable better management of resources. For physical
infrastructure, support will focus on improving early childhood
education learning environments and incomplete primary schools.
This support will be carefully planned and managed to ensure it
responds to location-specific needs, taking into account
resettlement and safeguard concerns; and is matched with
resourcing of teachers and learning materials. To complement
the physical investment in school communities, efforts will be
made to improve the knowledge and value of education in
communities. Support for strong school leadership, through
capacity building of school principals, Village Education
Development Committees (VEDCs), community groups, and
District Education and Sports Bureaus (DESBs) will aim to
increase community participation in education, ultimately
supporting more children to stay in school and complete
a basic education. This support will also assist school
communities to be better able to plan, manage and monitor
the use of resources, including school block grants, towards
meeting national education quality standards, leading to
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การสะท้ อนคิดในมิติที่สี่เ กี่ยวข้องกับ การสนับสนุนกันของประเทศ
ในประชาคมอาเซียนของเราในการพัฒนาการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า
บางประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงต้องพัฒนาต่อไปในระยะเวลา ทรัพยากร และ
งบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรายงานของกระทรวง
การต่างประเทศและการค้า (2014) ในออสเตรเลีย-ลาว ด้านการศึกษากลยุทธ์
2013-18 ผลการศึ ก ษาพบว่ า จุ ด สำ � คั ญ ของการสนั บ สนุ น ของออสเตรเลี ย
จะอยู่ในการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาผ่านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางร่างกาย
และการลงทุนในชุมชนโรงเรียนและการบริหารเพือ่ ให้การบริหารจัดการทรัพยากร
ที่ ดี ขึ้ น สำ � หรั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพและการสนั บ สนุ น จะมุ่ ง เน้ น
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู้สภาพแวดล้อมการศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ไม่สมบูรณ์ การสนับสนุนนี้จะได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบและการบริหาร
จัดการเพื่อให้แน่ใจว่าจะตอบสนองความต้องการเฉพาะสถานที่คำ�นึงถึงการ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานใหม่ ป้ อ งกั น ความวิ ต กกั ง วล การพั ฒ นาทรั พ ยากรของครู แ ละ
สือ่ การเรียนรู้ เพือ่ เสริมการลงทุนทางกายภาพในชุมชนโรงเรียนทีม่ คี วามพยายาม
ที่ จ ะทำ � เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความรู้ แ ละความคุ้ ม ค่ า ของการศึ ก ษาในชุ ม ชน โดยมี
การสนับสนุนสำ�หรับโรงเรียนที่มีผู้นำ�ที่แข็งแกร่งผ่านการสร้างขีดความสามารถ
ของผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน การศึกษาการพัฒนา (VEDCs)
กลุ่มชุมชนและการศึกษาอำ�เภอและสำ�นักงานกีฬา (DESBs) จะมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการศึกษาในท้ายทีส่ ดุ การสนับสนุนเด็ก ๆ ทีจ่ ะ
อยู่ในโรงเรียน และดำ�เนินการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสนับสนุนนี้
ยั ง จะช่ ว ยให้ ชุ ม ชนโรงเรี ย นสามารถวางแผนจั ด การและตรวจสอบการใช้
ทรัพยากรได้ดกี ว่า รวมทัง้ งบประมาณในการอุดหนุนโรงเรียนทีน่ �ำ ไปสูก่ ารประชุม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติที่จะนำ�ไปสู่ความเท่าเทียมกันมากขึ้น
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more equitable and adequate school resourcing. Australia’s
support under this pillar will aim to achieve the following by 2018;
1) increased number of classrooms constructed through a
community-based contracting approach in remote and
disadvantaged village, and 2) increased number of accessible
textbooks and teaching materials that incorporate relevant
curriculum distributed to more schools.
In addition, this research results also related to the report
of The Ministry of Education, Youth and Sport (2014) which
indicated that the fact of ASEAN integration in 2015 and the
desire of Cambodia to be a middle income country by 2030
require considerable investment in education. Both professional
and well qualified human resources and financial resources
are required (highly successful ASEAN countries have grown in part
as a result of the high level of education investment often in excess
of 5% of gross domestic product GDP). MoEYS recognizes the importance of making the whole of the sector work together in order
to respond to the social and economic demands. The focus of the
ESP 2014 - 2018 is on consolidating the gains already made in the
previous ESP periods, reaching out to the most disadvantaged,
providing learning that is of a high quality and relevant to
the national development. Education services are delivered
professionally and accountably in order to lay a foundation for
knowledge and skills based economy. The sector will develop
its sector wide quality assurance framework based on learning
and service delivery standards that respond to the needs of children,
communities and the labor market.
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และเพียงพอทรัพยากรโรงเรียน การสนับสนุนของออสเตรเลียภายใต้เสานี้
จะมุ่งมั่นที่จะประสบความสำ�เร็จต่อไปนี้โดย 2018; 1) เพิ่มจำ�นวนของห้องเรียน
ที่สร้างผ่านชุมชนตามแนวทางการทำ�สัญญาในหมู่บ้านที่ห่างไกลและด้อยโอกาส
และ 2) เพิ่มจำ�นวนของตำ�ราที่สามารถเข้าถึงและสื่อการสอนที่รวมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องแจกจ่ายให้กับโรงเรียนอื่น ๆ
นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับการรายงานของกระทรวง
ศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬา (2014) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเป็นจริงของการ
รวมกลุ่มอาเซียนในปี 2015 และความปรารถนาของกัมพูชาที่จะเป็นประเทศ
ที่มีรายได้ระดับกลางปี 2030 ต้องใช้เงินลงทุนมากใน การศึกษา ทั้งทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณสมบัติที่ดีและทรัพยากรทางการเงินจะ
ต้องมีในประเทศอาเซียนที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูงมีการเติบโตในส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากระดับสูงของการลงทุนการศึกษามักจะอยู่ในส่วนที่เกินจาก 5%
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ MoEYS ตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�งาน
ภาคร่วมกันเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งเน้น
ไปที่ของ ESP 2014 - 2018 ที่อยู่ในการรวมกำ�ไรที่ทำ�อยู่แล้วในงวด ESP
ก่อนเอื้อมมือออกไปผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่ให้การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงและมี
ความเกีย่ วข้องกับการพัฒนาประเทศ บริการด้านการศึกษามีการดำ�เนินการอย่าง
มืออาชีพเพือ่ วางรากฐานสำ�หรับความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานของเศรษฐกิจ ภาคจะมี
การพั ฒ นากรอบความเชื่ อ มั่ น ของภาคธุ ร กิ จ ที่ มี คุ ณ ภาพอยู่ บ นพื้ น ฐานของ
การเรียนรู้และการบริการในระดับมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและตลาดแรงงาน
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Three policies are set for educational management in
Cambodia by the year 2018. In Policy 1, Ensuring equitable access
for all to education services All children have access to all type
of ECE services, primary schools, secondary schools and then
opportunities to continue learning. For children who are unable
to access formal education alternatives will be provided. Increase
the number of children and youth that have access to all education
levels with a focused attention on equity and access for the most
disadvantaged areas and groups of children. Increase opportunities
for children to finish 12 years education with a good knowledge
and reasoning and logic skills who can build these skills and
knowledge through technical training, higher education and other
means. In Policy 2, Enhancing the quality and relevance of learning
All children and youth have a relevant and quality learning
experience enabling them to contribute effectively to the growth
of the nation. Ensure learning is of high quality and relates learning
to socio-economic goals of the country and of local contexts;
a quality framework that provides learners, parents, communities,
teachers and managers with outcome standards and monitoring
and reporting against these. In Policy 3, Ensuring effective leadership
and management of education staff at all levels Education services
are provided effectively and flexibly. Efficient and professional
management provides best value (with a focus on results),
timely and relevant monitoring and reporting of results with
effective feedback, measures for accountability and mechanisms
for adjustment to policy, strategy and programs at both national
and subnational level. Management of public education
institutions can respond efficiently to emerging needs at school level.
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นโยบายสามด้านทีก่ �ำ หนดไว้ส�ำ หรับการจัดการศึกษาในประเทศกัมพูชาในปี 2018
นโยบายที่ 1 ดูแลให้เข้าถึงธรรมสำ�หรับทุกคนที่ให้บริการการศึกษาเด็กทุกคน
ที่มีสิทธิ์เข้าถึงทุกประเภทของบริการ ECE, โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา แล้วโอกาสที่จะดำ�เนินการต่อการเรียนรู้ สำ�หรับเด็กที่ไม่สามารถ
เข้าถึงทางเลือกการศึกษาอย่างเป็นทางการจะมีการช่วยให้เด็กมีการเข้าถึง
การศึกษาในทุกระดับการศึกษามีความสนใจมุ่งเน้นในการเข้าถึงสำ�หรับพื้นที่
ด้อยโอกาสและกลุ่มของเด็ก เพิ่มโอกาสสำ�หรับเด็กที่จะจบการศึกษา 12 ปี
ที่มีความรู้ที่ดี เช่น การใช้เหตุผลและตรรกะทักษะที่สามารถสร้างทักษะและ
ความรู้เหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคการศึกษาที่สูงขึ้นและวิธีการอื่น
นโยบายที่ 2 การเสริมสร้างคุณภาพและความเกี่ยวข้องของการเรียนรู้เด็กและ
เยาวชนทุกคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพสูงและสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและบริบทท้องถิน่ กรอบการทำ�งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีใ่ ห้ผเู้ รียน
ผู้ปกครองชุมชนครูและผู้บริหารที่มีมาตรฐานและการตรวจสอบผลและการ
รายงานผล นโยบายที่ 3 ดู แ ลให้ ผู้ นำ � ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการจั ด การของ
พนั ก งานการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ การบริ ก ารการศึ ก ษาจะได้ รั บ บริ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น จัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
ให้คุ้มค่าที่สุด (ให้ความสำ�คัญกับผล), การตรวจสอบให้ทันเวลาและมีความ
เกี่ ย วข้ อ งและการรายงานผลที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาตรการ
ในการรั บ ผิ ด ชอบและกลไกในการปรั บ นโยบายกลยุ ท ธ์ แ ละโปรแกรมทั้ ง ใน
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้น การบริหารจัดการของสถาบันการ
ศึกษาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ
ที่เกิดขึ้นใหม่ในระดับโรงเรียนได้
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Results of Study into Practice

