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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
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คำานำา

 ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พและคว�มสันติในประช�คม
อ�เซียนที่นำ�เสนอในหนังสือเล่มนี้ คือก�รพัฒน�ของจ�กก�รวิจัยไปสู่ก�รปฏิบัติ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�กรอบก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พ
และสันติภ�พในประช�คมอ�เซียน ประกอบด้วย ยุทธศ�สตร์ 6 ด้�น ในก�ร
จัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พและสันติภ�พในภูมิภ�คอ�เซียนท่ีได้จ�กก�ร
สังเคร�ะห์ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศ�สตร์ที่ 1 พัฒน�ครูและผู้บริห�ร ยุทธศ�สตร์
ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒน�หลักสูตร ก�รวัดและก�รประเมินผล ยุทธศ�สตร์ที่ 3 
ยกระดับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ส่งเสริมก�รวิจัยท�งก�ร
ศึกษ� ยุทธศ�สตร์ที่ 5 สนับสนุนก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ� และยุทธศ�สตร์ 
ที่ 6 พัฒน�ก�รบริห�รก�รศึกษ� ซึ่งภ�พอน�คตของแผนง�นก�รศึกษ�ของ
อ�เซียนคือก�รกำ�หนดทิศท�งอน�คตของก�รศึกษ�ที่จะทำ�ให้เกิดคว�มร่วม
มือท�งก�รศึกษ�ในปี พ.ศ. 2561 มุ่งสู่คว�มเป็นเอกภ�พท�งก�รศึกษ�ในปี  
พ.ศ. 2563 มุ่งสู่ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสันติภ�พในปี พ.ศ.2565 และเพื่อให้
ประช�คมอ�เซียนได้ก�้วสูค่ว�มเปน็ประช�คมทีม่คีว�มเปน็เอกภ�พและสนัตภิ�พ
ท�งก�รศึกษ�ในปี พ.ศ.2567
 หนังสือเล่มนี้ได้นำ�เสนอคว�มคิดริเริ่มของคว�มรู้เกี่ยวกับก�รศึกษ� 
ในประช�คมอ�เซียน โดยได้ รับทุนสนับสนุนก�รวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัย 
มห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัยและได้รับก�รดูแลสนับสนุนจ�กสถ�บันวิจัย 
พุทธศ�สตร์ มจร รวมทั้งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญคือนักวิช�ก�รและนักก�รศึกษ�
จ�ก 10 ประเทศอ�เซียน ที่ได้ให้ข้อมูลสนับสนุนท่ีมีคุณค่�เก่ียวกับก�รศึกษ�
ในประเทศอ�เซียน ในฐ�นะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่�งยิ่งสำ�หรับผู้เช่ียวช�ญท่ีได้ 
ให้คว�มกรุณ�ช่วยในก�รแบ่งปันประสบก�รณ์ด้�นก�รศึกษ� คว�มคิดและ 
คว�มคิดเห็นต่�งๆในระหว่�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของขั้นตอน
ก�รวิจัยอน�คตด้วยเทคนิค EDFR ซึ่งเป็นเทคนิคของก�รวิจัยในอน�คตท่ีได้ 
นำ�ม�ออกแบบสำ�หรับก�รวิจัยในครั้งนี้

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
28 กรกฎ�คม 2562
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Educational Management for
Unity and Peace in ASEAN Community:

From Research into Practice



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

 บทสรุปผู้บริห�รนี้เขียนขึ้นจ�กผลง�นเรื่อง “ทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ� 
เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พและสันติภ�พของประเทศในประช�คมอ�เซียน” 
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย ได้แก่ 1) ก�รสังเคร�ะห์สถ�นะของก�รจัดก�ร 
ศึกษ�ในอดีตและปัจจุบันของประเทศในประช�คมอ�เซียน 2) เพื่อพัฒน� 
กรอบของทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือคว�มเป็นเอกภ�พของประเทศ 
ในประช�คมอ�เซียน และ 3) เพื่อนำ�เสนอทิศท�งและกำ�หนดยุทธศ�สตร์ 
ในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสันติภ�พของประเทศในประช�คมอ�เซียน ก�รวิจัย 
คร้ังน้ีใช้วิธีก�รวิจัยอน�คตด้วยเทคนิค EDFR กลุ่มเป้�หม�ยสำ�หรับก�รวิจัย 
ครั้งนี้  คือ บุคล�กรท�งก�รศึกษ�จ�ก 10 ประเทศอ�เซียน เครื่องมือ 
ในก�รวิจัย คือแบบสัมภ�ษณ์และแบบสอบถ�ม ข้อมูลเชิงคุณภ�พวิเคร�ะห์ 
โดยใช้ก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�และก�รสร้�งข้อสรุปแบบอุปนัยและวิเคร�ะห์ข้อมูล
เชิงปริม�ณจ�กแบบสอบถ�ม EDFR ด้วยก�รห�ค่�สถิติเชิงพรรณน� ได้แก่   
ค่�มัธยฐ�น ฐ�นนิยม และค่� interquartile ผลก�รวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจัย
 ผลก�รวิจัยที่ได้นำ�เสนอประกอบด้วยสรุปผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลพื้นฐ�น

ทั่วไปและสรุปผลก�รวิเคร�ะห์ต�มวัตถุประสงค์ของก�รวิจัยดังต่อไปนี้

 ผลการวิจัยจากการศึกษาภาคสนามและการศึกษาเอกสาร

 1. ประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูลใน 10 ประเทศ 

อ�เซยีน ประกอบดว้ย เมยีนม�ร ์พม�่ ล�ว เวยีดน�ม กมัพชู� ม�เลเซยี อนิโดนเีซีย 

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไนด�รุสซ�ล�ม และไทย ได้รับคว�มรู้เก่ียวกับบริบทข 

องประเทศที่ต้องมีคว�มรู้เท่�ทันในคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรมของแต่ละ 

ประเทศ ก�รเผชิญสถ�นก�รณท์ีไ่มไ่ดว้�งแผนลว่งหน�้ เครอืข�่ยก�รทำ�ง�น และ

ผลจ�กก�รศึกษ�ภ�คสน�มทำ�ให้มีคว�มเข้�ใจอย่�งลึกซ้ึงในบริบทของสังคม 

พหุนิยมร่วมสมัยในประช�คมอ�เซียน
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 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.

ง



 2. ระบบก�รศึกษ�ใน 10 ประเทศอ�เซียนได้แสดงให้เห็นว่�เป็นระบบ

เดียวกันซ่ึงเป็นระบบก�รศึกษ�ของโรงเรียนก่อนประถมศึกษ� ประถมศึกษ� 

มธัยมศกึษ�และระดับอดุมศึกษ� ก�รศึกษ�ภ�คบงัคับสว่นใหญค่รอบคลมุโรงเรยีน

ประถมและบ�งประเทศครอบคลุมโรงเรียนมัธยม ทุกประเทศให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รจัดก�รศึกษ�ซึ่งได้กำ�หนดให้เป็นวัตถุประสงค์หลักของประเทศในประช�คม

อ�เซียน ทั้งนี้เพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้บรรลุศักยภ�พสูงสุดของก�รเรียนรู้

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. ก�รจัดก�รศึกษ�ในอดีตและปัจจุบันของประเทศในประช�คมอ�เซียน 

พบว่� ส่วนใหญ่มีนโยบ�ยก�รศึกษ�ของประเทศขึ้นอยู่กับรัฐบ�ล หลักสูตรและ

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนมุ่งเน้นไปที่ก�รพัฒน�ผู้เรียนเป็นสำ�คัญและผู้เรียนได้รับ

ก�รฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูใช้กระบวนก�รวิจัยในก�รแก้ไขปัญห�และ

พัฒน�ก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน นอกจ�กนีก้�รฝกึอบรมครยัูงเปน็สว่นสำ�คญัของก�ร

พัฒน�ก�รศกึษ� แตบ่�งประเทศในประช�คมอ�เซยีนยงัคงตอ้งพฒัน�ตอ่ไปเกีย่ว

กับทรัพย�กรและงบประม�ณในก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�และก�รวิจัย

 2. กรอบของทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อเพื่อคว�มเป็นเอกภ�พของ

ประเทศในประช�คมอ�เซียน ประกอบด้วย 5 ด้�น คือ 1) หลักสูตรในระบบก�ร

ศึกษ�ของอ�เซียนที่ควรจะเป็นหลักสูตรที่ยึดถือคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ซึ่งได้

รับก�รสนับสนุน ก�รประส�นคว�มร่วมมือและก�รทำ�ง�นร่วมกัน และ 2) ก�ร

ว�งแผนเชิงกลยุทธ์นั้นม�จ�กคนในท้องถ่ินและก�รศึกษ�ควรจะเปลี่ยนจ�กก�ร

มสีว่นรว่มของชุมชน 3) ก�รสอนแบบกระตุน้คอืวิธกี�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรูเ้พือ่

เสรมิสร�้งศกัยภ�พของผูเ้รยีนและควรทีจ่ะส�ม�รถบรูณ�ก�รระหว�่งวธิกี�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์และวิธีก�รท�งศ�สน� 4) ช่องว่�งของปัญห�ท�งก�รศึกษ�ที่ควรจะ

เป็นดำ�เนินก�รแก้ไขผ่�นกระบวนก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รและหลักศ�สน� และ 5) 

ก�รรวมกลุม่ของทกุศ�สน�สำ�หรบัก�รอยูร่ว่มกนัอย�่งสนัต ิซึง่ประกอบดว้ย ก�ร

เป็นบุคคลที่สุภ�พ ก�รทำ�แต่สิ่งที่ดี ก�รละเว้นจ�กคว�มช่ัวท้ังปวง และก�รทำ�

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 in-
ternational 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. ทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับคนอ�เซียน มีท้ังหมด 12 ด้�น คือ 
1) อ�เซียนควรมุ่งสู่ก�รพัฒน�ทักษะและก�รคิดเชิงวิพ�กษ์ 2) ควรวิจัยทำ�เพิ่ม
เติมเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของอ�เซียน 3) ก�รสร้�งสถ�บันก�รศึกษ�ของอ�เซียน
เพ่ือรองรับคว�มต้องก�รของประช�คมอ�เซียนและก�รแบ่งปันคว�มรู้เก่ียวกับ
อ�เซียนศึกษ� 4) ควรกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รศึกษ�สำ�หรับก�รศึกษ�อ�เซียน 5) 
กำ�หนดนโยบ�ยก�รศกึษ�ของอ�เซยีนและอตัลกัษณอ์�เซยีนทีเ่ป็นโครงก�รคว�ม
ร่วมมือระหว่�งประเทศ 6) ก�รออกแบบนวัตกรรมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่มี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้นสำ�หรับก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนรู้ 7) อ�เซียนควรมี
โครงก�รแลกเปลี่ยนนักเรียนและนำ�วิธีก�รในจัดก�รเรียนรู้ของครูในรูปแบบของ
ครูอ�เซียน 8) เพิ่มคว�มร่วมกันภ�ยในอ�เซียนที่จะนำ�ไปสู่ก�รแลกเปลี่ยนทักษะ
และคว�มรู้ 9) จัดให้มีโปรแกรมก�รสอนภ�ษ�อังกฤษอย่�งเข้มข้นและคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งวัฒนธรรม 10 ) ควรที่จะมีก�รเคลื่อนย้�ยไปในประเทศอ�เซียน
และมีโอก�สได้ศึกษ�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของประเทศอื่น ๆ ก�รกำ�หนด
คุณสมบัติม�ตรฐ�นของครู 11) ประสิทธิภ�พของครูและจิตวิทย�คว�มเป็นครู 
12) อ�เซยีนควรมีก�รจัดทำ�โครงก�รจิตวิญญ�ณหนึ่งเดียวของคว�มเป็นอ�เซียน
ควบคู่กับท�งตะวันตกและร่วมแรงร่วมใจกันก้�วสู่จุดสูงสุดในปี ค.ศ. 2030
 สำ�หรับยุทธศ�สตร์ในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มสงบสุขของประเทศใน
ประช�คมอ�เซียน มีทั้งหมด 6 ยุทธศ�สตร์ และจ�กผลก�รสังเคร�ะห์ ประกอบ
ด้วย ยุทธศ�สตร์ที่ 1 พัฒน�ครูและผู้บริห�ร ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒน�
หลักสูตร ก�รวัดและก�รประเมินผล ยุทธศ�สตร์ที่ 3  ยกระดับก�รจัดก�ร
เรียนก�รสอน ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ส่งเสริมก�รวิจัยท�งก�รศึกษ� ยุทธศ�สตร์ที่ 5 
สนับสนุนก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ� และยุทธศ�สตร์ท่ี 6 พัฒน�ก�รบริห�ร
ก�รศึกษ� และก�รศึกษ�ผลก�รวิเคร�ะห์ด้วยเทคนิค EDFR ของก�รวิจัยอน�คต 
โดยก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวช�ญ จำ�นวน 27 ท่�น พบว่� ยุทธศ�สตร์ทั้ง 6 
ด้�นและ 26 เป้�ประสงค์ ได้รับก�รยอมรับฉันท�มติจ�กผู้เชี่ยวช�ญทุกร�ยก�ร 
เมื่อพิจ�รณ�จ�กค่�เฉลี่ย ค่�มัธยฐ�น และคว�มแตกต่�งฐ�นนิยม และช่วง  
interquartile ของแตล่ะร�ยก�ร พบว�่ค�่มธัยฐ�นของยทุธศ�สตรแ์ละเป�้หม�ย
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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. Consid-
ering median, median and mode difference and interquartile range 
of each item showed that median of strategies and goals
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 3. ทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับคนอ�เซียน มีทั้งหมด 12 ด้�น คือ 

1) อ�เซียนควรมุ่งสู่ก�รพัฒน�ทักษะและก�รคิดเชิงวิพ�กษ์ 2) ควรวิจัยทำ� 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของอ�เซียน 3) ก�รสร้�งสถ�บันก�รศึกษ�ของ

อ�เซียนเพ่ือรองรับคว�มต้องก�รของประช�คมอ�เซียนและก�รแบ่งปันคว�มรู้ 

เกีย่วกบัอ�เซยีนศกึษ� 4) ควรกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รศึกษ�สำ�หรบัก�รศึกษ�อ�เซียน  

5) กำ�หนดนโยบ�ยก�รศึกษ�ของอ�เซียนและอัตลักษณ์อ�เซียนท่ีเป็นโครงก�ร

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 6) ก�รออกแบบนวัตกรรมก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอนทีม่ปีระสทิธภิ�พม�กขึน้สำ�หรบัก�รเรยีนก�รสอนและก�รเรยีนรู ้7) อ�เซยีน 

ควรมีโครงก�รแลกเปลี่ยนนักเรียนและนำ�วิธีก�รในจัดก�รเรียนรู้ของครูใน

รูปแบบของครูอ�เซียน 8) เพิ่มคว�มร่วมกันภ�ยในอ�เซียนที่จะนำ�ไปสู่ก�ร

แลกเปลี่ยนทักษะและคว�มรู้ 9) จัดให้มีโปรแกรมก�รสอนภ�ษ�อังกฤษอย่�ง 

เข้มข้นและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งวัฒนธรรม 10 ) ควรที่จะมีก�รเคลื่อนย้�ยไปใน

ประเทศอ�เซยีนและมโีอก�สไดศ้กึษ�ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนของประเทศอืน่ ๆ  

ก�รกำ�หนดคุณสมบัติม�ตรฐ�นของครู 11) ประสิทธิภ�พของครูและจิตวิทย� 

คว�มเป็นครู 12) อ�เซียนควรมีก�รจัดทำ�โครงก�รจิตวิญญ�ณหนึ่งเดียว 

ของคว�มเป็นอ�เซยีนควบคูก่บัท�งตะวนัตกและรว่มแรงรว่มใจกนัก�้วสูจ่ดุสงูสดุ

ในปี ค.ศ. 2030

 สำ�หรับยุทธศ�สตร์ในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มสงบสุขของประเทศ 

ในประช�คมอ�เซียน มทีัง้หมด 6 ยทุธศ�สตร ์และจ�กผลก�รสงัเคร�ะห์ ประกอบ

ด้วย ยุทธศ�สตร์ที่ 1 พัฒน�ครูและผู้บริห�ร ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒน�

หลักสูตร ก�รวัดและก�รประเมินผล ยุทธศ�สตร์ที่ 3  ยกระดับก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน ยทุธศ�สตรท์ี ่4 สง่เสรมิก�รวจัิยท�งก�รศึกษ� ยทุธศ�สตรท์ี ่5 สนบัสนนุ

ก�รใหโ้อก�สท�งก�รศึกษ� และยทุธศ�สตรท์ี ่6 พฒัน�ก�รบรหิ�รก�รศกึษ� และ

ก�รศึกษ�ผลก�รวิเคร�ะห์ด้วยเทคนิค EDFR ของก�รวิจัยอน�คต โดยก�รเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวช�ญ จำ�นวน 27 ท่�น พบว่� ยุทธศ�สตร์ทั้ง 6 ด้�นและ  

26 เป้�ประสงค์ ได้รับก�รยอมรับฉันท�มติจ�กผู้เชี่ยวช�ญทุกร�ยก�ร เมื่อ

พิจ�รณ�จ�กค่�เฉล่ีย ค่�มัธยฐ�น และคว�มแตกต่�งฐ�นนิยม และช่วง  

interquartile ของแตล่ะร�ยก�ร พบว�่ค�่มธัยฐ�นของยทุธศ�สตรแ์ละเป�้หม�ย
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was between 4.00 to 5.00, the absolute of median and mode dif-
ference 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 gov-
ernment 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 commu-
nity, 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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อยู่ระหว่�ง 4.00-5.00 ค่�สัมบูรณ์ของค่�มัธยฐ�นและคว�มแตกต่�งฐ�นนิยม 
เท่�กับ 0 ในทุกร�ยก�ร interquartile ช่วงระหว่�ง 0.00-1.00 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่�กลุ่มผู้เช่ียวช�ญมีคว�มคิดเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับแผนยุทธศ�สตร์ก�ร
จัดก�รศึกษ�ของอ�เซียนที่ยอมรับตั้งแต่ระดับเห็นด้วยถึงระดับเห็นด้วยอย่�งย่ิง 
ซึ่งภ�พอน�คตของแผนง�นก�รศึกษ�ของอ�เซียนคือก�รกำ�หนดทิศท�งอน�คต
ของก�รศึกษ�ท่ีจะทำ�ใหเ้กดิคว�มรว่มมอืท�งก�รศกึษ�ในปี พ.ศ.2561 มุง่สูค่ว�ม
เปน็เอกภ�พท�งก�รศกึษ�ในป ีพ.ศ. 2563 มุง่สูก่�รจดัก�รศกึษ�เพือ่สนัตภิ�พใน
ปี พ.ศ.2565 และเพื่อให้ประช�คมอ�เซียนได้ก้�วสู่คว�มเป็นประช�คมที่มีคว�ม
เป็นเอกภ�พและสันติภ�พท�งก�รศึกษ�ในปี พ.ศ.2567

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1) จ�กผลก�รศกึษ� พบว�่ สว่นใหญน่โยบ�ยก�รศกึษ�ในประเทศในกลุม่
อ�เซยีนจะขึน้อยูก่บัรัฐบ�ล ดังน้ัน ผลก�รศึกษ�คร้ังน้ีควรนำ�ไปจัดทำ�เล่มองคค์ว�ม
รู ้เพ่ือเผยแพร่โดยสง่ไปยงัหนว่ยง�นภ�ครฐัใน 10 ประเทศอ�เซยีนเพือ่เสนอเกีย่ว
กับทศิท�งและยทุธศ�สตร์ในก�รจัดก�รศึกษ�เพือ่คว�มเปน็เอกภ�พและสนัติภ�พ
ในประช�คมอ�เซียน 
 2) จ�กผลก�รศึกษ� พบว่� บ�งประเทศในประช�คมอ�เซียนยังคงต้อง
พัฒน�ต่อไปเกี่ยวกับก�รจัดห�ทรัพย�กรและงบประม�ณในก�รพัฒน�ด้�นก�ร
ศึกษ�และก�รวิจัย ดังนั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของประช�คมอ�เซียนศึกษ� ควร
พย�ย�มท่ีจะให้โอก�สในก�รร่วมมือกันในก�รวิจัย และก�รทำ�ง�นร่วมกันเพื่อ
เตมิเตม็ชอ่งว�่งก�รศกึษ�และก�รแบง่ปนัคว�มรูแ้ละทกัษะในก�รศกึษ�เชงิพืน้ที่
สำ�หรบัก�รวิจยัภ�คสน�มรวมถงึก�รจัดสรรงบประม�ณรว่มกันในก�รทำ�ง�น จ�ก
นัน้ ผลง�นวิจยัส�ม�รถนำ�ไปประยกุต์ใชไ้ด้ทัง้ 10 ประเทศอ�เซยีนในลกัษณะของ
ก�รใช้ประโยชน์จ�กก�รวิจัย 
 3) จ�กยุทธศ�สตร์ที่ 5 แสดงให้เห็นถึงก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ�โดย
เฉพ�ะอย�่งยิง่ใหโ้อก�สในก�รเตมิเตม็ศกัยภ�พของผูเ้รยีน ทีค่วรตอ้งคำ�นงึถงึภมูิ
หลงัของผู้เรียนดวัย ดังนัน้ ในฐ�นะทีเ่ปน็ประช�คมอ�เซยีนเร�ควรจะสนับสนนุซึง่
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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ในก�รพัฒน�ก�รศกึษ� จ�กนัน้นกัเรยีนอ�เซยีนกจ็ะไดร้บัโอก�สทีเ่ท�่เทยีมกนัใน