There are three main results of the research finding which
can be implemented in the area of education development in
ASEAN community.
1. Educational management in ASEAN community showed
that most of the educational policy in ASEAN countries depended
on the government, the curriculums and instructions focus on child
center education and students are trained for 21st century skills,
teachers conduct research for solving and developing student’s
learning. Teacher training is also an important part of educational
development. However, some ASEAN countries still need further
development in term of resources and budget of educational
development and research.
2. Framework of trends in educational management for
the unity in ASEAN community consisted of 5 aspects which were
1) the curriculum of humanism which supported the harmonization
and collaboration, 2) the strategic planning came from local people,
3) teaching and instruction were integrated between scientific
methods and religious methods, 4) the gap of educational
problem should be implemented through action research and religious
principles, and 5) all religions were integrated for peaceful
coexistence consisted of good for human kind, conduct good action,
avoid bad action and purify our mind.
3. Trends of educational management for peace in ASEAN
community showed 12 aspects of bringing together to be the top
in 2030 and can be developed through educational strategies.
Six strategic aspects of educational management for peace in ASEAN
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ผลการศึกษาที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติ

ผลการศึกษาที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติสามารถนำ�มาใช้ในพื้นที่ของการพัฒนา
ด้านการศึกษาในประชาคมอาเซียน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน พบว่า ส่วนใหญ่ของนโยบาย
การศึกษาในประเทศในกลุ่มอาเซียนขึ้นอยู่กับรัฐบาลหลักสูตรและคำ�แนะนำ�
การมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำ�คัญและนักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ครูผู้ดำ�เนินการวิจัยในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
การฝึกอบรมครูยังเป็นส่วนสำ�คัญของการพัฒนาการศึกษา แต่บางประเทศ
ในกลุม่ อาเซียนยังคงต้องพัฒนาต่อไปภายใต้ระยะเวลา ทรัพยากรและงบประมาณ
ในการพัฒนางานการศึกษาและการวิจัย
2. กรอบของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพในประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วย 5 ด้านคือ 1) หลักสูตรในระบบการศึกษาของอาเซียน
ที่ควรจะเป็นหลักสูตรที่ยึดถือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งได้รับการสนับสนุน
การประสานความร่วมมือและการทำ�งานร่วมกัน และ 2) การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์นั้น มาจากคนในท้องถิ่นและการศึกษาควรจะเปลี่ยนจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 3) การสอนแบบกระตุ้นคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพของผู้ เรี ย นและควรที่ จ ะสามารถบู ร ณาการระหว่ า งวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์และวิธีการทางศาสนา 4) ช่องว่างของปัญหาทางการศึกษาที่ควร
จะเป็นดำ�เนินการแก้ไขผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและหลักศาสนา
และ 5) การรวมกลุ่มของทุกศาสนาสำ�หรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งประกอบ
ด้วย การเป็นบุคคลที่สุภาพ การทำ�แต่สิ่งที่ดี การละเว้นจากความชั่วทั้งปวง
และการทำ�จิตใจให้บริสุทธิ์
3. แนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียนแสดง
ให้เห็นว่า 12 ด้าน ของการร่วมกันนำ�ที่จะสูงสุดในปี 2030 และสามารถพัฒนา
ผ่านยุทธศาสตร์การศึกษา ซึ่งยุทธศาสตร์ 6 ด้านของการจัดการศึกษาเพื่อ
สันติภาพในภูมิภาคอาเซียน
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community were synthesized consisted of strategy 1 develop
teachers and administrators, strategy 2 collaborate curriculum and
assessment, strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy
4 encourage educational research, strategy 5 facilitate
educational opportunity, and strategy 6 develop educational
management. Analysis results from Ethnographic Delphi Future
Research (EDFR) technique indicated that 6 strategies and 26
goals have been accepted the consensus from experts all items
which showed that the expert group had correlated agreement on
ASEAN education strategic plan. The scenario was shown in
ASEAN education roadmap to predict the future of education that
to move towards education cooperation in 2018, to be a unity
in education in 2020, to have education for peace in 2022, and
to make ASEAN community full of unity and peace of education in 2024.