ก�รเรียนรู้และก�รศึกษ�และก�รเข้�ถึงสิ่งต่�งๆ  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1) ก�รวิจัยนี้ได้รับก�รพัฒน�บนพื้นฐ�นของเทคนิคทฤษฎีฐ�นร�กจ�ก

ขอ้มลูพืน้ฐ�นและมกี�รยนืยนัขอ้มลูโดยใช้เทคนิคเดลฟ�ย ผลทีไ่ด้ส�ม�รถนำ�ไปใช้

และสร้�งรูปแบบคว�มสมัพนัธ์เชงิส�เหตุโดยก�รเชือ่มตอ่ระหว�่งผลเชิงคณุภ�พท่ี

ไดจ้�กก�รวจิยัครัง้นี ้จ�กน้ันนกัวจัิยส�ม�รถออกแบบโดยใชว้ธิกี�รวจิยัเชงิปรมิ�ณ

ในก�รดำ�เนินก�รและก�รศึกษ�วิธีก�รที่เป็นรูปแบบคว�มสัมพันธ์เชิงส�เหตุหรือ

ก�รตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์กับสภ�พที่เป็นจริง

 2) ก�รวจิยันีศึ้กษ�ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกับก�รจัดก�รศกึษ�ในประเทศอ�เซียน

ที่ได้รับข้อมูลเฉพ�ะนโยบ�ยและก�รปฏิบัติทั่วไปของนักก�รศึกษ� ดังนั้น นัก

วิจัยควรออกแบบเพื่อก�รศึกษ�อย่�งลึกซึ้งและมุ่งเน้นในด้�นก�รศึกษ�ในแต่ละ

ระดับ เช่น ก�รวิจัยเกี่ยวกับก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ� ผลก�รวิจัยส�ม�รถนำ�ไปใช้ให้

คำ�แนะนำ�โดยตรงเพื่อสร้�งโอก�สก�รทำ�ง�นสำ�หรับนักเรียนในประเทศอ�เซียน

และส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�ตล�ดอ�ชีพได้ด้วย 

 3) ก�รวิจัยครั้งนี้ได้ทำ�เพียงนักวิจัยไทย ควรมีก�รทำ�วิจัยร่วมกันเพื่อก�ร

ศึกษ�หรือวิจัยในปัญห�ก�รวิจัยเดียวกัน ข้อมูลที่ส�ม�รถเก็บในพื้นท่ีจ�กแต่ละ

ประเทศโดยนักวิจัยท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ จ�กนั้นส�ม�รถร่วมมือกันในก�รทำ�

วิเคร�ะห์ผลวิจัย ก�รเขียนร�ยง�นก�รวิจัย และนำ�เสนอผลก�รวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่

ก�รปฏิบัติในประเทศของตน

ฐ
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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

บทนำา

 ก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนท่ีกำ�ลังจะม�ถึงในปี  

พ.ศ. 2558 นี้ เป็นคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ทุกหน่วยง�นต้องมีก�รเตรียมตัว 

ในระดับองค์กรเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ส�ม�รถ 

ก้�วเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนได้อย่�งเต็มภ�คภูมิ หน่วยง�นท�งก�รศึกษ�ก็จำ�เป็น

ต้องตืน่ตวัในก�รปรบันโยบ�ยด�้นก�รจดัก�รศกึษ�ใหม้คีว�มทนัสมยัดว้ยก�รนำ�

เทคโนโลยเีข�้ม�ชว่ยในก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนเพ่ือยกระดับก�รศึกษ�ให้ก�้วนำ�สู่

เวทรีะดบัโลก โดยเฉพ�ะก�รจัดก�รศกึษ�เพือ่พฒัน� 7 ส�ข�อ�ชพี ท่ีตอ่ไปจะมกี�ร

เคลือ่นย้�ยแรงง�นเสรใีนประเทศสม�ชกิอ�เซยีน ประกอบดว้ย แพทย ์ทันตแพทย ์

พย�บ�ล วิศวกรรม สถ�ปัตยกรรม นักสำ�รวจ และนักบัญชี ดังนั้น ก�รเตรียม

คว�มพร้อมท�งด้�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเพื่อให้เย�วชนมีทักษะที่จำ�เป็นต่อก�ร

ประกอบวิช�ชีพได้อย่�งมีคุณภ�พ และเพื่อให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนสัมฤทธิ์

ผลต�มที่ค�ดหวังจำ�เป็นต้องมีก�รออกแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่มีคว�ม

หล�กหล�ยและครอบคลุม 5 หมวด ประกอบด้วย 1) ก�รพัฒน�ด้�นพุทธิพิสัย 

(cognitive domain) 2) ก�รพัฒน�ด้�นจิตพิสัย (affective domain)  

3) ก�รพัฒน�ด้�นทักษะพิสัย (psycho-motor domain) 4) ก�รพัฒน�ทักษะ

กระบวนก�ร (process skills) และ 5) เน้นก�รบูรณ�ก�ร (integration)  

ซึ่งเป็นรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่เป็นส�กล (ทิศน� แขมมณี, 2550;  

กองบรรณ�ธิก�ร, 2554)

 เป้�หม�ยหลักด้�นก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศในประช�คมอ�เซียน

สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักข้อที่ 5 ของอ�เซียน คือ ก�รให้คว�มช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน ในรูปของก�รฝึกอบรมและก�รวิจัย และส่งเสริมก�รศึกษ�ด้�น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสร้�งคว�มตระหนักรู้และคว�มเข้�ใจที่ดีระหว่�ง

ประช�ชนประเทศต่�ง ๆ โดยก�รแลกเปลี่ยนท�งก�รศึกษ�
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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 
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รวมทั้งสอดคล้องกับเส�หลักที่ 3 ที่เกี่ยวกับประช�คมสังคมและวัฒนธรรม

อ�เซียนท่ีได้กำ�หนดจุดมุ่งหม�ยในก�รก่อต้ังประช�คมอ�เซียน คือ ก�รสร้�ง

คว�มเป็นเอกภ�พในภูมิภ�คและคว�มร่วมมือ อันจะทำ�ให้ทุกประเทศได้

ประโยชน์ร่วมกันม�กข้ึน จ�กก�รแบ่งปัน ก�รช่วยเหลือซ่ึงกันและกันม�กกว่� 

ทีจ่ะแขง่ขนักนั (ประด�ป พบิลูสงคร�ม, 2554; สำ�นกัยทุธศ�สตรแ์ละประเมนิผล

กรุงเทพมห�นคร, 2556)

 ปัจจุบันหล�ยหน่วยง�นของแต่ละประเทศได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อม

สำ�หรับก�รก้�วเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพ�ะหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�นั้นหล�ยประเทศได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อม

โดยก�รกำ�หนดเป็นแผนในก�รพัฒน�เชิงรุกที่มีก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�ร

พัฒน�ท�งด้�นก�รศึกษ�เพื่อรองรับก�รผลิตแรงง�นท่ีมีศักยภ�พในก�รทำ�ง�น 

ได้ร่วมกันภ�ยในประเทศในประช�คมอ�เซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน ท่ีมีก�ร

ส่งเสริมก�รผลิตนักศึกษ�ในระดับอ�ชีวศึกษ�ให้มีประสิทธิภ�พเพื่อรองรับกับ 

ก�รผลิตแรงง�นให้สอดคล้องกับ 7 ส�ข�อ�ชีพ ในประเทศฟิลิปปินส์มีก�รตื่น

ตัวและมีก�รศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับก�รฝึกปฏิบัติโดยมีตัวอย่�งท่ีดีม�เป็นแม่แบบ

ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน สำ�หรับประเทศอินโดนีเซียก็มีก�รว�งแผน

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ก�รเปลี่ยนผ่�นเข้�สู่สังคมที่เป็นประช�คมอ�เซียน 

นอกจ�กนี้ ประเทศสิงคโปร์ กัมพูช�  ม�เลเซีย และไทย ได้มีก�รว�งแผนก�ร

จัดก�รศึกษ�ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต ซึ่งเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อก�รก้�วสู่

คว�มเป็นประช�คมอ�เซียน (Department of Technical Education, 2008;  

Ministry of Education, 2012; The World Bank, 2014; Florido, A.M., 2014; 

Ministry of Education, 2014)

 จ�กสภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศต่�งๆ ในประช�คมอ�เซียน 

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น ยังปร�กฏว่�มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งเห็นได้ชัด ตัวอย่�ง

เช่น แนวท�งก�รพัฒน�ครูซึ่งเป็นบุคล�กรท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รจัดก�รศึกษ�

นั้น พบว่� ประเทศที่ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องที่ม�กที่สุดคือประเทศสิงคโปร์
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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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โดยที่สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่ประสบคว�มสำ�เร็จสูงในก�รพัฒน�วิช�ชีพครู  

จนเปน็แบบอย�่งให้หล�ยๆ ประเทศในภมูภิ�คอ�เซยีนและของโลก หล�ยประเทศ

ในภูมิภ�คอ�เซียนเริ่มนำ�ระบบหรือนวัตกรรมก�รผลิตและพัฒน�ครูของสิงคโปร์

ไปใช้ แต่ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้มีประสิทธิผลเท่�กับสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์ 

คงไม่หยุดนวัตกรรมก�รผลิตและพัฒน�ครูของตนเองไว้เพียงเท่�ท่ีเร�เห็นอยู่

ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันประเทศไทยของเร�ก็ต้องพัฒน�นวัตกรรมก�รผลิต

และพัฒน�ครูของเร�ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นกัน (ดิเรก พรสีม�, 2556) ทั้งนี้ 

เพ่ือใหเ้กิดคว�มพร้อมในก�รพฒัน�บคุล�กรท�งก�รศึกษ�ใหม้คีว�มเทยีบเท�่กัน

ในประช�คมอ�เซียนและมคีณุภ�พใกลเ้คยีงกนัเข้�สูต่ล�ดแรงง�นภ�ยในประเทศ

ในประช�คมอ�เซียน

 หน่วยง�นหรือองค์กรมีคว�มตื่นตัวในด้�นก�รปรับเปลี่ยนและว�งแผน

ท�งด้�นก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อรองรับก�รเปิดตัวเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนในปี  

พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีเนื่องจ�กก�รจัดก�รศึกษ�ในอดีต ส่งต่อม�จนกระท่ังปัจจุบัน 

และแนวโน้มอันจะพึงเกิดขึ้นในอน�คต ดังนั้น ก�รกำ�หนดทิศท�ง แนวท�ง  

และม�ตรฐ�นอันจะพึงเป็นไปได้ จึงเป็นช่องท�งหนึ่งที่จะช่วยให้เป็นพัฒน�ก�ร

ท�งสังคมในองค์รวมของประช�ช�ติอ�เซียนที่ต่อไปจะต้องมีปฏิสัมพันธ์  

เป็นเครือข่�ย เป็นก�รแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันม�กขึ้นองค์ประกอบของ 

ก�รจัดก�รศึกษ�นั้นต้องมีระบบก�รทำ�ง�นหล�ยระดับ เริ่มต้ังแต่ระดับนโยบ�ย

หรือก�รว�งแผนของในระดับประเทศ ระดับก�รพัฒน�หลักสูตรและก�รจัด

กิจกรรมก�รเรยีนก�รสอนของก�รศึกษ�ในแต่ละระดับ ซึง่ขณะนีใ้นแต่ละประเทศ

ได้มีแผนง�นและมีก�รจัดทำ�แผนล่วงหน้�เพื่อเตรียมตัวก�รก้�วเข้�สู่ประช�คม

อ�เซยีน โดยทีใ่นแต่ละประเทศต่�งมกี�รว�งแผนและกำ�หนดเป็นนโยบ�ยเป็นของ

ตนเอง โดยที่ยังไม่ได้มีก�รว�งแผนหรือจัดทำ�ให้มีคว�มเป็นเอกภ�พในประช�คม

อ�เซียน

 ดงันัน้ หนงัสอืเลม่น้ีจึงสนใจในก�รนำ�เสนอเกีย่วกับก�รศกึษ�และพฒัน�

ทศิท�งทีเ่ปน็ไปไดใ้นก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่คว�มเปน็เอกภ�พในประช�คมอ�เซยีน

รวมทั้งก�รอยู่ร่วมกันในสังคมอย่�งสันติสุข มีวัตถุประสงค์ของก�รนำ�เสนอคือ  

เพื่อนำ�เสนอ
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state of educational management in ASEAN community, to devel-

op 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. Qual-

itative 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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สถ�นะของก�รจัดก�รศึกษ�ในประช�คมอ�เซียนเพื่อพัฒน�กรอบก�รทำ�ง�น

ของก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือคว�มเป็นเอกภ�พในประช�คมอ�เซียนและนำ�เสนอ

ทิศท�งและก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสันติภ�พของประเทศ 

ในอ�เซียน ก�รวิจัยคร้ังนี้คือก�รวิจัยอน�คตด้วยเทคนิค EDFR ออกแบบ 

ก�รออกวิจยัโดยกำ�หนดกลุม่เป�้หม�ยคอืบคุล�กรท�งก�รศกึษ�จ�ก 10 ประเทศ

อ�เซียน เคร่ืองมือในก�รวิจัยเป็นแบบสัมภ�ษณ์และแบบสอบถ�ม ข้อมูล 

เชิงคุณภ�พวิเคร�ะห์โดยใช้ก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�และก�รสร้�งข้อสนุปแบบอุปนับ 

และข้อมูลเชิงปริม�ณที่ได้จ�กแบบสอบถ�ม EDFR วิเคร�ะห์โดยใช้สถิติแบบ

บรรย�ย คอื ค�่มธัยฐ�น ค�่ฐ�นนยิม และชว่ง interquartile ผลก�รจดัก�รศกึษ�

เพือ่คว�มเปน็เอกภ�พและสนัติภ�พในประช�คมอ�เซยีนไดน้ำ�เสนอในหนงัสอืเลม่

แบ่งเป็น 7 บท ประกอบด้วย 1) บทนำ� 2) ก�รศึกษ�ของอ�เซียนและง�นวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 3) แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศในประช�คมอ�เซียน 4) สภ�พ

ก�รจัดก�รศึกษ�ในประช�คมอ�เซียนในปัจจุบัน 5) กรอบของก�รจัดก�รศึกษ�

เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พในประช�คมอ�เซียน 6) ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รศึกษ� 

เพ่ือสันติภ�พในประช�คมอ�เซียน และ 7) ก�รสะท้อนคิดผลก�รวิจัยอ�เซียน  

ร�ยละเอียดของเนื้อห�จะปร�กฏในบทต่อไป
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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

 กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร (ป ีค.ศ.2006) ได้นำ�เสนอแผนก�รศกึษ�ของประเทศ

ในประช�คมอ�เซียนจ�กก�รวจิยัทีเ่รยีกว่�“ก�รเปรยีบเทียบก�รวจิยัเกีย่วกบัก�ร

ปฏิรูปก�รศึกษ�ของประเทศในประช�คมอ�เซียน” วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

ครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษ�คว�มคืบหน้�ของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ของประเทศในกลุ่ม

อ�เซียน 2) ก�รสำ�รวจท�งของคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในด้�นก�รศึกษ�

สำ�หรบัเสรมิสร้�งและ 3) เพือ่นำ�เสนอนโยบ�ยเพือ่ก�รศกึษ�ไทยในก�รทีจ่ะสร�้ง

กลยทุธก์�รศกึษ�สำ�หรบัเสริมสร�้งคว�มเขม้แขง็ของประเทศในประช�คมอ�เซยีน 

วจิยัเอกส�รและก�รสมัภ�ษณ ์ไดน้ำ�ม�ใชใ้นก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลู ขอ้มลูทีไ่ดน้ำ�

ม�สังเคร�ะห์และนำ�เสนอวิธีก�รเพื่อกำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รทำ�ง�นร่วมกันใน

ด้�นก�รศึกษ�อ�เซียน ผลก�รวิจัยพบว่�ทุกประเทศในกลุ่มอ�เซียนได้แสดงให้

เห็นก�รศึกษ�ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญของประเทศม�เป็นส่วนสำ�คัญเพ่ือ

ก�รศกึษ� ก�รเชือ่มโยงในก�รศกึษ�ท�งเศรษฐกจิ หล�ยประเทศใชก้�รศกึษ�เพือ่

ม�จัดก�รกับสภ�พคว�มย�กจนและเดินไปข้�งหน้�ต่อไป จ�กก�รพัฒน�คว�ม

ออ่นแอท�งเศรษฐกจิ ก�รศกึษ�เปน็กญุแจสำ�คญัของก�รเคลือ่นไหวเพือ่เพิม่ก�ร

แขง่ขนัในระดบัน�น�ช�ตโิดยเฉพ�ะประเทศใหมท่ี่เข�้รว่มในประช�มคมอ�เซยีน 

ก�รศึกษ�แผนพัฒน�ของแต่ละประเทศอ�เซียนจะแสดงเป็นดังต่อไปนี้
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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 op-
portunity, 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 curric-
ulum 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

 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ได้กำ�หนด

นโยบ�ยพื้นฐ�นของก�รศึกษ�ในม�ตร�ที่ 81 ว่�รัฐควรพัฒน�ก�รศึกษ�ที่

เกี่ยวข้องกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นกฎหม�ยก�รศึกษ�

ได้ประก�ศและเรียกว่�“พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 (ค.ศ.

1999)” วัตถุประสงค์หลักของก�รกระทำ�นี้คือก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ�ขั้นพื้น

ฐ�นสำ�หรับทุกคนอย่�งน้อย 12 ปีโดยไม่เสียค่�ธรรมเนียมก�รเรียนก�รสอน รัฐ

ยงัจำ�เปน็ในก�รใหก้�รศกึษ�สำ�หรบัผูด้อ้ยโอก�สและนกัเรยีนทีม่พีรสวรรคค์ว�ม

ส�ม�รถพิเศษ ในม�ตร� 8 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติได้รับก�รแต่ง

ตั้งว่�รัฐให้ก�รศึกษ�ตลอดชีวิตสำ�หรับคนไทยและสังคมส�ม�รถแยกก�รจัดก�ร

ศึกษ� ศูนย์ก�รเรียนรู้ของเด็กเป็นกุญแจสำ�คัญของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�มุ่งเน้น

ไปที่คว�มรู้คุณธรรมกระบวนก�รเรียนรู้และคว�มรู้แบบบูรณ�ก�รกับก�รเรียน

ก�รสอนที่หล�กหล�ยที่เหม�ะสมกับอ�ยุของนักเรียนและศักยภ�พ ก�รศึกษ�

ไทยมุ่งเน้นไปที่ก�รพัฒน�ที่สมดุลในคว�มรู้คว�มคิดคว�มส�ม�รถมีคุณธรรม

และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสองหลักสูตรท้องถ่ินและหลักสูตรแกนกล�งมี

ไวส้ำ�หรับก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ก�รพฒัน�ท�งวชิ�ก�รและก�รดำ�เนนิก�รวจิยัเพือ่

สร้�งองค์คว�มรู้ใหม่และก�รพัฒน�สังคมได้รับก�รสนับสนุนสำ�หรับนักเรียนไทย

ในระดับก�รศึกษ�ที่สูงขึ้น ก�รว�งแผน 15 ปี (พ.ศ. 2545 - 2559) ได้นำ�เนื้อห�

จ�กรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติและ

นโยบ�ยของรฐับ�ลในก�รทีจ่ะต้ังค่�ก�รว�งแผนเชงิกลยทุธเ์พือ่ก�รศกึษ�แหง่ช�ติ

อย่�งต่อเนื่องและท่ีเกี่ยวข้องกับก�รว�งแผนก�รศึกษ�ในทุกระดับประกอบด้วย 

ระดับต้น ก�รศึกษ�ก�รพัฒน�แผนอ�ชีวศึกษ�ก�รพัฒน�แผนและก�รศึกษ�ใน

ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งก�รพัฒน�แผนแผนปฏิบัติก�รในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

และสถ�บันก�รศึกษ�
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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 decentral-

ization 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�หรบัก�รพฒัน�สงัคมใหเ้ปน็สงัคมฐ�นคว�มรูแ้ละเพือ่ใหร้ะบบมคีว�มรู้

ท�งเศรษฐกิจต�มที่คนไทยได้รับโอก�สที่เท่�เทียมกันในก�รเรียนรู้ก�รฝึกอบรม

หรือก�รเรียนรู้ตลอดและมีคว�มรู้สำ�หรับก�รประกอบอ�ชีพของเข�ซึ่งส�ม�รถ

นำ�ประเทศใหร้อดพน้จ�กภ�วะวกิฤตท�งเศรษฐกจิและสงัคมเปน็ทีส่ำ�คญั ในก�ร

นีก้�รพฒัน�ก�รศกึษ�ควรเกีย่วข้องกบัแผน 20 ปขีองก�รว�งแผนระยะย�ว ต�ม

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติและพระร�ชบัญญัติที่ออกกระบวนก�ร

ของก�รกระจ�ยอำ�น�จในก�รบริห�รท้องถิ่น (พ.ศ. 2542) รวมทั้งก�รกระทำ�อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ แผนนี้จะมีก�รปรับใช้หลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกจิพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วัฯ รชัก�ลท่ี 9 ท่ีมุ่งเนน้ท�งส�ย

กล�งมีคว�มพอเพียง พร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีเหตุผลและเพื่อทร�บ

ถึงก�รเปลี่ยนแปลงโลก มันเป็นวิธีก�รของก�รฝึกก�รมีชีวิตเพื่อก�รพัฒน�อย่�ง

ยั่งยืนและก�รมีชีวิตอยู่อย่�งมีคว�มสุขให้กับคนไทยโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กล�ง

ของก�รพัฒน�และรักษ�อัตลักษณ์ไทย คนไทยมีคว�มส�ม�รถในก�รใช้คว�มรู้

และเทคโนโลยีท่ีเหม�ะสมมีภูมิคุ้มกันและคว�มยืดหยุ่นในก�รท่ีจะพร้อมสำ�หรับ

ก�รเปลีย่นแปลงในแบบคูข่น�นกบัก�รมคีณุธรรมและคว�มซือ่สตัยส์จุรติ สำ�หรบั

พระร�ชบญัญติัก�รศกึษ�แหง่ช�ติ (BE2545-2559) แผนแบบบูรณ�ก�รแบบองค์

รวมที่จะใช้สำ�หรับกรอบแนวคิดในก�รพัฒน�ของมนุษย์จะเป็นคนที่สมบูรณ์และ

ก�รพัฒน�สังคม 

 ก�รพัฒน�มนุษย์นั้นมีส�มด้�นด้วยกัน คือ 1) สังคมที่มีคุณภ�พที่ดีที่สุดที่

เตม็ไปดว้ยคว�มเทีย่งธรรมโปรง่ใสและยติุธรรม 2) ก�รเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญ�สงัคม

ที่ทุกคนในทุกสังคมมีก�รนำ�ไปใช้และพร้อมที่จะเรียนรู้ 3) คว�มสม�นฉันท์และ

คว�มเอื้ออ�ทรในสังคมเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติโดยได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประก�ร ประกอบ

ด้วย 1) ก�รพัฒน�มนุษย์
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human development and stability, 2) creating Thai society to be mor-

al, 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 monar-

chy 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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และคว�มมั่นคงอย่�งเต็มที่ 2) ก�รสร้�งสังคมไทยให้เป็นคุณธรรมภูมิปัญญ�และ

ก�รเรียนรู้สังคมและ 3) ก�รพัฒน�สภ�พแวดล้อมสำ�หรับก�รพัฒน�พื้นฐ�นท�ง

สังคมของคุณธรรมภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและก�รเรียนรู้ ขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�ร

ดังต่อไปน้ีวัตถุประสงค์เหล่�นี้แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติมีก�รออกนโยบ�ยภ�ยใต้

กระบวนก�รน้ี 4 ด้�นคือ 1) เพื่อพัฒน�ทุกคนมีก�รเรียนรู้ชีวิตตลอดชีวิตและ

ส�ม�รถเข้�ถึงคว�มรู้ 2) ก�รปฏิรูปก�รเรียนรู้เพ่ือก�รพัฒน�ผู้เรียนได้พัฒน�

คว�มรู้เต็มต�มศักยภ�พ 3) ก�รส่งเสริมคุณธรรมให้กำ�ลังใจและก�รปฏิบัติท่ีดี

ที่สุดของคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 4) ก�รพัฒน�มนุษย์ในด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีเพื่อก�รพึ่งตัวเองและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในระดับ

น�น�ช�ติ

แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

 บรูไนด�รสุซ�ล�มเปน็ประเทศอ�เซียนทีจ่ะมพีืน้ทีข่น�ดเลก็และประช�กร 

แต่เต็มรูปแบบของเศรษฐกิจภ�ยใต้ก�รควบคุมของรัฐ เป็นเพียงประเทศเดียวใน

อ�เซยีนทีย่งัคงมรีะบบก�รปกครองระบอบสมบรูณ�ญ�สทิธริ�ชย ์ศกึษ�อย�่งเปน็

ท�งก�รได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1916 (B.E.2459) โดยก�รเปิดโรงเรียนสอนภ�ษ�มล�ยู

ทอ้งถิน่ในเมอืงหลวง (ในบนัด�รเ์สรเีบก�วนั) ในชว่งเวล�ทีเ่ดก็ผูช้�ยเพยีงคนเดยีว

ที่อ�ยุ 7-14 ปีจะมีโอก�สในก�รศึกษ� ไม่ได้มีก�รว�งแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ แต่

แผนก�รศึกษ�เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒน� 5 ปีของช�ติ 1 แผนพัฒน�แห่งช�ติ 

(ในปี 1954) มุ่งเน้นไปที่สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อเตรียม

คว�มพร้อมและสร้�งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ในปี 1985 นโยบ�ยระดับช�ติและ

ระบบก�รศึกษ�ได้เปิดโอก�สให้ผู้คนที่อ�ศัยอยู่อย่�งถ�วรในบรูไนด�รุสซ�ล�ม

จะศึกษ�ต่อในระดับประถมศึกษ�ได้โดยไม่เสียค่�ธรรมเนียมในก�รศึกษ�
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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 educa-

tional 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 kindergartenี), 

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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ในแผนพฒัน�แปดแหง่ช�ต ิ2001 - 2005 ก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุยแ์ละก�รใช้

เทคโนโลยีส�รสนเทศได้รับก�รมุ่งเน้นก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ� e-Learning ยัง

ใช้เวล�หนึ่งของก�รกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รว�งแผนก�รศึกษ�เกี่ยวกับก�รพัฒน�

เทคโนโลยีหรือเพ่ือพัฒน�สงัคมคว�มแขง็แรงขึน้อยูก่บัพระมห�กษตัรยิเ์ช้ือช�ตมิ�

เลยแ์ละโนเบลิกรุอ�่น (อลักรุอ�น) หะดษีและ aqli รวมทัง้แปดด�้น ของนโยบ�ย

ระดบัช�ตดัิงน้ี 1) เพือ่ดำ�เนนิก�รมุง่เนน้ทีร่ะบบก�รศกึษ�เกีย่วกบัก�รใชภ้�ษ�ม�

เลย์เป็นภ�ษ�อย่�งเป็นท�งก�รในแบบคู่ขน�นกับภ�ษ�อื่น ๆ เช่นภ�ษ�อังกฤษ

และภ�ษ�อ�หรับเป็นภ�ษ�ที่สอง 2) เพื่อให้ก�รศึกษ�สำ�หรับนักเรียนทุกคนเป็น

เวล� 12 ปีแบ่งออกเป็นหลักก�รศึกษ�เป็นเวล� 7 ปี (รวม 1 ปีของก�รเรียนใน

ระดับ) มัธยมศึกษ�ตอนต้น 3 ปีและก�รศึกษ�เกี่ยวกับวิช�ชีพ / ก�รศึกษ�ท�ง

ด้�นเทคนิค) เป็นเวล� 2 ปี 3) จัดให้มีก�รเรียนก�รสอนแบบบูรณ�ก�รเช่นเดียว

กับก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นของก�รประเมนิอย�่งเท�่เทยีมกนัในทกุโรงเรยีน 4) เพือ่

ใหห้ลกัสูตรอสิล�มทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัก�รของอ�ลซีนุนะฮ ฺWal-Jamaah 5) ก�ร

ให้บริก�รสื่อก�รสอนและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ 

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รสื่อส�รก�รศึกษ�สำ�หรับ ENC ส่งเสริมผู้เรียนให้

ไดร้บัก�รฝึกปฏบิตัจินกว�่พวกเข�จะพรอ้มสำ�หรบัก�รเปลีย่นแปลงเข�้สูเ่สน้ท�ง

ของอ�ชีพ  6) เพื่อให้นักศึกษ�ได้พัฒน�ตนเองและก�รค้นห�คว�มหล�กหล�ย

ของโปรแกรมก�รเรียนรู้ผ่�นกิจกรรมและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปรัชญ�แห่ง

ช�ติ 7) ก�รสร้�งโอก�สของก�รเรียนรู้ในก�รศึกษ�สูงมีคุณสมบัติเหม�ะสมและ

มปีระสบก�รณแ์ละ 8) เพือ่ใหม้แีนวท�งก�รปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของโครงสร�้งพืน้ฐ�น

ของก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับก�รเสริมสร้�งคว�มต้องก�รในระดับช�ต ิ
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 The development of the Ministry of Education Strategic Plan 

2012-2017 affirms the Ministry’s continuous and unwavering commit-

ment 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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ก�รพัฒน�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รแผนยุทธศ�สตร์ 2012-2017 ยืนยันคว�ม 

มุง่มัน่อย�่งตอ่เน่ืองและไมเ่ปลีย่นแปลงของกระทรวงทีมี่ตอ่ก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พ

เพื่อประเทศช�ติ แผนได้รับก�รพัฒน�ผ่�นชุดของก�รฝึกอบรมและให้คำ�ปรึกษ�

โดยกระทรวง คว�มสำ�เร็จก่อนหน้�นี้ 5 ปีแผนยุทธศ�สตร์ได้รับก�รประเมินและ

ทบทวนก�รกำ�หนดขอบเขตแผนก�รนี้ก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์บรูไน 2035 

 กระทรวงศึกษ�ธิก�รแผนยุทธศ�สตร์ 2012-2017 ชุดก�รเรียนก�รสอน

ซึ่งกระทรวงจะใช้เวล�ในอีกห้�ปี เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พ

ของคว�มมุ่งม่ันของทุกคนมีคว�มสำ�คัญ โดยจะระบุ 3 กลยุทธ์ มุ่งเน้นพื้นท่ี 

(SFAS) 14 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ 18 ตัวบ่งชี้ประสิทธิภ�พ (KPIs) กลยุทธ์

มุ่งเน้นพื้นที่ 3 ในก�รที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ระบุคือ 1) ก�รเรียนก�รสอน

และก�รเรียนรู้เป็นเลิศ  2) คว�มเป็นมืออ�ชีพและคว�มรับผิดชอบ และ  

3) ประสิทธิภ�พและก�รสร้�งนวัตกรรม เหล่�นี้เป็นพื้นที่สำ�คัญที่หน่วยง�น

หน่วยง�นและหน่วยง�นภ�ยใต้กระทรวงศึกษ�ธิก�รจะต้องมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุ

เป้�หม�ยร่วมกัน ทั้งส�มเป้�หม�ยจะเชื่อมโยงกันและแยกกันไม่ออก SFA ท่ี 

1: ก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนรู้เป็นเลิศขอบเขตของพื้นที่นี้เป็นที่กว้�ง

ขว�งครอบคลุมทุกโดเมนในกรอบก�รศึกษ� กรอบประกอบด้วยโดเมนต่อไป

นี้และส่วนประกอบต่�งๆ “ก�รบริห�รจัดก�รและก�รจัดระเบียบ” โดเมนซึ่ง  

subsumes“ก�รบริห�รจัดก�รของโรงเรียน” และ“คว�มเป็นผู้นำ�มืออ�ชีพ”; 

“ก�รเรียนก�รสอน” โดเมนซึ่ง subsumes“หลักสูตรและก�รประเมินผล” 

และ“เรียนรู้ของนักเรียนและก�รเรียนก�รสอน”; “ก�รสนับสนุนนักศึกษ�และ

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 expecta-

tions, 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 effective-

ness 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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โดเมนซ่ึง subsumes“ก�รสนับสนุนนักศึกษ�” และ“คว�มร่วมมือ”; และ“ผล

ง�นของนักศึกษ�” โดเมนซึ่ง subsumes“ทัศนคติและพฤติกรรม” และ“ก�รมี

ส่วนร่วมและคว�มสำ�เร็จ” 

 SFA 2: คว�มเป็นมืออ�ชีพและคว�มรับผิดชอบในพื้นท่ีสำ�คัญเชิง 

กลยุทธ์ของคว�มเป็นมืออ�ชีพและคว�มรับผิดชอบขอบเขตครอบคลุมถึงก�รนำ�

ไปใช้ปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยกระทรวงโรงเรียนและสถ�บันก�รศึกษ�ท่ีสูงข้ึนของก�ร 

เรียนรู้ในก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รต้ังค่�ม�ตรฐ�นและที่เหลือรับผิดชอบต่อผล 

ก�รเรียนรู้ทั้งหมด 

 SFA 3: ประสิทธิภ�พและก�รสร้�งนวัตกรรม กระทรวงศึกษ�ธิก�รอ 

ย่�งต่อเนื่องจะเข้�ใจคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสียและคว�มค�ดหวังนโยบ�ย

แผนปรับปรุงกระบวนก�รตรวจสอบและประเมินผลก�รศึกษ�กระบวนก�ร 

ท�งธุรกิจหลัก คือกระบวนก�รหลักของก�รศึกษ�และกระบวนก�รก�รศึกษ�

ระดับอุดมศึกษ� (กระทรวงศึกษ�ธิก�ร, 2012)

แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศมาเลเซีย
 ประเทศม�เลเซยีเปน็ประเทศอ�เซยีนท่ีมกี�รศกึษ�และก�รดำ�เนนิก�รวิจยั

เป็นสิ่งสำ�คัญอันดับแรกต�มนโยบ�ยเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่ก�รใช้คว�มรู้ที่สำ�คัญ

สำ�หรับก�รพัฒน�ศักยภ�พ รัฐบ�ลได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยระดับช�ติของก�ร

สร้�งม�เลเซยีจะเปน็ประเทศทีม่คีว�มยดืหยุน่แขง็แรงและประเทศในก�รแขง่ขนั 

ประเทศทีมุ่่งเน้นไปทีก่�รลงทนุเพือ่ก�รพฒัน�อย�่งย่ังยนืและมีประสทิธภิ�พโดย

ก�รค้นห�และก�รดำ�เนินก�รวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

บนพื้นฐ�นคว�มรู้ ต้ังแต่ศตวรรษที่ 21 ม�เลเซียพย�ย�มท่ีจะเพิ่มประสิทธิภ�พ

ในแบบพลวัตในก�รเกษตร ก�รผลิตและให้บริก�รครบวงจรด้วย
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knowledge and technology for participated encouragement of high 

economic participants in the region including develop human resourc-

es to be ready for knowledge based society. Malaysia government 

has issued that education development is one of the most import-

ant 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 devel-

opment 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 struc-

ture, 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 assur-

ance, and 9) to create strength of morality and ethics. 
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คว�มรูแ้ละเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุใหม้สีว่นรว่มของผูเ้ข�้ร่วมท�งเศรษฐกิจสงูใน

ภมูภิ�ครวมถงึก�รพฒัน�ทรัพย�กรมนุษยใ์หม้คีว�มพรอ้มสำ�หรับสงัคมฐ�นคว�มรู ้

รัฐบ�ลม�เลเซยีไดอ้อกว�่ก�รพฒัน�ด้�นก�รศึกษ�เปน็หนึง่ในภ�รกิจทีส่ำ�คญัทีส่ดุ

โดยก�รตัง้ค�่เป�้หม�ยทีจ่ะใหโ้อก�สในก�รศกึษ�ใหก้บัคนในทกุระดบัโดยเฉพ�ะ

อย่�งยิง่ในโรงเรียนประถมศกึษ�และมธัยมศกึษ�ซึง่เป็นก�รศกึษ�ภ�คบังคบั พระ

ร�ชบญัญัตกิ�รศกึษ� 1996 ได้ออก 6 ด้�นในแผนก�รศกึษ�แหง่ช�ต ิประกอบดว้ย 

1) ระบบก�รศึกษ�ของช�ติควรจะเป็นระบบที่มีคุณภ�พในระดับม�ตรฐ�นส�กล

และส�ม�รถทีจ่ะสะท้อนใหเ้ห็นถงึอดุมก�รณแ์หง่ช�ต ิ2) ปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�ร

ศึกษ�แห่งช�ติสำ�หรับนโยบ�ยพื้นฐ�นของก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ� 3) โรงเรียน

ประถมศึกษ�จะศึกษ� 5-7 ปี  4) โรงเรียนอนุบ�ลศึกษ�เป็นส่วนหนึ่งของก�ร

ศึกษ�แหง่ช�ตภิ�คบงัคบั 5) ก�รพฒัน�และสง่เสรมิก�รศกึษ�วชิ�ชพีและ 6) โดย

ใช้หลักก�รก�รจัดสรรในก�รควบคุมก�รศึกษ�เอกชน 

 ก�รพฒัน�ก�รศึกษ�ของม�เลเซยีจะออกในแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคม 

8th national ประกอบดว้ย 9 กลยทุธ์ในก�รพฒัน�เจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิกบั

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและก�รแข่งขันในระดับน�น�ช�ติและส�ม�รถที่จะเผชิญกับ

สถ�นก�รณ์ที่ท้�ท�ยกับโลก�ภิวัตน์และก�รค้�เสรี 1) เพื่อรักษ�เศรษฐกิจ คว�ม

มั่นคงในระดับมหภ�ค 2) ขจัดคว�มย�กจนและก�รปรับโครงสร้�งท�งสังคม 3) 

ส่งเสริมก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจโดยใช้ประสิทธิภ�พก�รผลิตกับก�รขับรถ

ปัจจัย 4) เพิ่มระดับของก�รแข่งขันในเศรษฐกิจหลัก 5) ขย�ยก�รใช้เทคโนโลยี

ส�รสนเทศ, 6) ส่งเสริมก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 7) ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 8) 

สร้�งก�รประกันคุณภ�พและ 9) เพื่อสร้�งคว�มแข็งแกร่งของคว�มมีคุณธรรม

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 de-

velopment 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 finan-

cial 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 or-

ganization 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 them-

selves with morality. 
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ดังนั้น ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�จะออกในในกลยุทธ์ที่ 6 ท่ีช่วยเพิ่มก�รพัฒน�

ทรพัย�กรมนษุยส์ำ�หรบัทกุคนทีจ่ะมคีว�มแขง็แรงในก�รเสรมิสร�้งประสิทธภิ�พ

ในก�รผลิตและส�ม�รถที่จะมีคว�มรู้ระบบเศรษฐกิจต�มก�รแข่งขัน ระบบก�ร

ศึกษ�เป็นสิ่งสำ�คัญม�กที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นที่ต้องก�ร

คนที่เต็มไปด้วยคว�มรู้และทักษะที่มีค่�นิยมทัศนคติและคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ม�เลเซียไดม้กี�รจดัต้ังสถ�บนัก�รศึกษ�ในทกุระดับและก�รใช้หลกัสตูรแกนกล�ง

บูรณ�ก�รให้กับโรงเรียนสำ�หรับเด็กและเย�วชนในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ม�กขึ้น 

 นอกจ�กนี้องค์กรภ�คเอกชนได้รับเชิญให้เข้�ร่วมในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในระดับก�รศึกษ�ทีส่งูซึง่มคีว�มสมัพนัธก์บันโยบ�ยระดบัช�ติ

และก�รศกึษ�และก�รฝกึอบรมฟร ีแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต ิฉบบั

ทื่ 9 (B.E.2549-2553) ได้กำ�หนดไว้สำ�หรับคว�มเข้มแข็งของเศรษฐกิจที่มีคว�ม

ยืดหยุ่นและก�รจัดก�รท�งก�รเงินโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่เป็นธรรมควรพิจ�รณ�

อย�่งรอบคอบ มวีนิยั วตัถปุระสงคข์องก�รศกึษ�ไดร้บัก�รกำ�หนดทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ปรัชญ�ของก�รศึกษ�แห่งช�ติโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�ของมนุษย์มีคว�มรู้

และทกัษะทีจ่ะมคีว�มพรอ้มสำ�หรบัก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิ นอกจ�กนีก้�ร

พัฒน�แห่งช�ติของทุกมิติจำ�เป็นต้องพึ่งพ�องค์กรเอกชนรวมทั้งก�รพัฒน�ก�ร

ศึกษ�ว่�รัฐบ�ลได้มีก�รกำ�หนดแผนสำ�หรับภ�คเอกชนที่จะเข้�ร่วมและตรวจ

สอบรวมถึงก�รฝึกทักษะที่ไม่ได้ริเริ่มโดยรัฐบ�ล แนวคิดหลักคือก�รขย�ยโอก�ส

ท�งก�รศกึษ�สำ�หรบัคนทีจ่ะตอ้งมกี�รศกึษ�ทีเ่ท่�เทยีมกนัซึง่นำ�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็