Lesson Learned of Field Study in ASEAN Countries

The experience of doing data collection in ten ASEAN
countries included Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia,
Malaysia, Indonesia, Singapore, the Philippines, Brunei Darussalam
and Thailand had gained the knowledge of the neighboring
countries and to illustrate the locations, cultural sensitivities,
unplanned situations, networking strategies, and outcome from
field study in order to have deeply understanding to each other
in the contemporary pluralistic society in ASEAN community.
The overall finding showed that education system in ten ASEAN
countries have shown the same system which are the system of
pre-school, primary school, secondary school, and higher education.
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ได้สังเคราะห์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครูและผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วม
มือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการ
จัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตร์
ที่ 5 สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหาร
การศึกษา ผลการวิเคราะห์จากการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิคEDFR โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ นชาญจำ�นวน 27 ท่าน ซึง่ ผลการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์
ทั้ง 6 ด้าน และเป้าประสงค์ 26 ด้าน ได้รับการยอมรับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญ
ทุกรายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้มีความคิดเห็นที่สัมพันธ์กันเกี่ยว
กับการศึกษาแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ภาพอนาคตที่แสดงในแผนที่เส้นทางการ
จัดการศึกษาอาเซียนในการทำ�นายอนาคตของการศึกษาที่มุ่งสู่ความร่วมมือ
ทางการศึกษาในปี พ.ศ.2561 ทีม่ คี วามเป็นเอกภาพทางการศึกษาในปี พ.ศ.2563
ที่จะมีการศึกษาเพื่อสันติภาพในปี พ.ศ.2565 และเพื่อให้เป็นประชาคมอาเซียน
ที่มีทั้งเอกภาพและสันติภาพทางการศึกษาใน พ.ศ.2567