ใน 5 ด�้นของอุดมก�รณ ์(Rukunegara) ประกอบด้วย 1) คว�มเชือ่ในพระเจ�้ 2) 

ใหค้ว�มเค�รพตอ่พระมห�กษัตรยิแ์ละประเทศช�ต ิ3) เปน็ไปต�มรฐัธรรมนญู 4) 

ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ 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 or-

der 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

 ฟิลปิปนิส์เคยเปน็ประเทศทีมุ่ง่เนน้ไปทีก่�รศึกษ�ต�มอธัย�ศยัเช่นเดยีวกบั

สเปนก่อนที่จะม�เป็นสม�ชิกประเทศอ�เซียน ถูกสร้�งโดยไม่มีโครงสร้�งท่ีอย่�ง

ชัดเจนและข�ดระเบียบหรือวิธีก�รในก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนก�รสอน

จนกว่�จะออกพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ในปี 1863 ระดับประถมศึกษ�สำ�หรับ

นักเรียนที่ได้รับอนุญ�ตให้เปิดภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบของรัฐบ�ลท้องถ่ินและ

พ้ืนที ่ทุกคนฟลิปิปนิสม์สิีทธทิีจ่ะเรยีนกบัค�่เล�่เรยีนจนถงึขณะนี ้รฐับ�ลไดม้กี�ร

กำ�หนดก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ในปีที่รัฐธรรมนูญ 1987 ในม�ตร� 17 วรรค 11 ว่�

เปน็คว�มรบัผิดชอบของรฐัท่ีจะให้ก�รปฏบิติัหน้�ท่ีทีส่ำ�คัญสำ�หรบัก�รศกึษ�วทิย�

ศ�สตร์เทคโนโลยีศิลปะและวัฒนธรรมและก�รกีฬ�เพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชน

และก�รพัฒน� ในส่วนที่ 1 ย่อหน้�ที่ 14 ได้กหนดว่�รัฐมีหน้�ที่ที่จะต้องปกป้อง

และสนับสนุนทุกคนที่จะได้รับก�รศึกษ�ในทุกระดับที่มีคุณภ�พและเหม�ะสม 

นอกจ�กนี้ในม�ตร� 5 ระบุว่�รัฐควรให้งบประม�ณสูงสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�

และรฐัควรตดิต�มและตรวจสอบก�รเรยีนก�รสอนและก�รเรยีนก�รสอนเพือ่ทีจ่ะ

รักษ�ผลประโยชน์ของผู้เรียน รัฐธรรมนูญฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่�ให้คว�มสำ�คัญ

ให้กับเย�วชนที่ผ่�นก�รศึกษ�ในก�รศึกษ�ทั้งที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร 

เรียนจ�กก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นถึงก�รศึกษ�สูงมีคว�มส�ม�รถในก�รศึกษ�โดยไม่

ต้องจ่�ยค่�เล่�เรียน นอกจ�กนี้รัฐให้องค์กรเอกชน ชุมชนและครอบครัวท่ีจะมี

โอก�สทีจ่ะสนบัสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ในก�รศึกษ�นอกระบบก�รศกึษ�นอกระบบ

และชมุชนทอ้งถิน่และภมูปิญัญ�ต�มก�รเรยีนรู ้เพือ่ใหเ้ปน็ไปต�มบทบญัญตัขิอง

รัฐธรรมนูญปีพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ปี ค.ศ.1998 ให้โอก�สก�รเรียนรู้โดยไม่

ต้องจ่�ยค่�เล่�เรียนต�มประก�ศของประธ�น�ธิบดีใน
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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 ว่� “ทศวรรษแห่งก�รศึกษ�สำ�หรับทุกคน” ในศตวรรษที่ 21 วิธีใน

ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�มีก�รขย�ยตัวสำ�หรับทุกคนสำ�หรับก�รเสริมสร้�งทุนมนุษย์

ให้อยู่ในระดับส�กลซึ่งต�มแผนพัฒน�ระดับช�ติระยะกล�งเป็นเวล� 5 ปีตั้งแต่ปี 

2001 เรียกว่�“แผนพัฒน�ระยะกล�งฟิลิปปินส์” นี้มุ่งเน้นไปที่ก�รพัฒน�มนุษย์

ที่ครอบคลุมและก�รลงทุนทุนมนุษย์โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในด้�นก�รศึกษ� รัฐได้มี

บทบ�ทสำ�คญัของก�รใหก้�รสง่เสรมิก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นทีม่คีณุภ�พ มเีป�้หม�ย

ที่จะสนับสนุนวิทย�ศ�สตร์ทักษะคณิตศ�สตร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศรวมท้ัง

วิธีก�รสำ�หรับคนที่มีร�ยได้ต่ำ�เพื่อให้ได้รับก�รศึกษ�ในก�รศึกษ�นอกระบบและ

ก�รฝึกอบรมสำ�หรับอ�ชีพ ฟิลิปปินส์ได้มีก�รกำ�หนดก�รว�งแผนระยะย�วที่เริ่ม

ต้นจ�กแผนปฏิบัติก�รต�มระดับแผนหลัก 3 ด้�น ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติ

ก�รก�รศึกษ�สำ�หรับทุกคน (1991) 2) แผนแม่บทก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (1996-

2005) มุ่งเน้น Modernizing ฟิลิปปินส์ศึกษ� 3) เทคนิคก�รศึกษ�แห่งช�ติและ

แผนพฒัน�ทกัษะท่ีมแีผน 5 ปทีีผ่�่นม�คือ 1) ทิศท�ง Three-Pronged Direction 

2) ก�รแข่งขันระดับโลก 3) ก�รพัฒน�ชนบทและ 4) บูรณ�ก�รสังคม นี้เป็นแผน

ระดับช�ติเพื่อก�รพัฒน�มนุษย์ไปสู่ก�รแข่งขันในยุคสังคมและเศรษฐกิจ มันเป็น

ทักษะทีก่ล�งสำ�หรบัศตวรรษที ่21 ซึง่เกีย่วข้องกบัระยะกล�งแผนพฒัน�เย�วชน

ในปี 1994-2004 และแผนจ้�งง�นแห่งช�ติ
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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, Sing-

arpore 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

 สิงคโปร์เป็นประเทศอ�เซียนท่ีให้คว�มสำ�คัญม�กที่สุดในก�รพัฒน�ก�ร

ศึกษ�ตั้งแต่มีอิสรภ�พจ�กอังกฤษในปี 1965 สิงคโปร์ได้รับก�รตรวจสอบกับก�ร

จัดก�รระบบก�รศึกษ�และเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พของก�รศึกษ�ในทุกระดับโดย

ก�รสร้�งเป็นเอกภ�พและคว�มเป็นธรรมในก�ร สังคมเศรษฐกิจและก�รเมือง

เพือ่ปอ้งกนัคว�มขัดแยง้ในสงัคม สงิคโปรเ์ปน็ตอ้งก�รทีจ่ะเปน็ศนูยก์ล�งของก�ร

ศึกษ�ทีส่งูขึน้ในระดบัน�น�ช�ตขิองเอเชยีแปซฟิกิในป ี2000 ในป ี2005 สงิคโปร์

ได้ขย�ยเป้�หม�ยเพื่อให้บรรลุก�รเป็นผู้นำ�ของเอเชียพรีเมียร์ World-Class 

ศูนย์กล�งก�รศึกษ�เพื่อดึงดูดนักเรียนจ�กประเทศอื่น ๆ เริ่มต้นจ�ก โรงเรียน

ขึ้นหลักในก�รศึกษ�ที่สูงขึ้นสำ�หรับนักเรียน 66,000 ในปี 2012 สิงคโปร์เพิ่ม

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ก�รประยุกต์ใช้กระบวนก�รโดยรวมและคว�มสัมพันธ์คือ 1) 

ขั้นตอนก�รเรียนรู้สำ�หรับประสิทธิและสมรรถนะรุ่นเพื่อที่จะตอบสนองในคว�ม

ส�ม�รถของนักเรียน 2) ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มคิดวิเคร�ะห์และแรงจูงใจในก�ร

เรียนรู้ของคว�มสำ�เรจ็ของผูเ้รยีนแต่ละคน 3) เพือ่เพิม่และเตรยีมงบประม�ณและ

ทรัพย�กรสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ� 4) ให้คว�มสำ�คัญกับก�รรวมศูนย์อำ�น�จ 5) 

จัดให้มีก�รเรียนก�รสอนอย่�งเข้มข้นสำ�หรับนักเรียน 6) เปลี่ยนจ�กก�รประเมิน

ภ�ยนอกไปเปน็ก�รประเมนิผลภ�ยในของแตล่ะโรงเรยีนและเพิม่คว�มถีข่องก�ร

ประเมนิตนเอง 7) ส่งเสรมิใหค้รอบครวัได้เปน็ส่วนหนึง่ของก�รพฒัน�ของนกัเรยีน 

และ 8) ใหก้�รฝกึอบรมหรอืก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�รครผููส้อนสำ�หรบัก�รพัฒน�

และอำ�นวยคว�มสะดวกที่จะสนับสนุนก�รศึกษ�กับก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
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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 central-

ization and cultural identity preservation from diversity society and 

mutual desire in social and economic development. The preserva-

tion 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

 ก�รศึกษ�ของอินโดนีเซียได้รับก�รพัฒน�ม�จ�กรัฐธรรมนูญในปี 1945  

ในขณะที่อินโดนีเซียประก�ศเสรีภ�พและสร้�งส�ธ�รณรัฐเพื่อให้บรรลุ 

เป�้หม�ยของรฐัทีป่ร�กฏในหลกัก�ร Pancasila ลกัษณะท่ีโดดเด่นของอนิโดนเีซยี

มีปฏิสัมพันธ์ท�งศ�สน�และก�รจัดก�รศึกษ�ซึ่งส�ม�รถรวมศูนย์และก�รเก็บ

รักษ�เอกลักษณ์ท�งวัฒนธรรมจ�กสังคมคว�มหล�กหล�ยและคว�มปร�รถน�

ร่วมกันในก�รพัฒน�ท�งสังคมและเศรษฐกิจ ก�รดูแลรักษ�ของก�รปฏิสัมพันธ์

ระหว่�งก�รศึกษ�และศ�สน�โบร�ณของศ�สน�อิสล�มได้กล�ยเป็นศ�สน� 

ส่วนใหญ่และหลังจ�กก�รสิ้นสุดของ Karajan Majapahit ในศตวรรษที่ 16 ที่ม ี

ต่อก�รที่จะมีเสรีภ�พจ�กอ�ณ�นิคมและกล�ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ 

ท�งภูมิศ�สตร์ป่�และพย�ย�มที่จะปรับในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญในปี 1945  

หมวดที่ 2 ม�ตร� 31 ระบุว่� 1) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับก�รศึกษ�และ 2) รัฐบ�ล

ควรกำ�หนดระบบก�รศึกษ�กระบวนก�รต�มกฎหม�ยซึ่งเป็นพระร�ชบัญญัติ

ก�รศึกษ�ในปี 2003 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งนี้ มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย 

แผนนโยบ�ยและก�รดำ�เนินก�รที่ครอบคลุมก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� 

และคว�มเท่�เทียมกันของก�รศึกษ�ส่งเสริมให้ประช�ชนเข้�ถึงก�รศึกษ� 

ในทุกระดับและก�รปรับปรุงคุณภ�พของก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่องเพื่อท่ีจะ

เก่ียวขอ้งกบัคว�มต้องก�รของสงัคมและก�รพฒัน�ต�มก�รศกึษ�ชุมชน  แผนก�ร

ศกึษ�อนิโดนีเซียจะออกในแผน 5 ปีเรียกว�่ “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 edu-

cation. The content focuses on creating personality and the compo-

sition 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 pro-

mote 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 inter-

national 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, 



37การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน: จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ

Tahun หรือ REPELITA” ซึ่งเป็นวิธีก�รทั่วไปที่จะพิจ�รณ�คว�มเสมอภ�คใน

โอก�สก�รศึกษ�ก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พก�ร

ศึกษ�ประสิทธิผลก�รศึกษ�ทั้งในก�รศึกษ�อย่�งเป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร 

เน้ือห�มุ่งเน้นไปที่ก�รสร้�งบุคลิกภ�พและองค์ประกอบของคว�มส�ม�รถของ

ทรัพย�กรมนุษย์ แผนปฏิบัติก�รแห่งช�ติได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่เรียกว่�“ก�ร

ศึกษ�สำ�หรับทุกคน” ในปี ค.ศ.2002 และจะมุ่งเน้นไปท่ีคว�มเท่�เทียมกันของ

ก�รศึกษ�และเพ่ือยืนยันว่�คนทุกคนอินโดนีเซียเร่ือง เพศ ตำ�แหน่ง อยู่ห่�งจ�ก

คว�มเจริญรุ่งเรืองหรือด้อยโอก�สควรมีสิทธิที่ เพื่อศึกษ�ในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

แผนพัฒนาการศึกษาของกัมพูชา

 กัมพูช�ได้ให้ก�รศึกษ�เป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญของก�รพัฒน�ประเทศตั้งแต่

ได้รับเอกร�ชในปี 1953 รัฐบ�ลกัมพูช�หลังก�รเลือกตั้งในปี 1993 ดังข้อตกลง

สันติภ�พป�รีสที่ให้บทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�และพย�ย�มที่จะส่ง

เสริมก�รศกึษ�นอกระบบและเอกชน ก�รศึกษ�เช่นเดยีวกบัประเทศเสรนียิม ก�ร

ศกึษ�ไดก้ำ�หนดไว้สำ�หรบัก�รสำ�คัญของก�รลดปญัห�คว�มย�กจนในก�รเพือ่เพิม่

ศักยภ�พในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจลงในระดับส�กลบนพื้นฐ�นของก�รพัฒน�

ทรพัย�กรมนษุย ์แผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ตคิรัง้ที ่1 (1996-2000) ได้

กหนดวิธกี�รทัว่ไปในก�รกำ�หนดนโยบ�ยกลยทุธแ์ละเป้�หม�ยของก�รพฒัน�ก�ร

ศึกษ�ใน 3 ด้�นคือ 1) คนที่ได้รับก�รศึกษ�ที่มีคว�มเท่�เทียมกัน
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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 medi-

um 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 Fo-

rum 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) ก�รเสริมสร้�งคุณภ�พของก�รศึกษ�และ 3) ก�รว�งแผนและปรับปรุงก�ร

บริห�รจัดก�รก�รศึกษ�ให้แข็งแรงโดยมีแผนลงทุนในก�รศึกษ�ระหว่�ง 1995-

2000 จ�กก�รประชุมกับองค์กรระหว่�งประเทศที่เก่ียวข้อง ท่ี 2 แผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (2001-2005) ก�รเชื่อมต่อของก�รพัฒน�ด้�นก�ร

ศึกษ�ในก�รว�งแผนก�รดำ�เนินก�ร กลยุทธ์ก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�แห่ง

ช�ติอย่�งทั่วถึงประกอบด้วยแผนระยะสั้น 2001-2002 แผนระยะย�ว 2003-

2015 และแผนกล�ง 2004-2008 โดยแผนระยะย�วและแผนกล�งได้รับก�ร

พัฒน�จ�กแผนระยะสั้นและก�รลดคว�มย�กจนแผนยุทธศ�สตร์: PRSP ใน 

2002 เป็นเส้นฐ�น และเกี่ยวข้องกับแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของประช�กรและ

เศรษฐกิจในระดับมหภ�คระหว่�ง 10-15 ปีข้�งหน้�คว�มร่วมมือกับท�งโลกฟ

อรั่มก�รศึกษ�และก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษ เป้�หม�ยที่มุ่งเน้นไปที่ก�รศึกษ�

เพื่อก�รทั้งหมด ซึ่งได้กหนดเป็นแผนระยะย�วใน 2003-2015 กัมพูช�มุ่งเน้นไป

ที่คว�มสำ�เร็จภ�ยในปี 2015 ประกอบด้วย 1) ก�รเข้�ร่วมก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เพิ่มขึ้น 3.8 ล้�นคน 2) ก�รเพิ่มก�รเรียนรู้ชั่วโมงทั้งในโรงเรียนประถมศึกษ�และ

มัธยมศึกษ� 3) ก�รเพิ่มห้องเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ข�ดแคลน 4) เพิ่มปริม�ณ

ครแูละคณุภ�พและก�รฝกึอบรมครโูดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในระดบัมธัยมศกึษ� คนละ

อย่�งน้อย 10,000 บ�ทต่อปีและก�รขึ้นเงินเดือนร้อยละ 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 encourage-

ment. 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 edu-

cation, temple was still being the places for study in rural areas that 

Myanmar government still accepted this system.        
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 สำ�หรับแผนยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ� ค.ศ.2004-2008 หรือ ESP มีเป้�

หม�ยระยะย�วที่จะให้เด็กและเย�วชนทุกคนมีโอก�สท�งก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ

และทั่วถึงในระดับเศรษฐกิจทั้งหมดทุกเพศ พ้ืนที่ เช้ือช�ติและคนพิก�รในก�ร

ที่จะเก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญของรัฐและสัญญ�ของรัฐบ�ลท่ีมีต่อสหประช�ช�ติ

อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก คุณภ�พก�รศึกษ�ในประเทศกัมพูช�มุ่งเน้นไปที่

นกัศกึษ�ระดบับณัฑติศกึษ�จะส�ม�รถบรรลมุ�ตรฐ�นส�กลและในระดบัภูมภิ�ค

และจะมีก�รแข่งขันในตล�ดแรงง�นในโลกและในภูมิภ�คและส�ม�รถกลไกของ

ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาการศึกษาของพม่า

 พม่�ให้คว�มสนใจที่ดีของก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ตั้งแต่อดีตท่ีผ่�นม�และ

เป็นที่นิยมม�กที่สุดคนหนึ่งคือก�รศึกษ�ในวัดที่ได้รับก�รสนับสนุนให้คนท่ี

จะเพ่ิมจำ�นวนของก�รเรียนรู้อ่�นออกเขียนได้ในระดับที่ดี ในช่วงอ�ณ�นิคม

อังกฤษ จำ�นวนของก�รเรียนรู้ลดลงคว�มรู้เพร�ะพ่อแม่ไม่ได้สนใจในก�รให้ก�ร

สนับสนุนก�รศึกษ� อย่�งไรก็ต�มกลุ่มที่อ่�นหนังสือได้ในปี 1948 ได้พย�ย�มท่ี

จะพัฒน�ก�รศึกษ�พม่� เด็กมีคว�มจำ�เป็นต้องเรียน ช่วงอ�ยุ 5-10 ปีที่จะเข้�

เรียนโรงเรียนด้วยก�รสนับสนุนของรัฐบ�ลอยู่บนพื้นฐ�นของกฎหม�ยก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นปี ค.ศ.1966 และสหภ�พพม่�กฎหม�ยก�รศึกษ�ปี 1973 สำ�หรับก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น วัดก็ยังคงเป็นสถ�นที่สำ�หรับก�รศึกษ�ในพื้นที่ชนบทว่�รัฐบ�ล

พม่�ยังคง ได้รับก�รยอมรับระบบนี้
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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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 มชีอ่งว่�งของก�รพฒัน�ก�รศกึษ� ป ีค.ศ. 1998 พม�่ไดป้รบัหลกัสตูรและ

ก�รสอนโดยเน้นในระดับประถมศึกษ�และได้มีก�รกำ�หนดปีก�รศึกษ�อย่�งเป็น

ท�งก�รสำ�หรับโรงเรียนทั้งหมดในก�รดำ�เนินก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนรู้ใน

เวล�เดียวกัน เมื่อวันที่แผนก�รศึกษ�ปี 1999 ได้เกิดขึ้นในเป็น ระดับช�ติซึ่งแบ่ง

ออกเป็นระยะย�วระยะกล�งและระยะสั้นเพื่อให้พร้อมสำ�หรับศตวรรษที่ 21 

 1. แผนพฒัน�ก�รศกึษ�ระยะย�ว 30 ป ีในชว่งป ี2001-02 ปงีบประม�ณ 

2030-31 ปีงบประม�ณซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนและแต่ละข้ันตอนมีระยะ

เวล�น�น 5 ปี ระบบก�รศึกษ�นี้ได้รับก�รสนับสนุนในก�รสร้�งสังคมก�รเรียน

รู้ในก�รพัฒน�ประเทศสำ�หรับประเทศที่พัฒน�มุ่งเน้นไปที่ 5 ด้�นประกอบ

ด้วย ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ก�รใช้เทคโนโลยี ก�รขย�ยก�รพัฒน�ง�นวิจัย

และก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ตลอดชีวิตที่มีคุณภ�พก�รให้ก�รสนับสนุนก�รศึกษ�

และก�รรักษ�อัตลักษณ์และคุณค่�ของช�ติ มี 46 โครงก�รแบ่งเป็นสองระดับ  

1) มี 10 โครงก�รก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นประกอบด้วย 1.1) โครงก�รของก�ร

ปรับปรุงระบบก�รศึกษ�สำ�หรับก�รพัฒน�ประเทศให้มีคว�มทันสมัยและ 

ประสบคว�มสำ�เร็จ 1.2) โครงก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับทุกคน  

1.3) โครงก�รก�รเพิ่มประสิทธิภ�พคุณภ�พขั้นพื้นฐ�นก�รศึกษ� 1.4) โครงก�ร

ก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ�ในท้ังก่อนก�รศึกษ�ส�ยอ�ชีพและระดับก�รศึกษ�

ส�ยอ�ชีพภ�ยใต้ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 1.5) โครงก�รของก�รเข้�ถึงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศในก�รเรียนรู้และก�รสอนที่นำ�ไปสู่ E-Education 1.6) โครงก�ร 

ก�รผลิตของมนุษย์สำ�หรับก�รพัฒน�แบบองค์รวม 1.7) โครงก�รก�รเสริมสร้�ง

ก�รจัดก�รศึกษ� 1.8) โครงก�รของก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รศึกษ�กับชุมชน  

1.9) โครงก�รของกิจกรรมก�รปฏิ รูปเ พ่ือก�รศึกษ�นอกระบบ และ  

1.10) โครงก�รเสริมสร้�งก�รวิจัยก�รศึกษ� 
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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. โครงก�รเพ่ือก�รพัฒน�อุดมศึกษ�จำ�นวน 36 โครงก�ร ซ่ึงประกอบ

ด้วยก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ก�รใช้เทคโนโลยีก�รวิจัยสำ�หรับก�รเรียนรู้

ตลอดชีวิต สังคมก�รศึกษ� ก�รปรับปรุงคุณภ�พและรักษ�เอกลักษณ์ของช�ติ

และค�่นิยม และแผนกล�ง 4 ปทีีเ่รยีกว�่“สีป่แีผนพเิศษเพือ่ก�รศกึษ� (2000-01 

ปีงบประม�ณที่จะ 2003-04)” ประกอบด้วย 27 โครงก�รแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

และ 1) มี 6 โครงก�รเพื่อก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่มี 1.1) แก้ไขและ 

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น 1.2 ก�รประยุกต์ใช้ก�รประเมินแบบใหม่  

ก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นแนวใหม่และปรับโครงสร้�งของก�รสอบเข้�ในระดับ 

อุดมศึกษ� 1.3) ก�รใช้ห้องเรียนมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเรียน 

ก�รสอน 1.4) ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของครู 1.5) กิจกรรมสนับสนุน 

เพื่อก�รพัฒน�ที่สมบูรณ์ 1.6) จัดให้มีโอก�สท�งก�รศึกษ�ในระดับประถม

ศึกษ�สำ�หรับทั้งหมด 2) โครงก�รพัฒน�ระดับอุดมศึกษ�ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีก�ร

เพิ่มประสิทธิภ�พของคุณภ�พก�รศึกษ�โดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในระบบ 

ก�รศึกษ�ทำ�ให้คว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินก�รวิจัยพัฒน�ชีวิต ก�รเรียนรู้

สังคมและให้กำ�ลังใจคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศประกอบด้วย 21 โครงก�ร  

2.1) แก้ไขและก�รปฏิรูปหลักสูตร มห�วิทย�ลัยและสถ�บันอื่น ๆ ในโรงเรียน 

ก�รศึกษ�เพื่อตอบสนองม�ตรฐ�นส�กลและส่งเสริมให้ส�ข� interdisplinary 

2.2) ปรับปรุงระบบก�รประเมินก�รเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรม�ตรฐ�น

ส�กล 2.3) ก�รส่งเสริมก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณและคว�มคิดตัวเองคว�มคิด 

สร้�งสรรค์โดยไม่คัดลอกและคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

สำ�หรับก�รเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 2.4) ก�รปรับลดอุปสรรคต่อระบบก�รศึกษ� 

โดยก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 2.5) ก�รพัฒน�ระบบก�รศึกษ�เพื่อส่งเสริม 

ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต
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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) ก�รค้นห�วิธีก�รของก�รศึกษ�ท�งไกล ก�รศึกษ�ระดับสูงท่ีจะเป็น

มห�วิทย�ลัยเปิด 2.7) ก�รศึกษ�วิจัยทั้งในก�รพัฒน�วิช�ก�รและเพื่อรองรับ

คว�มต้องก�รของภ�คเอกชนรวมทั้งองค์กรอื่น ๆ เพื่อค้นห�เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ได้อย่�งเหม�ะสมและเป็นประโยชน์สำ�หรับประเทศ 2.8 ) เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือ

เครือข่�ยกับมห�วิทย�ลัยอื่น ๆ ทั้งในภ�คใต้ประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก

และระดับน�น�ช�ติ 2.9) เพื่อสร้�งระบบก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับมห�วิทย�ลัย

และสถ�บนัอืน่ ๆ  และเพื่อรกัษ�เอกลกัษณข์องตวัเอง 2.10) เพือ่ดำ�เนนิโครงก�ร

ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของชุมชน 2.11) เพื่อเพิ่มคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์

ห้องปฏิบัติก�รสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รโครงก�รวิจัยท่ีมีประสิทธิภ�พโดยก�รใช้

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจ�กระดับปริญญ�ตรีให้อยู่ในระดับปริญญ�เอก 

2.12) เพื่อสร้�งระบบส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�ที่ส�ม�รถสื่อส�รระหว่�งสถ�บัน

ก�รศึกษ�และองค์กรที่เรียกว่�“อินทร�เน็ต” 2.13) ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ในศนูยข์อ้มลูมลัตมิเีดียทีส่ถ�บนัก�รศึกษ�ในระดับทีส่งูขึน้สำ�หรบัก�รใชป้ระโยชน์

ของก�รเรียนรู้และก�รดำ�เนินก�รวิจัย 2.14) โดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ในศูนย์ก�รเรียนรู้มัลติมีเดียที่มห�วิทย�ลัยเปิดสำ�หรับก�รสนับสนุนก�รเรียนรู้,  

2.15) เพื่อสร้�งห้องปฏิบัติก�รภ�ษ�ในสถ�บันก�รศึกษ�ที่สูงขึ้น 2.16) เพื่อเพิ่ม

ก�รใชง้�นหอ้งสมดุในมห�วทิย�ลยัและสถ�บนัก�รศึกษ�ในก�รใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ 

ก�ร คว�มสะดวกสบ�ยของก�รใช้ทรัพย�กรโดยไม่ต้องม�ถึงสถ�นที่ตั้งของ 

ห้องสมุดที่ 2.17) จัดให้มีโครงสร้�งพ้ืนฐ�นที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รศึกษ�เปิด  

2.18) เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของสถ�บันก�รศึกษ�ท่ีสูงข้ึนในก�รปรับปรุง

สถ�นที่อำ�นวยคว�มสะดวก 2.19) เพื่อสร้�งสื่อก�รสอนสำ�หรับก�รสนับสนุน 

ก�รเรยีนก�รสอนและ ก�รเรยีนก�รสอนและเหม�ะสมกบัคว�มตอ้งก�รในระดบั

ท้องถิ่น 2.20) ก�รผลิตสื่อเพื่อก�ร
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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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ก�รเรยีนรูแ้ละก�รฝกึปฏบิติัตอ่ไปนีห้ลกัสตูรสำ�หรบัชัน้เรยีนทีใ่ชร้ะบบมลัตมิเีดยี

ในระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น, 2.21) สือ่ก�รสอนจะเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะอำ�นวย

คว�มสะดวกสำ�หรับนักเรียนที่จะศึกษ�ต่อในระบบก�รเรียนรู้ท�งไกล 2 ปี 

ของแผนระยะสั้นที่เรียกว่�“ระยะสั้นแผนพัฒน�ก�รศึกษ� ค.ศ. 2001-2002” 

มุ่งเน้นไปที่ก�รพัฒน�ผู้เชี่ยวช�ญเกี่ยวกับเทคโนโลยีในระดับพื้นฐ�นและระดับ 

ที่สูงขึ้นสำ�หรับก�รสร้�งกลุ่มที่มีคุณภ�พและมีทักษะในก�รใช้ไอซีทีที่มีคว�ม 

สำ�คัญอย่�งม�กในปัจจุบัน

แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ตั้งแต่ได้รับเอกร�ชในปี ค.ศ.

1975 ก�รศึกษ�จะเน้นเป็นปัญห�หลักของก�รพัฒน�โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� เทคนิคและจำ�นวนของอ�ยุของผู้รู้หนังสือคือ 14-15 ปี 

แม้ประเทศล�วพย�ย�มที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจ�กระบบก�รว�งแผน

จ�กส่วนกล�งที่จะเป็นนโยบ�ยตล�ดเสรีในปี 1986 แต่ก็มีคว�มแตกต่�งจ�ก 

อดีตที่ผ่�นม�นั่นคือก�รศึกษ�เพ่ือก�รพัฒน�ทุนมนุษย์และก�รแก้ปัญห� 

คว�มย�กจนอย่�งยั่งยืนเพื่อคว�มเจริญรุ่งเรืองอย่�งรวดเร็วและก�รพัฒน� 

โดยก�รกำ�หนดแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ก�รศึกษ�จะจัดให้

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของสังคมในก�รฝึกอบรมคนให้พร้อมสำ�หรับระบบ

เศรษฐกิจบนพื้นฐ�นของกลไกก�รตล�ด ดังนั้นวิธีก�รของก�รพัฒน�ก�รศึกษ� 

ในประเทศล�วได้ดีขึ้นต�มลำ�ดับในก�รเพิ่มระดับก�รศึกษ�แห่งช�ติห�วิธีหลัก 

ของก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์สำ�หรับก�รผลิตที่ เกี่ยวข้องกับเป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของช�ติ ในปี 1993 ได้แบ่งไว้ 3 วิธีของก�รพัฒน�ด้�น 

ก�รศึกษ�
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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 ob-

jectives 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 orga-

nization to establish early year schools at least 5 percent per year, 

2) to persuade children to 
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ประกอบดว้ย 1) ก�รพฒัน�ของก�รศกึษ�สำ�หรบัทกุคนและไดร้บัก�รสง่เสรมิก�ร

ศึกษ�นั้นสำ�คัญอันดับแรกในก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคม 2) ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พคุณภ�พของก�รศึกษ�และสร้�งคว�มร่วม

มือระหว่�งก�รศึกษ�ของโรงเรียนและก�รศึกษ�ในสังคมและครอบครัว และ  

3) ก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รศึกษ�ที่ทันสมัยในทุกระดับท้ังก�รศึกษ�ข้ันพื้น

ฐ�นและก�รศึกษ�ส�ยอ�ชีพทั้งในส่วนภ�ครัฐและเอกชนทั้งในก�รศึกษ�อย่�ง

เปน็ท�งก�รและไม่เปน็ท�งก�รในลกัษณะของคว�มคบืหน�้ของวิทย�ศ�สตรแ์ละ

เทคโนโลย ีในป ีค.ศ.1997 รฐัคณะกรรมก�รว�งแผนของส�ธ�รณรฐัประช�ธิปไตย

ประช�ชนล�วไดม้กี�รกำ�หนดโครงก�รของก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุยร์ะยะกล�ง

ระหว่�งปี ค.ศ.1997 - 2000 โดยทั่วไปสำ�หรับก�รกำ�หนดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ

ของก�รดำ�เนินง�นในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ภ�ยในประเทศที่มีปรัชญ�ที่เรียกว่�“เพื่อส่งเสริมให้ก�รพัฒน�แบบองค์รวม 

และบรูณ�ก�รวิธีก�รทีห่ล�กหล�ยและเชือ่มต่อกับหล�ยองคก์ร” ทัง้ส�มประเดน็

หลักที่ได้รับก�รกำ�หนดให้มีโครงก�รซึ่งประกอบด้วย 1) คว�มส�ม�รถของ 

ก�รจัดก�รในทุกระดับ 2) คุณภ�พครูในทุกระดับโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในระดับ

จังหวัดและ 3) แรงจูงใจจ�กชุมชนโดยเฉพ�ะในพื้นท่ีห่�งไกลและชุมชนของ 

ชนกลุ่มน้อย ในศตวรรษที่ 21 ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ในประเทศล�วได้ทำ�ต�ม 

ขัน้ตอนใน 5 ป ี(2001-2005) โดยม ี4 มวีตัถปุระสงค ์ประกอบด้วย 1) ก�รศกึษ� 

ก�รเข้�ถึงคว�มเสมอภ�ค 2) เน้นคุณภ�พก�รศึกษ�ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ  

3) ก�รปรับปรุงก�รเชื่อมต่อในระบบก�รศึกษ�และ 4) ก�รจัดก�รศึกษ�ที่

สนับสนุนให้มีคว�มเข้มแข็งม�กขึ้น ดังนั้น จึงมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย 15 ด้�น 

สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รซึ่ง ได้แก่ 1) ก�รขย�ยตัวของนักเรียนช่วงต้นปีโดยก�ร

ดูแลให้คว�มร่วมมือกับองค์กรภ�ครัฐและเอกชนในก�รสร้�งโรงเรียนในช่วงต้นป ี

อย่�งน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 2) ที่จะชักชวนให้เด็กได้รับก�รศึกษ�
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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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ในก�รศึกษ�ภ�คบังคับโดยก�รตั้งค่�เป้�หม�ยจ�กร้อยละ 77 (ในปี 2000) ให้

เป็นร้อยละ 85 ในปี 2005 3) เพื่อขย�ยโรงเรียนประถมในชนกลุ่มน้อยและพื้นที่

ห่�งไกลโดยใช้ก�รเรียนก�รสอนกิจกรรมกลุ่มต�มคว�มต้องก�รขั้นพื้นฐ�นของ

แต่ละพื้นที่ 4) ให้อยู่ในสภ�พที่และพย�ย�มที่จะลดจำ�นวนของปีก�รซ้ำ�ช้ันและ 

ล�ออก 5) เพื่อให้เครือข่�ยโรงเรียนมัธยมด้วยกันขย�ยท้ังระดับต้นและระดับสูง

กว�่ระดบัมัธยมศกึษ� 6) ก�รเพิม่จำ�นวนของก�รรูห้นงัสอืของคนชว่งอ�ย ุ15-40 

ปทีี ่7) ดำ�เนินก�รและเสรมิสร�้งคว�มรูใ้หมอ่ย�่งนอ้ยรอ้ยละ 30 ใหจ้บก�รศกึษ�

ในโรงเรียนประถมศึกษ� 8) เพ่ือปรับปรุงก�รฝึกอบรมครูในโรงเรียนท้ังประถม

ศึกษ�และมัธยมศึกษ�รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภ�พครูผู้สอนในก�รฝึกอบรมคว�ม

จำ�เปน็ในก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในก�รเรยีนก�รสอนหลกัสตูร 9) เพือ่ปรบัปรุงคว�ม

ส�ม�รถของครูจ�กวิทย�ลัยครูและปริญญ�ตรีสถ�บันท่ีมุ่งเน้นในภ�ษ�อังกฤษ

ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีก�รศึกษ�สูง 10) ส่งเสริมและขย�ยก�รศึกษ�

ส�ยอ�ชพีเพือ่ใหส้�ม�รถรบันกัเรยีนและจำ�นวนทีเ่พิม่ขึน้ของนกัเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับรัฐบ�ล 11) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนอ�ชีวศึกษ�จ�กทุกภูมิภ�คมีคว�มเข้มแข็ง

ยิ่งขึ้น 12) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนหญิงและชนกลุ่มน้อยเพื่อก�รศึกษ�ในระดับ

อุดมศึกษ� 13) กำ�หนดให้มีอ�จ�รย์ใหญ่ในโรงเรียนและที่ปรึกษ� 14) ให้ข้อมูล

ในก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีสั้นและง่�ย และ 15) เพิ่มสัดส่วนงบประม�ณก�รศึกษ� 

จ�กร้อยละ 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
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แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 จ�กประเทศที่เต็มไปด้วยประช�กรและใช้เวล�น�นในสงคร�มเวียดน�ม

ต้องใช้ระยะเวล�น�นในก�รปฏิรูปและก�รเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจ�กก�ร

ควบคมุของเศรษฐกจิอย�่งเขม้งวดเพ่ือใหเ้ปน็ระบบตล�ดเพือ่ทีจ่ะแกย้�กจนและ

เสริมสร้�งศกัยภ�พท�งเศรษฐกจิโดยใชก้�รศกึษ�กบัก�รพฒัน�ท่ีสำ�คญั กฏหม�ย

เกี่ยวกับก�รศึกษ�ฉบับแรกได้กำ�หนดใช้เมื่อวันที่ 12 สิงห�คม ปี ค.ศ.2000 เน้น

จะสร้�งก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ที่ไม่มีค่�เล่�เรียนสำ�หรับทุกคนเวียดน�ม ก็ยังคง

ขึ้นเพื่อลดโรงเรียนมัธยมครอบคลุม 30 จังหวัด เวียดน�มได้มีก�รกำ�หนดแผน

กลยุทธ์ในระยะย�วปีพัฒน�ก�รศึกษ�ปี ค.ศ. 2001 - 2010 เนื้อห�สำ�คัญคือ  

1) เพื่อปรับปรุงแนวโน้มของก�รศึกษ�ไปในระดับสูงของโลกและมีคว�มเหม�ะ

สมกับก�รปฏิบัติเวียดน�ม รวมทั้งควรที่จะตอบสนองต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมในอนุภูมิภ�คและท้องถิ่นและย้�ยไปยังสังคมก�รเรียนรู้เพื่อท่ีจะนำ�

ก�รศกึษ�แหง่ช�ตหิ�่งไกลจ�กประเทศดอ้ยพฒัน� 2) เพือ่ใหเ้ปน็โอก�สสำ�คญัใน

ก�รฝกึอบรมคนในด�้นวิทย�ศ�สตรเ์ทคโนโลยสีงูและเพือ่ใหโ้อก�สในก�รจดัก�ร

ศกึษ�มธัยมศกึษ�ตอนต้น 3) ในก�รเริม่ต้นเป�้หม�ยและวธิกี�รก�รเรยีนก�รสอน

ในทุกระดบัก�รพฒัน�ครใูหม้คีว�มพรอ้มสำ�หรบัก�รพฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนเริม่

ต้นก�รจดัก�รศกึษ�และก�รต้ังพระร�ชบญัญัติก�รศึกษ�ข้ันพืน้ฐ�นสำ�หรบัก�รให้

อำ�น�จในก�รพฒัน�ก�รศึกษ� ก�รศึกษ�นอกระบบเปน็วธิทีีส่ำ�คญัของก�รพฒัน�

ด้�นก�รศึกษ�โดยใช้แนวคิดของก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น เวียดน�มได้กำ�หนด

เป้�หม�ยของก�รศึกษ�ในปี ค.ศ. 2010 พบว่� 1) ก�รศึกษ�นอกระบบถูกนำ�ม�

ใช้สำ�หรับก�รขับเคลื่อนของชุมชนสู่สังคมก�รเรียนรู้ ให้โอก�สให้ทุกคนได้เรียนรู้

อย่�งต่อเนื่องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภ�พของพวกเข�เพื่อที่จะสนับสนุน
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the quality of human resources, 2) to reduce the number of illiter-

acy 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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คุณภ�พของทรัพย�กรมนุษย์ 2) ก�รลดจำ�นวนของอัตร�ก�รไม่รู้หนังสือในวัย

ผูใ้หญโ่ดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในพืน้ทีแ่ละช�วเข�เผ่�ต่�งๆ ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่�่งไกลสำ�หรบั

ก�รเสรมิสร�้งคณุภ�พของก�รศึกษ�อย�่งต่อเน่ืองน้ันไดเ้ปน็ก�รพฒัน�เพือ่นำ�ไปสู่

ก�รได้รับคว�มรู้ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นได้อย่�งทั่วถึงและ 3) เพื่อให้ โอก�ส

สำ�หรบัคนทีจ่ะเข�้รว่มหลกัสตูรระยะสัน้สำ�หรบัก�รเสรมิสร�้งคณุภ�พของผลผลติ

และเงินเดอืนทีเ่พิม่ขึน้รวมถงึโอก�สของก�รถ�่ยโอนง�น เวยีดน�มได้มกี�รจดัตัง้

ก�รจัดก�รศึกษ�แห่งช�ติสำ�หรับทุกแผนปฏิบัติก�รปี ค.ศ. 2003-2015 และให้

คว�มร่วมมือกับยูเนสโกเป็นกุญแจสำ�คัญของรัฐบ�ลในก�รปรับนโยบ�ยในระดับ

มหภ�คที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�เพื่อก�รทั้งหมด ก�รศึกษ�นโยบ�ยของรัฐบ�ล 