บทเรียนจากการศึกษาภาคสนามในประเทศอาเซียน

ประสบการณ์ในการทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลใน 10 ประเทศอาเซียน ประกอบ
ด้วย ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์
บรูไนดารุสซาลาม และไทย ทำ�ให้ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศเพือ่ นบ้านและเพือ่
แสดงให้เห็นถึงสถานที่ที่มีความเปราะบางทางวัฒนธรรม สิ่งที่ไม่ได้วางแผนล่วง
หน้า จากสถานการณ์ดังกล่าวทำ�ให้ได้แนวทางการวางแผนกลยุทธ์และผลจาก
การศึกษาข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคน
ที่ อ ยู่ ใ นสั ง คมพหุ นิ ย มร่ ว มสมั ย ในประชาคมอาเซี ย น และจากผลการศึ ก ษา
โดยรวม พบว่า ระบบการศึกษาใน 10 ประเทศอาเซียนระบบเดียวกันซึ่งเป็น
ระบบการดำ�เนินงานของโรงเรียนก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา
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Most compulsory education covers primary school and some
countries cover secondary school. Education for all is the main
purpose of ASEAN countries in order to develop students to reach
the highest potential of their learning.

Conclusion

Education system in ten ASEAN countries have shown the
same system which are the system of pre-school, primary school,
secondary school, and higher education. Most compulsory education
covers primary school and some cover secondary school. Education
for all is the main purpose of ASEAN countries in order to develop
students to reach the highest potential of their learning. Six strategic
aspects were synthesized consisted of strategy 1 develop teachers
and administrators, strategy 2 collaborate curriculum and assessment,
Strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy 4 encourage educational research, strategy 5 facilitate educational opportunity, and
strategy 6 develop educational management. The result of analysis
from Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique which
collected from 27 experts found that 6 strategies and 26 goals have
been accepted the consensus from experts all items.
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การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ส่ ว นใหญ่ ค รอบคลุ ม โรงเรี ย นประถมและบางประเทศ
ครอบคลุมโรงเรียนมัธยม การศึกษาทั้งหมดเป็นวัตถุประสงค์หลักของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของการเรียนรู้ของผู้เรียน

บทสรุป

สรุ ป ผลการศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาใน 10 ประเทศอาเซี ย น พบว่ า
มีการจัดการศึกษาที่แสดงให้เห็นระบบเดียวกันซึ่งเป็นระบบการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียนก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ใน การศึกษา
ภาคบังคับส่วนใหญ่ พบว่า ครอบคลุมโรงเรียนประถมและบางส่วนครอบคลุม
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ด้ า นการศึ ก ษา คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการพั ฒ นา
ประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้บรรลุตามศักยภาพสูงสุด
ของการเรียนรู้ สำ�หรับยุทธศาสตร์ 6 ด้านที่สังเคราะห์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาครูและผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัด
และการประเมิ น ผล ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการ
ให้โอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา ผล
การวิเคราะห์จากการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ากผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 27 ท่าน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
และเป้าประสงค์ 26 ด้าน ได้รับการยอมรับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญทุกรายการ
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