ที่มีก�รปรับปรุงโดยจะได้รับก�รปรับปรุงต�มข้อเสนอแนะจ�กก�รกำ�หนดกรอบ

สำ�หรับก�รปฏิบัติ ก�รศึกษ�สำ�หรับทุกคน ก�รประชุมภ�ระผูกพันโดยรวม 

ของเร�มี 150 ประเทศในเวทีโลกก�รศึกษ�ที่ด�ก�ร์ส�ธ�รณรัฐเซเนกัล 

เมษ�ยน ค.ศ. 2000 เป็นกรอบในก�รดำ�เนินก�รในระดับจังหวัดและระดับ

เมืองเรียกว่�“จังหวัดจัดก�รศึกษ�ต�มแผนทั้งหมด” จ�กน้ันก�รศึกษ�แห่งช�ติ

สำ�หรับทกุแผนปฏบิติัก�ร ป ีค.ศ. 2003-2015 ได้มกี�รกำ�หนดและทีเ่กีย่วข้องกับ   

เป้�หม�ยก�รศึกษ� 3 ด้�น คือ 1) ก�รเข้�ถึงก�รศึกษ� 2) ที่มีคุณภ�พก�รศึกษ�

และก�รจัดก�รศึกษ�และก�รพัฒน� 4 กลุ่มหลักซึ่งประกอบด้วยก�รศึกษ� 

ช่วงต้น ลุ่มก�รศึกษ�ประถมศึกษ� กลุ่มก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนต้น และกลุ่ม

นอกระบบก�รศึกษ� เวียดน�มหวังว่�ถ้�แผนปฏิบัติก�รได้ถูกนำ�ม�ใช้ในท�ง

ปฏิบัติก็ส�ม�รถขับเคลื่อนเวียดน�มไปข้�งหน้�ใน 7 ด้�นคือ 1) นักเรียนจะได้รับ 

ก�รศึกษ�เพื่อก�รเตรียมคว�มพร้อม 1 ปี 2) นักเรียนทุกคนจะได้รับก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น 9 ปี 3) นักเรียนทุกคนจะได้มีโอก�สในก�รเรียนรู้โดยไม่ต้องจ่�ยค่� 

เล่�เรียนเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�เป็นระยะเวล�จำ�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) edu-

cational 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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ต่อภ�คก�รศึกษ� 4) ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ท้ังหมดได้รับก�รจัดสรรโครงก�ร

และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรียนรู้และก�รฝึกอบรมทักษะชีวิตท่ีทันสมัย 

5) คุณภ�พของก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนก�รสอนจะดีขึ้นเข้�สู่ม�ตรฐ�น

ส�กลผ่�นกระบวนก�รของก�รพัฒน�หลักสูตรอย่�งต่อเนื่อง 6) ผลก�รศึกษ�จะ

เก่ียวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจที่ทันสมัยและสังคมซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศ

เวียดน�มเพื่อเพิ่มเสถียรภ�พและ 7) ก�รจัดก�รศึกษ�จะมีโครงสร้�งของก�ร 

กระจ�ยอำ�น�จที่ทันสมัย

 ทกุประเทศในอ�เซยีนมกี�รปรับปรุงขัน้พ้ืนฐ�นและก�รพฒัน�ของประเทศ

จ�กระดับกฎหม�ยและแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ประเทศส่วน

ใหญ่ไดม้กี�รออกพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�และทำ�แผนพฒัน�ก�รศกึษ�แหง่ช�ต ิ

แผนพัฒน�ถูกรวมแผนขั้นพ้ืนฐ�นก�รศึกษ�แผนก�รอ�ชีวศึกษ�แผนศึกษ�สูง

แผนปฏิบัติก�รในระดับพื้นที่ให้บริก�รและระดับโรงเรียน มีวัตถุประสงค์หลักใน

ก�รพัฒน�สังคมฐ�นคว�มรู้และนำ�ไปเป็นคว�มรู้ต�มระบบท�งวิช�ก�รเพื่อให้

คว�มเท�่เทยีมกันของก�รเรยีนรูแ้ละมโีอก�สทีจ่ะทำ�ง�นใหก้บัประเทศ แตห่ล�ย

ประเทศยังคงห่�งไกลจ�กก�รว�งแผนเป้�หม�ย 

 ก�รเปรียบเทยีบของกลยทุธข์องก�รปฏิรปูก�รศกึษ�ในทุกระดบัก�รศกึษ�

พบว่� โรงเรียนอนุบ�ลไทยและก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นได้รับก�รพัฒน� สำ�หรับ

คว�มหล�กหล�ยของกระบวนก�รเรียนรู้และมีคว�มยืดหยุ่นของก�รเรียนรู้ 

พบว่� สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีก�รพัฒน�อย่�งม�กและก้�วไปไกลจ�ก 

ประเทศอื่น ๆ แม้ว่�บ�งส่วนจะใช้ร่วมกันกับประเทศอื่น ๆ ในประช�คมอ�เซียน

รวมทั้งประเทศไทย สำ�หรับก�รศึกษ�ในระดับสูงในอ�เซียนพบว่� มีแนวโน้ม 

ของคว�มสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่มีก�รลักษณะที่ประกอบด้วย 1) ขย�ยและ 

ให้โอก�สในก�รศึกษ� 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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คณุภ�พของก�รศกึษ�โดยก�รยกระดับก�รเรียนรูใ้นระดบัม�ตรฐ�นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ตล�ดก�รทำ�ง�นและคว�มหล�กหล�ย 3) เปิดก�รศึกษ�ฟรีและพัฒน�คุณภ�พ

ของครูผูส้อนเพือ่เพิม่คณุภ�พของก�รเรยีนก�รสอนและก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน 

ทุกประเทศในขณะนี้พย�ย�มที่จะพัฒน�รวมทั้งไทย ม�เลเซีย ล�วและกัมพูช� 

 จ�กก�รศึกษ�ของก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศในประช�คมอ�เซียนพบ

ว่� แต่ละประเทศได้จัดให้ก�รศึกษ�มีคว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรกของก�รพัฒน�

ประเทศและได้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง คนในทุกประเทศอย่�งน้อยควรจะ

จบก�รศึกษ�ในก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นแม้ว่�โอก�สของก�รเรียนรู้ก็ไม่เท่�กันกับ

ประเทศอื่น อย่�งไรก็ต�มแต่ละประเทศได้พย�ย�มท่ีจะให้โอก�สกับคนให้ได้

รับก�รศึกษ�ที่เท่�เทียมกันซึ่งขึ้นอยู่กับสภ�พสังคมเศรษฐกิจ ก�รเมือง 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

 นโยบ�ยก�รศึกษ�ในปัจจุบันเก่ียวกับชนกลุ่มน้อย ก�รจัดก�รเรียนรู้ 

แบบให้ผู้เรียนเป็นสำ�คัญได้กำ�หนดขึ้นในก�รพัฒน�หลักสูตรและเพื่อให้มี 

หลักฐ�นก�รวิจัยที่จะช่วยให้นโยบ�ยในอน�คตที่มุ่งเน้นไปที่ก�รจัดก�รคว�มรู้ 

ในท้องถ่ินและภูมิปัญญ� ก�รศึกษ�ภ�คบังคับได้กำ�หนดไว้ 9 ปี โดยเริ่มจ�ก 

วัยเด็กไปถึงวัยที่เรียนในระดับมห�วิทย�ลัยรวมทั้งโรงเรียนสองภ�ษ� เช่น  

ภ�ษ�ท้องถิ่นและภ�ษ�อังกฤษ รัฐบ�ลสนับสนุนก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นและ 

ก�รศกึษ�ภ�คบงัคบัและเพือ่ให้นกัเรยีนได้มโีอก�สในก�รเรียนรู้อย�่งเท่�เทียมกนั 

นอกจ�กนี้ก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดในขณะนี้ในประช�คมอ�เซียน

คือก�รจัดก�รศึกษ�ของสิงคโปร์ ซึ่งปัจจัยคว�มสำ�เร็จท่ีสำ�คัญท่ีช่วยให้สิงคโปร์

จะกล�ยเป็นหนึ่งในด้�นก�รดำ�เนินก�รระบบก�รศึกษ�ของโลกท่ีเป็นคว�ม 

ร่วมมือที่ใกล้ชิดและประส�นคว�มร่วมมือกันกับหน่วยง�นท่ีดูแลด้�นก�รศึกษ� 

คือ สถ�บันก�รศึกษ�แห่งช�ติ (NIE) สังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ดังนั้น โรงเรียน 

ในสิงคโปร์ จึงได้รับก�รดูแลจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รมีหน้�ที่ในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยให้สถ�บันก�รศึกษ�แห่งช�ติ (NIE) ที่มีหน้�ที่ในก�รแปลนโยบ�ย 

เหล่�น้ีในก�รออกแบบและก�รส่งต่อไปสู่ก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพ 

โดยเน้นก�รวิจัยเป็นฐ�นในก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�และใช้เป็นตัวช่วยกำ�หนด

กรอบของนโยบ�ยในอน�คต หลักฐ�นของก�รดำ�เนินง�นนี้ได้ส่งกลับไป 

ที่โรงเรียนและร�ยง�นผลก�รฝึกปฏิบัติ ก�รก้�วไปข้�งหน้�ของ NIE จะยังต้อง

ใช้กระบวนก�รทำ�ง�นที่ใช้คว�มร่วมมือท�งก�รวิจัยกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

และสถ�นศึกษ� เช่นสถ�บันก�รศึกษ�ของครูสิงคโปร์ (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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ประวัติคว�มเป็นม�ของนโยบ�ยก�รศึกษ�ในกลุ่มประเทศอ�เซียนใช้ใน 

ก�รเปลี่ยนจ�กโรงเรียนที่มีข�ดครูไปเป็นก�รจัดก�รเรียนรู้แบบให้ผู้เรียน 

เปน็สำ�คญัก�รเปลีย่นแปลงจ�กสถ�นะท�งศ�สน�รฐัฆร�ว�สกเ็คยเปน็แบบดัง้เดมิ

ที่มีครูเป็นศูนย์กล�งหรือมีครูเคลื่อนที่ในช่วงสงคร�มนักเรียนต้องจดจำ�คว�มรู้

จ�กครู ระบบบูรณ�ก�รของก�รศึกษ�ในมนุษย์วิทย�ศ�สตร์ท�งก�ยภ�พและ 

ด้�นวิช�ก�รและนำ�ม�ใช้ให้คว�มสำ�คัญกับปริม�ณของก�รฝึกอบรมครู  

(ไม่มีคุณภ�พ) ยกตัวอย่�งเช่นในกรณีศึกษ�ของสิงคโปร์ในส่วนของก�รวิจัย

ท�งก�รศึกษ�ที่สถ�บันก�รศึกษ�แห่งช�ติ (NIE) ที่ใช้ในก�รฝึกอบรมครูที่จะ 

เป็นโรงเรียนผู้นำ�และฝึกอบรมคนที่จะเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน ในปี 2000 

Nanyang Technological University มีอิสระด้วยตัวเองและ NIE ที่ใช้ใน

ก�รเป็นส่วนหนึ่งของมห�วิทย�ลัยว่� มันเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดในส�ยโดยก�รให้ก�ร

วิจัยและก�รบริก�รก�รศึกษ� ตัวอย่�งของระบบก�รศึกษ�ในประเทศล�วอีกท่ี 

ทีเ่คยเปน็แบบดัง้เดมิทีม่คีรเูปน็ศูนยก์ล�ง บ�งครัง้ในชว่งเวล�ทีม่สีงคร�มกจ็ะมคีรู

ทีเ่คล่ือนทีไ่ปสอนในทีต่่�งๆ บ�งสว่นได้รบัเงนิเดือนและบ�งสว่นไมไ่ดรั้บเงนิเดอืน

ใด ๆ กัมพูช�พวกเข�มุ่งเน้นไปที่ปริม�ณ (ก�รปฏิรูปใหม่) ในช่วงปี 1998-2014 

และจ�กปี 2014 ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่คุณภ�พ พวกเข�ได้ถูกลบออกจ�กเพียงแค่ 

ก�รจบก�รศึกษ� แต่ฝึกทักษะก�รเรียนก�รสอนได้เป็นอย่�งดี ดังนั้น ตอนนี้จะ 

มุ่งเน้นไปที่ก�รปฏิรูปครูเป็นหลักสำ�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�หรับหลักสูตรและก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนจะพบว�่ ครผููส้อนจำ�เปน็ตอ้งใชก้�ร

สอนทั้งแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ก�รพย�ย�มวิธีก�รที่จะสอนนที่มีคว�มหล�ก

หล�ยด้วยของวธิกี�รสอนบรูณ�ก�รบทเรยีนทีม่คุีณธรรมเลน่เป็นสว่นหนึง่ท่ีสำ�คญั

สำ�หรับก�รเรียนรู้ของนักเรียนและพลิกห้องเรียนมีบทบ�ทในก�รให้คำ�แนะนำ� 

นักเรียนได้เรียนรู้ มีแนวท�งหรือวิธีก�รพัฒน�หนังสือเล่มใหม่โดยใช้รูปแบบก�ร

จัดก�รเรียนรู้ของบลูมทำ�รูปแบบไฮบริดที่มุ่งเน้นก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รและส่ง

เสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนได้จัดให้มีภ�ษ�อังกฤษ 

ในบ�งประเทศในกลุ่มอ�เซียนที่พวกเข�มุ่งเน้นก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนท่ีจะ

เป็นกุญแจสำ�คัญของก�รพัฒน� ครูทุกคนในขณะนี้ควรจะสอนโดยวิธีตรงและใช้

วธิกี�รสอนทีเ่ปน็ส�กล เชน่ ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยใหก้�รเรยีนก�รสอน ก�รศกึษ�บ�ง

ส่วนจ�กประเทศอ�เซียนได้ปร�กฏในคำ�สัมภ�ษณ์ต่อไปนี้ 

 “วิธีการของการเรียนรู้ชอบวิธีการของการวิจัยแ 

ละตอนนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการสอบถามบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ 

วิธีการศึกษา ESD เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ครูสามารถทำาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แต่เงินเดือน 

ค่อนข้างต่ำา ซึ่งก็มีอะไรไม่มากนักที่เขาจะทำาได้”

 “นอกจากน้ีเรายังได้กำาหนดกรอบหลักสูตรใหม่ 

ที่เร่ิมต้นจากโรงเรียนอนุบาลปี 12 เราวางแผนที่จะผลิต 

ตำาราเรียนซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำาเนินงาน หนังสือใหม่

ที่มีเขียนไว้ว่าเหมาะสมสำาหรับนักเรียนในปีปัจจุบัน ก่อนท่ี

เราจะเร่ิมต้นเราทำาวิจัยคร้ังแรก จากน้ันเราจะหาช่องว่าง 

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 Bach-

elor 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.” 



69การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน: จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ

หนังสือเล่มใหม่ซึ่งต่อไปน้ี การจัดการเรียนรู้แบบบลูม  

คือนโยบายการเรียนการสอน TPAT ของแผนปฏิบัติการ 

ถูกจัดตั้งในปี 2015 เราวางแผนท่ีจะทำารูปแบบไฮบริด 

ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเราต้องการที่จะส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต.”

 สำ�หรับก�รจัดก�รของก�รบริห�รก�รศึกษ�ก็แสดงให้เห็นว่�กระทรวง

ศึกษ�ธิก�รควรตั้งค่�ต้นแบบและนักเรียนต�มม�ตรฐ�นแห่งช�ติสำ�หรับครูก็เช่น

กนั ควรมกีลยทุธก์�รเรยีนก�รสอนสร�้งศนูยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศเพือ่ก�รพฒัน�

ในส่วนของก�รศึกษ�ครูในโรงเรียนทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์อย่�งน้อยปริญญ�ตรี 

มีม�ตรฐ�นระดับน�น�ช�ติม�ตรฐ�นระดับช�ติและม�ตรฐ�นในท้องถ่ินในก�ร

ปรับปรุงก�รศึกษ�และโปรแกรมของก�รประเมินที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พก 

�รศึกษ�ที่จะไปถึงม�ตรฐ�นส�กล มีปร�กฏในคำ�สัมภ�ษณ์จ�กก�รศึกษ� 

คว�มคิดเห็น ปร�กฏดังนี้:

 “สำาหรบัความตอ้งการของการฝกึอบรมครทูี่พวกเขา

จำาเป็นต้องศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเสร็จและสามารถ

เรยีนไดอ้กีหน่ึงปจีะเปน็คร ูเรายงัตอนนีม้จีำานวนมากของครู

ทีย่งัจบการศึกษาต่ำากวา่ปริญญาตรี โดยในปี 2020 เราหวงัวา่ 

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 stud-

ies, 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�หรบัก�รวจัิยและนำ�ผลก�รวจัิยท�งก�รศึกษ�ในก�รสอนและก�รเรยีน

ก�รสอนกชี็ใ้หเ้หน็ว�่ใหค้ว�มสำ�คญักบัผลกระทบของก�รวจิยัและก�รกำ�หนดรปู

แบบของก�รวิจัย ผลก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�จะใช้ในโรงเรียนก�รส�ธิตและก�ร

ลดช่องว่�งของปัญห�ก�รศึกษ�ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับคุณภ�พก�รศึกษ�และจะยังคง

คณุภ�พก�รเรียนก�รสอน รวมทัง้ก�รเสรมิสร้�งศักยภ�พก�รวจิยัก�รฝกึอบรมครู

เพื่อปรับปรุงคุณภ�พของก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนรู้ จะให้คว�มร่วมมือใน

ก�รทำ�วิจยัในบริบทอ�เซยีนทัง้ในสว่นของก�รวจัิยเพ่ือก�รศกึษ�ก�รเปลีย่นแปลง

จ�กทฤษฎีนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ เพ่ือค้นห�แนวท�งใหม่ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

แบบใหมโ่ดยใชว้ธิกี�รวจัิยเปน็ฐ�นทีแ่สดงใหเ้ห็นปญัห�ทีน่�่สนใจในคำ�สมัภ�ษณน้ี์

 “มันได้มีการกำาหนดองค์ประกอบการวิจัยการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงจากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ โดยการจัดการ

เรียนการสอนแนวใหม่โดยใช้วิธีการวิจัย การตั้งค่าและ 

การฝึกอบรมเกี่ ยวกับภาพรวมทั่ ว ไปวิ ธีการสอนใน 

ชั้นเรียน รวมทั้งการทำางานร่วมกันในทางการศึกษา รวมทั้ง 

การดำาเนินการด้วยการวิจัยไปสู่การปฏิบัติมากข้ึนหรือ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ปัญหาการเรียนรู้เป็นฐาน” 

 อน�คตของระบบก�รศึกษ�ในอน�คตนั้น พบว่� รัฐบ�ลในของประเทศ

ควรจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�อย่�งเร่งด่วนที่สุด ประช�คมอ�เซียนควรจะ 

จดัให้โครงก�รแลกเปลีย่นทีค่วรจะกำ�หนดคว�มรูใ้นลักษณะท่ีเป็น “ASEANness” 

หรือคู่มือของวิธีก�รพัฒน�เป็นพลเมืองอ�เซียนที่ควรจะสนับสนุนภ�ษ�ท้องถ่ิน 

และเพิ่มเข้�ไปในหลักสูตรระดับช�ติ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ศักยภ�พของ

นักเรียนเกินกว่�ผลก�รเรียนให้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นก�รพัฒน�
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aptitude and skills, have to reach the international standard of edu-

cation, 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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คว�มถนัดและทักษะท่ีต้องไปให้ถึงระดับม�ตรฐ�นส�กลของก�รศึกษ� ด้วยก�ร

เพิ่มก�รผลิตก�รวิจัย ก�รปรับปรุงหลักสูตร และม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของเร�เพื่อ

ให้บรรลุม�ตรฐ�นส�กล นักก�รศึกษ�จ�กประเทศฟิลิปปินส์ได้แสดงให้เห็นมุม

มองของเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังนี้

 “เร�จำ�เป็นต้องพิจ�รณ�เกี่ยวกับอน�คตที่สดใสเช่นก�รดำ�เนินก�รวิจัย

อัตร�เกี่ยวกับ unemploy จะลดลงหรือเพิ่มทักษะท�งเทคนิคและอ�ชีวศึกษ� 

เร�ตอ้งไปใหถ้งึม�ตรฐ�นส�กลของก�รศกึษ� เร�ตอ้งทำ�ต�มกรอบฟลิปิปนิส ์วฒุิ

ก�รศกึษ� ในป ี2020 จะมกี�รเพิม่ก�รผลติก�รวจิยัเพือ่ก�รปรบัปรงุหลกัสตูรของ

เร�และม�ตรฐ�นต�มม�ตรฐ�นส�กล” 

 ก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับคนอ�เซียนชี้ให้เห็นว่�ประเทศในประช�คม

อ�เซียนควรจะย�้ยไปสูก่�รพัฒน�ทกัษะและคว�มคดิทีส่ำ�คญัควรจะวจิยัเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับก�รศึกษ�ของอ�เซียน ก�รสร้�งสถ�บันก�รศึกษ�ของอ�เซียน ทั้งนี้เพื่อ

ตอบสนองตอ่คว�มต้องก�รของประช�คมอ�เซยีนและก�รแบ่งปันคว�มรูอ้�เซียน

จำ�เปน็ตอ้งตัง้ค�่ม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รศึกษ�อ�เซยีนกำ�หนดนโยบ�ยก�รศกึษ�ของ

อ�เซียนและอัตลักษณ์อ�เซียนเป็นโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ, ก�ร

ออกแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับศ�สตร์ก�รสอนที่จะนำ�ม�ใช้ในก�รเรียนก�ร

สอนเกีย่วกบัก�รพฒีน�ประสทิธภิ�พม�กขึน้และก�รเรยีนรูอ้�เซยีนนัน้ควรมเีพือ่

โครงก�รแลกเปล่ียนนกัเรยีนและนำ�วธิกี�รในก�รศกึษ�ของครอู�เซยีน เพิม่คว�ม

รว่มมือภ�ยในอ�เซยีน ทีอ่�จนำ�ไปสูก่�รแลกเปลีย่นทกัษะและคว�มรูแ้ละพฒัน�

โปรแกรมก�รเรียนรู้ท�งด้�นภ�ษ�อังกฤษอย่�งเข้มข้น
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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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โดยที่โปรแกรมและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งวัฒนธรรมควรจะมีก�รเคลื่อนย้�ย 

ของครูและมองไปทีก่�รเรยีนก�รสอนในประเทศอืน่ ๆ  ก�รกำ�หนดกรอบคณุภ�พ

ครูประสิทธิภ�พครู จิตวิทย�ก�รสอนของครู และก�รมีจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู 

ก็เป็นหน่ึงของโครงก�รอ�เซียนที่ดำ�เนินก�รควบคู่กับท�งตะวันตกและนำ�ม� 

รวมกันเพื่อที่จะก้�วไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นภ�ยในปี 2030 

 โดยสรุป ผลก�รศกึษ�สถ�นะของก�รจดัก�รศกึษ�ในประช�คมอ�เซยีน

พบว่� ส่วนใหญ่นโยบ�ยก�รศึกษ�ในประเทศในประช�คมอ�เซียนข้ึนอยู่กับ

รัฐบ�ล หลกัสตูรและคำ�แนะนำ�ก�รมุง่เนน้ไปท่ีผูเ้รยีนเป็นสำ�คญัและนกัเรยีนไดร้บั 

ก�รฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนดำ�เนินก�รวิจัยในก�รแก้ปัญห�และ

ก�รพัฒน�เรียนรู้ของนักเรียน ก�รฝึกอบรมครูยังเป็นส่วนสำ�คัญของก�รพัฒน� 

ก�รศึกษ� แต่บ�งประเทศในประช�คมอ�เซียนยังคงต้องพัฒน�ต่อไปในด้�น 

ของทรัพย�กรและงบประม�ณในก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�และก�รวิจัย 
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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

 กรอบของก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พในประช�คมอ�เซียน

ได้พัฒน�จ�กก�รจัดก�รศึกษ�ในประเทศอ�เซียนซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีก�รศึกษ�และ

ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีคว�มสำ�คัญในระดับช�ติ โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อช่วยให้

ผู้เรียนค้นห�พรสวรรค์ของตัวเองและพัฒน�ตนเองเต็มต�มศักยภ�พและก�ร

พัฒน�ให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มุ่งสู่ก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุ

เป้�หม�ยคือมีคว�มส�ม�รถและเป็นผู้เรียนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยก�ร

ให้ก�รสนับสนุนจ�กโรงเรียนและผู้ปกครองให้ผู้เรียนได้รับก�รฝึกฝนให้มีคว�ม

มั่นใจ เป็นผู้เรียนส�ม�รถกำ�กับตนเองในก�รเรียนรู้ได้ รู้จักก�รเรียนรู้แบบมี 

ส่วนร่วมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภ�พของประเทศ ก�รปฏิบัติก�รวิจัยท�งก�ร

ศึกษ�คือกุญแจสำ�คัญในก�รสนับสนุนเพื่อให้เกิดก�รมีส่วนร่วมในเชิงรุก 

ให้กับโรงเรียนในระบบโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งให้พัฒน�โรงเรียนให้มีคว�มพร้อมและ 

มีศักยภ�พในก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ผู้เรียน พัฒน�ศ�สตร์ก�รสอนให้กับครูผู้สอน 

สร้�งสิ่งแวดล้อมก�รเรียนรู้ในโรงเรียน และแสวงห�ผู้ท่ีต้องก�รฝึกประสบก�รณ์

ท�งก�รศึกษ�ม�ร่วมทำ�ง�น รวมทั้งก�รสร้�งประสบก�รณ์ในก�รเรียนรู้ภ�ยใน

โรงเรียนทัง้ระบบซ่ึงเปน็เป�้หม�ยสดุท�้ยของผลง�นวจิยั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้�กก�รเกบ็

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกรอบก�รของก�รจัดก�รศึกษ�คือเพื่อก�รจัดก�รศึกษ�

เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พ ซึ่งผลก�รวิเคร�ะห์ได้นำ�เสนอให้เห็นดังแผนภ�พต่อไปนี้
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Figure 4.1 Framework of Educational Management for the Unity
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ภ�พที่ 4.1 กรอบก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พ
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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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จ�กผลก�รศึกษ�ในบริบทของคว�มหล�กหล�ยท�งศ�สน�ในประเทศอ�เซียน 

พบว่� กรอบของก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือคว�มเป็นเอกภ�พในประช�คมอ�เซียน 

มีท้ังหมด 5 ด้�น ประกอบด้วย 1) หลักสูตรในระบบก�รศึกษ�ของอ�เซียน 

ท่ีควรจะเป็นหลักสูตรที่ยึดถือคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ซึ่งได้รับก�รสนับสนุน 

ก�รประส�นคว�มร่วมมือและก�รทำ�ง�นร่วมกัน และ 2) ก�รว�งแผนเชิงกลยุทธ์

นัน้ม�จ�กคนในทอ้งถิน่และก�รศกึษ�ควรจะเปลีย่นจ�กก�รมสีว่นรว่มของชมุชน 

3) ก�รสอนแบบกระตุ้นคือวิธีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พ

ของผู้เรียนและควรที่จะส�ม�รถบูรณ�ก�รระหว่�งวิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และ

วิธีก�รท�งศ�สน� 4) ช่องว่�งของปัญห�ท�งก�รศึกษ�ที่ควรจะเป็นดำ�เนินก�ร

แก้ไขผ่�นกระบวนก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รและหลักศ�สน� และ 5) ก�รรวมกลุ่ม

ของทุกศ�สน�สำ�หรับก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ ซึ่งประกอบด้วย ก�รเป็นบุคคล 

ที่สุภ�พ ก�รทำ�แต่สิ่งที่ดี ก�รละเว้นจ�กคว�มช่ัวท้ังปวง และก�รทำ�จิตใจ 

ให้บริสุทธิ์ ส�ม�รถสรุปและแสดงได้ดังแผนภ�พต่อไปนี้ 

ภ�พที่ 4.2  บทสรุปของกรอบก�รจัดก�รศึกษ�

สำ�หรบัเนือ้ห�ตอ่ไปน้ีเป็นกระบวนก�รสังเคร�ะหข์อ้มูลเกีย่วกบัทิศท�งก�รจดัก�ร

ศึกษ�สำ�หรับคนอ�เซียน ผู้เขียนขอนำ�เสนอเนื้อห�ไว้ประกอบเป็นภ�ษ�อังกฤษ

เพื่อให้เห็นที่ม�ของผลก�รวิเคร�ะห์ที่จ�กกระบวนก�รวิจัย 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

Figure 4.3 Education Strategic Plan in Cambodia

Education Strategic Plan 2014-2018 in Cambodia 
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Education Strategic Plan 2017-2021 in Thailand

Figure 4.4 Education Strategic Plan in Thailand

Figure 4.5 Education Strategic Plan in Brunei Darussalam

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
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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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Figure 4.9 Education Strategic Plan in Philippine

Figure 4.8 Education Strategic Plan in Malaysia

Malaysia Education Blueprint 2015 – 2025

Philippine Education for All 2015 National Review 
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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 Vietnam

Figure 4.12 Education Strategic Plan in Vietnam

Figure 4.11 Education Strategic Plan in Singapore

Education Strategic Plan in Singapore
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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)
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 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

 ยุทธ์ศ�สตร์ในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสันติภ�พในประช�คมอ�เซียน 

ทีไ่ดจ้�กก�รศกึษ�แบง่ได้เปน็ 6 ยทุธศ�สตร ์ประกอบดว้ย ยทุธศ�สตรท์ี ่1 พฒัน�

ครูและผู้บริห�ร ยุทธศ�สตร์ท่ี 2 ร่วมมือกันพัฒน�หลักสูตร ก�รวัดและก�ร

ประเมินผล ยุทธศ�สตร์ที่ 3  ยกระดับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ยุทธศ�สตร์ที่ 4 

ส่งเสริมก�รวิจัยท�งก�รศึกษ� ยุทธศ�สตร์ที่ 5 สนับสนุนก�รให้โอก�สท�งก�ร

ศึกษ� และยุทธศ�สตร์ที่ 6 พัฒน�ก�รบริห�รก�รศึกษ�  ผลก�รศึกษ�แสดงได้

ดังภ�พต่อไปนี้

ภาพที่ 5.1 แผนยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ�อ�เซียน
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สำ�หรับร�ยละเอียดของเป้�ประสงค์ท�งก�รศึกษ�ของแต่ละยุทธศ�สตร์ 

ผู้เขียนได้คงประเด็นก�รวิเคร�ะห์ไว้เป็นภ�ษ�อังกฤษ 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 



97การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน: จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ

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 facil itate 

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 
 ภาพอนาคตที่แสดงในแผนที่ เส้นท�งก�รจัดก�รศึกษ�อ�เซียน 

ในก�รทำ�น�ยอน�คตของก�รศึกษ�ที่มุ่งสู่คว�มร่วมมือท�งก�รศึกษ�ในปี 

พ.ศ. 2561 ที่มีคว�มเป็นเอกภ�พท�งก�รศึกษ�ในปี พ.ศ.2 563 ที่จะมีก�รศึกษ�

เพื่อสันติภ�พ ในปี พ.ศ.2565 และเพื่อให้เป็นประช�คมอ�เซียนที่มีทั้งเอกภ�พ 

และสันติภ�พท�งก�รศึกษ�ใน พ.ศ.2567

ภาพที่ 5.4 แผนที่เส้นท�งก�รจัดก�รศึกษ�อ�เซียน ปี พ.ศ.2561-2567

  

ป" พ.ศ.2563 

เอกภาพทางการศึกษา 

ป" พ.ศ.2561 
มุ8งสู8ความร8วมมือ 
ทางการศึกษา 

ป" พ.ศ.2567 
เอกภาพและสันติภาพ 

ทางการศึกษา 

 

ป" พ.ศ.2565 

การศึกษาเพ่ือสันติภาพ 
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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

 สะท้อนผลก�รวิจัยที่ได้นำ�เสนอในบทนี้ คือผลก�รศึกษ�ที่เชื่อมโยง 

ไปสู่ก�รปฏิบัติและบทเรียนต่�งๆที่จะนำ�เสนอในบทนี้ได้รับจ�กประสบก�รณ์ 

ก�รศึกษ�ภ�คสน�มในประเทศอ�เซียน ร�ยละเอียดปร�กฏดังต่อไปนี้

การสะท้อนคิด
 ก�รสะท้อนคิดในมิติแรกจะสะท้อนคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ� 

ในประช�คมอ�เซียนคืออ�เซียนจำ�เป็นต้องร่วมกันตั้งค่�ม�ตรฐ�นสำ�หรับก�ร

ศึกษ�ของอ�เซียนและนโยบ�ยก�รศึกษ�ของอ�เซียน รวมทั้งอัตลักษณ์เฉพ�ะ

ในก�รร่วมมือกันจัดโครงก�รระหว่�งประเทศ ผลก�รศึกษ�นี้สอดคล้องกับ 

ผลง�นวิจัยของ Phra Komsaeng Kuntasiri (2012) ท่ีได้ดำ�เนินก�รวิจัยเร่ือง  

“ก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนก�รสอนในหลักสูตรวิช�ชีพป�กป่�สักวิทย�ลัย

เทคนิค, เวียงจันทน์ประเทศล�ว และข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัยส่งเสริมให้ครู 

ที่จะสอนและมุ่งเน้นก�รปฏิบัติม�กกว่� ทฤษฎี นักเรียนควรได้รับก�รส่งเสริม 

ใหม้โีอก�สในก�รแสดงคว�มเหน็รว่มกนัเชน่เดียวกบัครท่ีูควรมกี�รนำ�สือ่ก�รสอน

ม�ใช้ในห้องเรียน ครูเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมเพ่ือนำ�ไปใช้ในก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนม�กขึ้น รวมทั้งปรับปรุงสื่อก�รเรียนรู้ใหม่ ในด้�นก�รวัดและประเมิน

ผล ครูควรมีก�รตรวจให้คะแนนนักเรียนอย่�งเป็นธรรมและไม่มีอคติ สำ�หรับ

ก�รแก้ปัญห�ที่ควรดำ�เนินก�รต่อไปคือ ควรมีก�รพัฒน�หลักสูตรให้ได้ม�ตรฐ�น 

มีก�รขย�ยก�รศึกษ�ให้ไปถึงในระดับระดับปริญญ�โทและปริญญ�เอกและ

ควรพัฒน�กิจกรรมที่มีคว�มหล�กหล�ย นอกจ�กนี้ครูผู้สอนจะต้องรับผิดชอบ 

ในก�รสอนและมุ่งเน้นกิจกรรมโดยก�รสนับสนุนนักเรียนเกี่ยวกับก�รใช้สื่อ 

ก�รสอน เช่น คอมพิวเตอร์ วิดิโอ ภ�พ หนังสือพิมพ์และว�รส�ร
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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 1st strategy is to  

encourage education cooperation for developing human resources, 

the 2nd 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�หรับก�รประเมินผลนั้นควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอก�สซักถ�มใน

ระหว่�งก�รทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน ผลก�รศึกษ�เหล่�นี้ยังมีคว�มสัมพันธ์กับ

ยุทธศ�สตร์ของส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�วซ่ึงเป็นยุทธศ�สตร์ท่ี 1 

คือก�รสนับสนุนให้คว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 

ยุทธศ�สตร์ท่ี 2 คือก�รสนับสนุนให้คว�มร่วมมือในคว�มรู้เสริมสร้�งสำ�หรับ

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอ�ชีวศึกษ�นอกระบบ 

ก�รศึกษ�และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ยุทธศ�สตร์ที่ 3 คือก�รสนับสนุนให้ 

คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�และม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ในก�รศึกษ�ที่สูงขึ้นจ�กก�รวิจัยของสำ�นักคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ (2009) 

เช่นเดียวกับแผนกลยุทธ์ของกัมพูช�จ�กทีมวิจัยเดียวกันพบว่�ยุทธศ�สตร์ที่ 

1 คือก�รสนับสนุนให้คว�มร่วมมือก�รศึกษ�สำ�หรับก�รเป็นกลไกในก�รสร้�ง 

คว�มสัมพันธ์และคว�มเข้�ใจท�งวัฒนธรรม ยุทธศ�สตร์ที่ 2 คือก�รสนับสนุน 

ให้คว�มร่วมมือก�รศึกษ�สำ�หรับก�รเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รพัฒน�ทรัพย�กร

มนุษย์และทักษะในก�รแก้ปัญห�คว�มย�กจนยุทธศ�สตร์ท่ี 3 คือก�รสนับสนุน 

ให้คว�มร่วมมือในก�รปฏิรูปก�รศึกษ� เหล่�น้ีเป็นแผนยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ�

ตัวอย่�งจ�กประเทศในกลุ่มอ�เซียนที่มีคว�มพย�ย�มที่จะพัฒน�ก�รศึกษ� 

นประเทศของตนเพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงม�ตรฐ�นอ�เซียน

 ภ�พสะท้อนที่สองเกี่ยวกับยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มสงบสุข 

ในประช�คมอ�เซยีนทีไ่ด้แสดงไวม้ ี6 ด้�น ประกอบด้วย ยทุธศ�สตรท่ี์ 1 พฒัน�ครู

และผู้บริห�ร ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒน�หลักสูตร ก�รวัดและก�รประเมิน

ผล ยุทธศ�สตร์ที่ 3  ยกระดับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ส่งเสริม

ก�รวิจัยท�งก�รศึกษ� ยุทธศ�สตร์ที่ 5 สนับสนุนก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ�  

และยุทธศ�สตร์ที่ 6 พัฒน�ก�รบริห�รก�รศึกษ� 
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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 edu-
cational 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 internation-
al level. Some countries in ASEAN wish to have equally potential  
development within ASEAN countries.
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 จ�กผลก�รศึกษ�ส�ม�รถเชื่อมโยงกัลผลง�นวิจัยของสำ�นักคว�ม 

ร่วมมือระหว่�งประเทศ (2009) ซึ่งได้ดำ�เนินก�รวิจัยที่เรียกว่�“ยุทธศ�สตร์ 

ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ระหว่�งประเทศไทยและประเทศ 

เพื่อนบ้�น” ประกอบด้วย กัมพูช� ล�ว พม่� และเวียดน�ม แผนกลยุทธ์

หลักแสดงให้เห็นว่�กลยุทธ์ที่ 1 คือก�รเสริมสร้�งนโยบ�ยในก�รร่วมมือ 

ด้�นก�รศึกษ�ที่จะเป็นนโยบ�ยแห่งช�ติเพื่อเป็นกลไกในก�รสร้�งคว�ม 

สัมพันธ์ที่ยั่ งยืนระหว่�งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�น กลยุทธ์ ท่ี  

2 คือก�รขย�ยคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ในก�รศึกษ� 

ขั้นพ้ืนฐ�น อุดมศึกษ� ก�รศึกษ�ส�ยอ�ชีพที่จะศึกษ�ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้อง 

กับแนวโน้มของก�รพัฒน�แห่งช�ติของแต่ละประเทศ กลยุทธ์ที่  3 คือ 

ก�รสร้�งคว�มเป็นเอกภ�พในก�รร่วมมือกันขับเคลื่อนก�รศึกษ�กับประเทศ 

เพ่ือนบ้�นให้ดำ�เนินไปในทิศท�งเดียวกัน กลยุทธ์ท่ี 4 คือก�รส่งเสริมให้มี 

คว�มเข้�ใจที่ดี คว�มไว้ว�งใจและคว�มเช่ือมั่นระหว่�งประเทศไทยและ 

ประเทศเพื่อนบ้�น

 นอกจ�กน้ีผลก�รศึกษ�น้ียังเกี่ยวข้องกับก�รวิจัยของ กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร (2006) ได้ทำ�ก�รวิจัยเรื่อง “ก�รเปรียบเทียบก�รปฏิรูปก�รศึกษ�

ของประเทศในประช�คมอ�เซยีนที”่ ผลก�รศกึษ�พบว�่ ทกุประเทศในประช�คม

อ�เซียนได้กำ�หนดให้ก�รศึกษ�คือหัวใจสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งก�รศึกษ�ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ หล�ยประเทศ 

ในทั้งสม�ชิกเก่�และสม�ชิกใหม่ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�เพื่อลด 

คว�มย�กจนและขยับให้ห่�งจ�กก�รเป็นประเทศด้อยพัฒน�ในมิติท�งด้�น 

ระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก�รศึกษ�เป็นกุญแจสำ�คัญของก�รเพิ่ม 

ประสิทธิภ�พที่มีศักยภ�พสำ�หรับก�รแข่งขันในระดับน�น�ช�ติ บ�งประเทศ 

ในอ�เซียนต้องก�รที่จะมีก�รพัฒน�ศักยภ�พอย่�งเท่�เทียมกันภ�ยใน 

ประช�คมประเทศอ�เซียน
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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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 ก�รสะท้อนคิดในมิติ ท่ีส�มที่ เกี่ยวข้องกับเป้�ประสงค์ 5 ด้�น 

ของยุทธศ�สตร์ที่ 5 เพื่อสร้�งคว�มสะดวกโอก�สท�งก�รศึกษ� ประกอบด้วย  

1) สนับสนุนก�รศึกษ�ภ�คบังคับและแบบรวม 2) ขย�ยก�รเข้�ถึงบริก�ร 

ก่อนวัยเรียนสำ�หรับเด็กในพื้นที่ชนบท 3) เพิ่มคว�มสนใจกับก�รศึกษ�และ 

ก�รฝึกอบรมคว�มต้องก�รของผู้ใหญ่ 4) ให้โอก�สในก�รเติมเต็มศักยภ�พ 

ของนักเรียนและคำ�นึงถึงภูมิหลัง และ 5) เพิ่มทุนก�รศึกษ�และโอก�ส 

สำ�หรับนักเรียนท่ีย�กจนและให้ร�งวัลแก่ผู้เรียน ยุทธศ�สตร์นี้เป็นสิ่งสำ�คัญม�ก

สำ�หรับก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�สำ�หรับก�รทำ�คว�มเป็นเอกภ�พในประช�คม

อ�เซียน ก�รศึกษ�ทั้งหมดเป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ�

สำ�หรับเด็กที่เป็นสม�ชิกอ�เซียน มีคว�มสอดคล้องกับบทคว�มของซิมป์สัน,  

RL และคณะ (2004) ที่ศึกษ�เก่ียวกับ“ก�รไม่ท้ิงใครไว้ข้�งหลัง” เป็นพระร�ช

บัญญัติที่มีคว�มสำ�คัญและคว�มท้�ท�ยสำ�หรับนักก�รศึกษ� เป็นก�รแสดง 

ให้เห็นว่�เด็กจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้�งหลัง (NCLB) พระร�ชบัญญัติอ�จเป็นคว�มคิด 

ริเร่ิมก�รศึกษ�ที่สำ�คัญที่สุดท่ีได้รับก�รตร�ขึ้นในทศวรรษที่ผ่�นม� หนึ่งใน 

องค์ประกอบที่สำ�คัญของคว�มคิดริเร่ิมน้ีเป็นคว�มต้องก�รให้นักเรียนทุกคนม ี

และได้รับโอก�สที่จะเข้�เรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภ�พ กฎหม�ย NCLB ยัง

กำ�หนดให้รัฐยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสำ�หรับนักเรียนทุกคนรวมท้ังผู้ที่มี 

คว�มพิก�ร เชื่อมโยงกับองค์ประกอบเหล่�น้ีและประเด็นท่ีเก่ียวข้องบทคว�ม

นี้กล่�วถึงส่วนประกอบที่สำ�คัญของ NCLB พร้อมกับผลกระทบและข้อ 

เสนอแนะเพื่อก�รศึกษ� สำ�หรับคว�มค�ดหวังของก�รวิจัยคร้ังนี้ นักวิจัยหวังว่�  

เร�ส�ม�รถนำ�ไปใช้ไม่มีเด็กถูกทิ้งไว้ข้�งหลัง (NCLB) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้อง 

นำ�ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รให้เป็นส่วนหน่ึงของก�รจัดก�รศึกษ�ในประเทศ

อ�เซียน
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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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 ก�รสะท้อนคิดในมิติที่สี่เกี่ยวข้องกับก�รสนับสนุนกันของประเทศ

ในประช�คมอ�เซียนของเร�ในก�รพัฒน�ก�รศึกษ� จ�กผลก�รศึกษ�พบว่�  

บ�งประเทศในกลุ่มอ�เซียนยังคงต้องพัฒน�ต่อไปในระยะเวล� ทรัพย�กร และ

งบประม�ณในก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รร�ยง�นของกระทรวง

ก�รต่�งประเทศและก�รค้� (2014) ในออสเตรเลีย-ล�ว ด้�นก�รศึกษ�กลยุทธ์ 

2013-18 ผลก�รศึกษ�พบว่�จุดสำ�คัญของก�รสนับสนุนของออสเตรเลีย 

จะอยู่ในก�รปรับปรุงก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ผ่�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท้ังท�งร่�งก�ย 

และก�รลงทนุในชมุชนโรงเรียนและก�รบรหิ�รเพือ่ใหก้�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กร

ท่ีดีขึ้น สำ�หรับโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งก�ยภ�พและก�รสนับสนุนจะมุ่งเน้น 

ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยเรียนรู้สภ�พแวดล้อมก�รศึกษ�และโรงเรียนประถมศึกษ�

ที่ไม่สมบูรณ์ ก�รสนับสนุนนี้จะได้รับก�รว�งแผนอย่�งรอบคอบและก�รบริห�ร

จัดก�รเพื่อให้แน่ใจว่�จะตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะสถ�นที่คำ�นึงถึงก�ร 

ตั้งถ่ินฐ�นใหม่ ป้องกันคว�มวิตกกังวล ก�รพัฒน�ทรัพย�กรของครูและ 

สือ่ก�รเรียนรู้ เพ่ือเสริมก�รลงทนุท�งก�ยภ�พในชมุชนโรงเรยีนทีม่คีว�มพย�ย�ม

ที่จะทำ�เพื่อปรับปรุงคว�มรู้และคว�มคุ้มค่�ของก�รศึกษ�ในชุมชน โดยมี 

ก�รสนับสนุนสำ�หรับโรงเรียนที่มีผู้นำ�ที่แข็งแกร่งผ่�นก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ

ของผู้บริห�รโรงเรียน คณะกรรมก�รหมู่บ้�น ก�รศึกษ�ก�รพัฒน� (VEDCs)  

กลุ่มชุมชนและก�รศึกษ�อำ�เภอและสำ�นักง�นกีฬ� (DESBs) จะมีจุดมุ่งหม�ย 

เพือ่เพิม่ก�รมสีว่นร่วมของชมุชนในก�รศึกษ�ในท�้ยทีส่ดุก�รสนบัสนนุเดก็ ๆ  ทีจ่ะ 

อยู่ในโรงเรียน และดำ�เนินก�รด้�นก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น และก�รสนับสนุนนี้ 

ยังจะช่วยให้ชุมชนโรงเรียนส�ม�รถว�งแผนจัดก�รและตรวจสอบก�รใช้

ทรัพย�กรไดด้กีว่� รวมทัง้งบประม�ณในก�รอดุหนนุโรงเรยีนทีน่ำ�ไปสูก่�รประชมุ 

ม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ�แห่งช�ติที่จะนำ�ไปสู่คว�มเท่�เทียมกันม�กขึ้น
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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 contract ing 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 im-

portance 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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และเพียงพอทรัพย�กรโรงเรียน ก�รสนับสนุนของออสเตรเลียภ�ยใต้เส�นี้ 

จะมุ่งมั่นที่จะประสบคว�มสำ�เร็จต่อไปนี้โดย 2018; 1) เพิ่มจำ�นวนของห้องเรียน

ที่สร้�งผ่�นชุมชนต�มแนวท�งก�รทำ�สัญญ�ในหมู่บ้�นที่ห่�งไกลและด้อยโอก�ส

และ 2) เพิ่มจำ�นวนของตำ�ร�ที่ส�ม�รถเข้�ถึงและสื่อก�รสอนท่ีรวมหลักสูตร 

ที่เกี่ยวข้องแจกจ่�ยให้กับโรงเรียนอื่น ๆ 

 นอกจ�กนี้ผลก�รวิจัยคร้ังน้ียังเกี่ยวข้องกับก�รร�ยง�นของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รเย�วชนและก�รกีฬ� (2014) ซึ่งชี้ให้เห็นว่�คว�มเป็นจริงของก�ร 

รวมกลุ่มอ�เซียนในปี 2015 และคว�มปร�รถน�ของกัมพูช�ที่จะเป็นประเทศ 

ที่มีร�ยได้ระดับกล�งปี 2030 ต้องใช้เงินลงทุนม�กใน ก�รศึกษ� ท้ังทรัพย�กร

มนุษย์ท่ีมีคว�มเป็นมืออ�ชีพและมีคุณสมบัติที่ดีและทรัพย�กรท�งก�รเงินจะ

ต้องมีในประเทศอ�เซียนที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงมีก�รเติบโตในส่วนหนึ่ง 

เป็นผลม�จ�กระดับสูงของก�รลงทุนก�รศึกษ�มักจะอยู่ในส่วนท่ีเกินจ�ก 5%  

ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ MoEYS ตระหนักถึงคว�มสำ�คญัของก�รทำ�ง�น

ภ�คร่วมกันเพื่อที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รท�งสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งเน้น 

ไปที่ของ ESP 2014 - 2018 ที่อยู่ในก�รรวมกำ�ไรที่ทำ�อยู่แล้วในงวด ESP 

ก่อนเอื้อมมือออกไปผู้ด้อยโอก�สส่วนใหญ่ให้ก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พสูงและมี 

คว�มเก่ียวขอ้งกับก�รพฒัน�ประเทศ บรกิ�รด้�นก�รศกึษ�มกี�รดำ�เนนิก�รอย�่ง

มอือ�ชพีเพ่ือว�งร�กฐ�นสำ�หรบัคว�มรูแ้ละทกัษะพ้ืนฐ�นของเศรษฐกจิ ภ�คจะม ี

ก�รพัฒน�กรอบคว�มเชื่อมั่นของภ�คธุรกิจท่ีมีคุณภ�พอยู่บนพื้นฐ�นของ 

ก�รเรียนรู้และก�รบริก�รในระดับม�ตรฐ�นที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของ 

ผู้เรียน ชุมชนและตล�ดแรงง�น 
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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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นโยบ�ยส�มด�้นทีก่ำ�หนดไวส้ำ�หรบัก�รจัดก�รศึกษ�ในประเทศกมัพชู�ในป ี2018 

นโยบ�ยที่ 1 ดูแลให้เข้�ถึงธรรมสำ�หรับทุกคนที่ให้บริก�รก�รศึกษ�เด็กทุกคน 

ท่ีมีสิทธิ์เข้�ถึงทุกประเภทของบริก�ร ECE, โรงเรียนประถมศึกษ� โรงเรียน

มัธยมศึกษ� แล้วโอก�สที่จะดำ�เนินก�รต่อก�รเรียนรู้ สำ�หรับเด็กท่ีไม่ส�ม�รถ

เข้�ถึงท�งเลือกก�รศึกษ�อย่�งเป็นท�งก�รจะมีก�รช่วยให้เด็กมีก�รเข้�ถึง 

ก�รศึกษ�ในทุกระดับก�รศึกษ�มีคว�มสนใจมุ่งเน้นในก�รเข้�ถึงสำ�หรับพื้นที่ 

ด้อยโอก�สและกลุ่มของเด็ก เพิ่มโอก�สสำ�หรับเด็กที่จะจบก�รศึกษ� 12 ปี 

ที่มีคว�มรู้ที่ดี เช่น ก�รใช้เหตุผลและตรรกะทักษะที่ส�ม�รถสร้�งทักษะและ 

คว�มรู้เหล่�น้ีผ่�นก�รฝึกอบรมท�งด้�นเทคนิคก�รศึกษ�ท่ีสูงข้ึนและวิธีก�รอ่ืน 

นโยบ�ยที่ 2 ก�รเสริมสร้�งคุณภ�พและคว�มเกี่ยวข้องของก�รเรียนรู้เด็กและ

เย�วชนทุกคนมีประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่ช่วยให้พวกเข�มีส่วนร่วมได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พต่อก�รเจริญเติบโตของประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจก�รเรียนรู้ 

ที่มีคุณภ�พสูงและสร้�งคว�มสัมพันธ์ก�รเรียนรู้เพื่อเป้�หม�ยท�งเศรษฐกิจ 

และสงัคมของประเทศและบรบิททอ้งถิน่ กรอบก�รทำ�ง�นท่ีมคุีณภ�พทีใ่หผู้เ้รยีน 

ผู้ปกครองชุมชนครูและผู้บริห�รที่มีม�ตรฐ�นและก�รตรวจสอบผลและก�ร 

ร�ยง�นผล นโยบ�ยที่ 3 ดูแลให้ผู้นำ�ที่มีประสิทธิภ�พและก�รจัดก�รของ 

พนักง�นก�รศึกษ�ในทุกระดับก�รบริก�รก�รศึกษ�จะได้รับบริก�รอย่�งมี 

ประสิทธิภ�พและมีคว�มยืดหยุ่น จัดก�รที่มีประสิทธิภ�พและเป็นมืออ�ชีพ 

ให้คุ้มค่�ท่ีสุด (ให้คว�มสำ�คัญกับผล), ก�รตรวจสอบให้ทันเวล�และมีคว�ม 

เกี่ยวข้องและก�รร�ยง�นผลที่มีคว�มคิดเห็นที่มีประสิทธิภ�พม�ตรก�ร 

ในก�รรับผิดชอบและกลไกในก�รปรับนโยบ�ยกลยุทธ์และโปรแกรมท้ังใน 

ระดับช�ติและในระดับท้องถิ่นต่�งๆ ดังนั้น ก�รบริห�รจัดก�รของสถ�บันก�ร

ศึกษ�ของประช�ชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร 

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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ผลการศึกษาที่นำาไปสู่การปฏิบัติ
 ผลก�รศึกษ�ที่นำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในพื้นท่ีของก�รพัฒน� 

ด้�นก�รศึกษ�ในประช�คมอ�เซียน แบ่งเป็น 3 ด้�น ดังนี้

 1. ก�รจัดก�รศึกษ�ในประช�คมอ�เซียน พบว่� ส่วนใหญ่ของนโยบ�ย

ก�รศึกษ�ในประเทศในกลุ่มอ�เซียนขึ้นอยู่กับรัฐบ�ลหลักสูตรและคำ�แนะนำ�

ก�รมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำ�คัญและนักเรียนได้รับก�รฝึกฝนทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 ครูผู้ดำ�เนินก�รวิจัยในก�รแก้ปัญห�และก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ของนักเรียน 

ก�รฝึกอบรมครูยังเป็นส่วนสำ�คัญของก�รพัฒน�ก�รศึกษ� แต่บ�งประเทศ 

ในกลุม่อ�เซยีนยงัคงต้องพฒัน�ต่อไปภ�ยใต้ระยะเวล� ทรพัย�กรและงบประม�ณ

ในก�รพัฒน�ง�นก�รศึกษ�และก�รวิจัย 

 2. กรอบของทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พในประช�คม

อ�เซียน ประกอบด้วย 5 ด้�นคือ 1) หลักสูตรในระบบก�รศึกษ�ของอ�เซียน 

ท่ีควรจะเป็นหลักสูตรที่ยึดถือคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ซึ่งได้รับก�รสนับสนุน 

ก�รประส�นคว�มร่วมมือและก�รทำ�ง�นร่วมกัน และ 2) ก�รว�งแผนเชิงกล

ยุทธ์นั้น ม�จ�กคนในท้องถิ่นและก�รศึกษ�ควรจะเปลี่ยนจ�กก�รมีส่วนร่วมของ 

ชุมชน 3) ก�รสอนแบบกระตุ้นคือวิธีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�ง 

ศักยภ�พของผู้ เรียนและควรที่จะส�ม�รถบูรณ�ก�รระหว่�งวิ ธีก�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์และวิธีก�รท�งศ�สน� 4) ช่องว่�งของปัญห�ท�งก�รศึกษ�ท่ีควร

จะเป็นดำ�เนินก�รแก้ไขผ่�นกระบวนก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รและหลักศ�สน� 

และ 5) ก�รรวมกลุ่มของทุกศ�สน�สำ�หรับก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ ซึ่งประกอบ

ด้วย ก�รเป็นบุคคลที่สุภ�พ ก�รทำ�แต่สิ่งที่ดี ก�รละเว้นจ�กคว�มชั่วทั้งปวง  

และก�รทำ�จิตใจให้บริสุทธิ์

 3. แนวโน้มก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสันติภ�พในประช�คมอ�เซียนแสดง 

ให้เห็นว่� 12 ด้�น ของก�รร่วมกันนำ�ที่จะสูงสุดในปี 2030 และส�ม�รถพัฒน� 

ผ่�นยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ� ซึ่งยุทธศ�สตร์ 6 ด้�นของก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อ 

สันติภ�พในภูมิภ�คอ�เซียน
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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 facil i tate  

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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ได้สังเคร�ะห์ พบว่� ยุทธศ�สตร์ที่ 1 พัฒน�ครูและผู้บริห�ร ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ร่วม

มือกันพัฒน�หลักสูตร ก�รวัดและก�รประเมินผล ยุทธศ�สตร์ที่ 3  ยกระดับก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอน ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ส่งเสริมก�รวิจัยท�งก�รศึกษ� ยุทธศ�สตร์

ท่ี 5 สนับสนุนก�รใหโ้อก�สท�งก�รศกึษ� และยทุธศ�สตรท์ี ่6 พฒัน�ก�รบรหิ�ร

ก�รศึกษ�  ผลก�รวิเคร�ะห์จ�กก�รวิจัยอน�คตด้วยเทคนิคEDFR  โดยก�รเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจ�กผูเ้ช่ียนช�ญจำ�นวน 27 ท่�น ซ่ึงผลก�รศกึษ� พบว�่ ยทุธศ�สตร์

ทั้ง 6 ด้�น และเป้�ประสงค์ 26 ด้�น ได้รับก�รยอมรับฉันท�มติจ�กผู้เชี่ยวช�ญ

ทุกร�ยก�ร ซึ่งแสดงให้เห็นว่�กลุ่มผู้เชี่ยวช�ญได้มีคว�มคิดเห็นที่สัมพันธ์กันเกี่ยว

กับก�รศึกษ�แผนยุทธศ�สตร์อ�เซียน ภ�พอน�คตท่ีแสดงในแผนท่ีเส้นท�งก�ร

จัดก�รศึกษ�อ�เซียนในก�รทำ�น�ยอน�คตของก�รศึกษ�ที่มุ่งสู่คว�มร่วมมือ

ท�งก�รศกึษ�ในป ีพ.ศ.2561 ทีม่คีว�มเปน็เอกภ�พท�งก�รศกึษ�ในป ีพ.ศ.2563 

ที่จะมีก�รศึกษ�เพื่อสันติภ�พในปี พ.ศ.2565 และเพื่อให้เป็นประช�คมอ�เซียน 

ที่มีทั้งเอกภ�พและสันติภ�พท�งก�รศึกษ�ใน พ.ศ.2567

บทเรียนจากการศึกษาภาคสนามในประเทศอาเซียน
ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลใน 10 ประเทศอ�เซียน ประกอบ

ดว้ย ประเทศพม�่ ล�ว เวยีดน�ม กมัพชู� ม�เลเซยี อนิโดนเีซยี สงิคโปร ์ฟลิปิปนิส ์

บรูไนด�รุสซ�ล�ม และไทย ทำ�ใหไ้ด้รับคว�มรูเ้กีย่วกบัประเทศเพือ่นบ�้นและเพือ่

แสดงให้เห็นถึงสถ�นที่ที่มีคว�มเปร�ะบ�งท�งวัฒนธรรม สิ่งที่ไม่ได้ว�งแผนล่วง

หน้� จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�วทำ�ให้ได้แนวท�งก�รว�งแผนกลยุทธ์และผลจ�ก 

ก�รศึกษ�ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเครือข่�ยเพื่อให้มีคว�มเข้�ใจอย่�งลึกซ้ึงของคน 

ที่อยู่ในสังคมพหุนิยมร่วมสมัยในประช�คมอ�เซียน และจ�กผลก�รศึกษ� 

โดยรวม พบว่� ระบบก�รศึกษ�ใน 10 ประเทศอ�เซียนระบบเดียวกันซึ่งเป็น 

ระบบก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนก่อนประถม ประถมศึกษ� มัธยมศึกษ� และ

อุดมศึกษ�
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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 ed-

ucational 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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ก�รศึกษ�ภ�คบังคับส่วนใหญ่ครอบคลุมโรงเรียนประถมและบ�งประเทศ

ครอบคลุมโรงเรียนมัธยม ก�รศึกษ�ทั้งหมดเป็นวัตถุประสงค์หลักของประเทศใน

กลุ่มอ�เซียนเพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้บรรลุศักยภ�พสูงสุดของก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

บทสรุป
 สรุปผลก�รศึกษ�ก�รจัดก�รศึกษ�ใน 10 ประเทศอ�เซียน พบว่� 

มีก�รจัดก�รศึกษ�ที่แสดงให้เห็นระบบเดียวกันซึ่งเป็นระบบก�รดำ�เนินง�น 

ของโรงเรียนกอ่นประถม ประถมศกึษ� มธัยมศึกษ� และอดุมศกึษ� ใน ก�รศกึษ�

ภ�คบังคับส่วนใหญ่ พบว่� ครอบคลุมโรงเรียนประถมและบ�งส่วนครอบคลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษ� ด้�นก�รศึกษ� คือวัตถุประสงค์หลักของก�รพัฒน� 

ประเทศในประช�คมอ�เซียนเพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้บรรลุต�มศักยภ�พสูงสุด 

ของก�รเรียนรู้ สำ�หรับยุทธศ�สตร์ 6 ด้�นที่สังเคร�ะห์ ประกอบด้วย ยุทธศ�สตร ์

ที่ 1 พัฒน�ครูและผู้บริห�ร ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ร่วมมือกันพัฒน�หลักสูตร ก�รวัด 

และก�รประเมินผล ยุทธศ�สตร์ที่ 3  ยกระดับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ส่งเสริมก�รวิจัยท�งก�รศึกษ� ยุทธศ�สตร์ที่ 5 สนับสนุนก�ร

ให้โอก�สท�งก�รศึกษ� และยุทธศ�สตร์ที่ 6 พัฒน�ก�รบริห�รก�รศึกษ� ผล

ก�รวิเคร�ะห์จ�กก�รวิจัยอน�คตด้วยเทคนิค EDFR  โดยก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

�กผู้เชี่ยวช�ญจำ�นวน 27 ท่�น ซึ่งผลก�รศึกษ� พบว่� ยุทธศ�สตร์ทั้ง 6 ด้�น 

และเป้�ประสงค์ 26 ด้�น ได้รับก�รยอมรับฉันท�มติจ�กผู้เชี่ยวช�ญทุกร�ยก�ร
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