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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 in ASEAN, 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
1st November 2019
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คํานํา 

การจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคม
อาเซียนที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้ คือการพัฒนาองคความรูจากการวิจัยไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากรอบการจัดการศึกษาความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน และเพื่อนําเสนอทิศทางและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ
สันติภาพในอาเซียน ประกอบดวย ยุทธศาสตร 6 ดาน ในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเปนเอกภาพและสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนที่ไดจากการสังเคราะหซึ่ง
ประกอบดวยยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาครูและผูบริหาร ยุทธศาสตรที่ 2 รวมมือกัน
พัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่
5 สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการบริหาร
การศึกษา 

ภาพอนาคตของแผนงานการศกึษาของอาเซียนคอืการกําหนดทิศทาง 
อนาคตของการศึกษาทจีะทําใหเกิดความรวมมือทางการศึกษาในป พ.ศ.2561  มุงสู
ความเปนเอกภาพทางการศึกษาในปพ.ศ.2563 มุ งสู การจัดการศึกษาเพื่อสันติ 
ภาพในป พ.ศ.2565 และเพือ่ใหประชาคมอาเซียนไดกาวสูความเปนประชาคม ที่มี
ความเปนเอกภาพและสันติภาพทางการศึกษาในป พ.ศ.2567 

หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอความคิดริเร่ิมของความรูเก่ียวกับการศึกษาใน
ประชาคมอาเซยีน โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและไดรับการดูแลสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร รวมทั้งกลุม
ผูใหขอมูลสําคัญคือนักวิชาการและนักการศึกษาจาก 10 ประเทศอาเซียน ที่ไดให
ขอมูลสนับสนุนที่มีคุณคาเก่ียวกับการศึกษาในประเทศอาเซียน ผูเขียนในฐานะ
ผูวิจัยขอขอบคุณอยางยิ่งสําหรับผูเชี่ยวชาญที่ไดใหความกรุณาในการแบงปน
ประสบการณดานการศึกษา ความคิดเห็นและความทัศนะตางๆ ในระหวางการ
ดําเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลของข้ันตอนการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR ซึ่ง
เปนเทคนิคของการวิจัยในอนาคตที่ไดนํามาออกแบบสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ 

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 
  1 พฤศจิกายน 2562 
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Summary of Contents

This summary of contents 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.

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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บทสรุปเนื้อหา 
 

บทสรุปเน้ือหาน้ีเขียนขึ้นจากผลงานวิจัยเรื่อง “ทิศทางการจัด
การศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพของประเทศในประชาคม
อาเซียน” วัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก 1) เพื่อสังเคราะหสถานะของการ
จัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของประเทศในประชาคมอาเซียน 2) เพื่อ
พัฒนากรอบของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อนําเสนอทิศทางและกําหนดยุทธศาสตรใน
การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้ง
น้ีใชวิธีการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR กลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
คือ บุคลากรทางการศึกษาจาก 10 ประเทศอาเซียน เครื่องมือในการวิจัย คือ
แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยใชการ
วิเคราะหเน้ือหาและการสรางขอสรุปแบบอุปนัยและวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริ มาณจากแบบสอบถาม  EDFR ด วยการหาค าสถิ ติ เ ชิ งพรรณนา 
ไดแก  คามัธยฐาน ฐานนิยม และคา interquartile ผลการวิจัยสรุปได
ดังตอไปน้ี 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยท่ีไดนําเสนอประกอบดวยสรุปผลการวิเคราะหขอมูล

พื้นฐานท่ัวไปและสรุปผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังตอไปน้ี 

ผลการวิจัยจากการศึกษาภาคสนามและการศึกษาเอกสาร 
1. ประสบการณในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน 10 ประเทศ 

อาเซียน ประกอบดวย เมียนมาร พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม และไทย ไดรับความรู
เกี่ยวกับบริบทของประเทศท่ีตองมีความรู เทาทันในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของแตละประเทศ การเผชิญสถานการณท่ีไมไดวางแผนลวงหนา 
เครือขายการทํางาน และผลจากการศึกษาภาคสนามทําใหมีความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งในบรบิทของสังคมพหุนิยมรวมสมัยในประชาคมอาเซียน 
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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 humankind, conduct good action, 
avoid bad action and purify our mind.

xii
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 2. ระบบการศึกษาใน 10 ประเทศอาเซียนไดแสดงใหเห็นวาเปน
ระบบเดียวกันซึ่งเปนระบบการศึกษาของโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
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ประชาคมอาเซียน ท้ังน้ีเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุศักยภาพสูงสุดของการเรียนรู 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
1. การจัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของประเทศในประชาคม

อาเซียน พบวา สวนใหญมีนโยบายการศึกษาของประเทศขึ้นอยูกับรัฐบาล 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมุงเนนไปท่ีการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
และผูเรียนไดรับการฝกฝนทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครูใชกระบวนการวิจัยใน
การแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน นอกจากน้ีการฝกอบรมครู
ยังเปนสวนสําคัญของการพัฒนาการศึกษา แตบางประเทศในประชาคม
อาเซียนยังคงตองพัฒนาตอไปเกี่ยวกับทรัพยากรและงบประมาณในการ
พัฒนาดานการศึกษาและการวิจัย 
 2. กรอบของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) หลักสูตรในระบบ
การศึกษาของอาเซียนท่ีควรจะเปนหลักสูตรท่ียึดถือคุณคาของความเปน
มนุษยท่ีควรไดรับการสนับสนุน การประสานความรวมมือและการทํางาน
รวมกัน และ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธน้ันมาจากคนในทองถิ่นและการศึกษา
ควรจะเปล่ียนโดยสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน 3) การสอนแบบเชิง
รุกคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนและควร
ท่ีจะสามารถบูรณาการระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางศาสนา 
4) ชองวางของปญหาทางการศึกษาควรดําเนินการแกไขผานกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการและหลักศาสนา และ 5) มีการบูรณาการความรูของทุกศาสนา
สําหรับการอยูรวมกันอยางสันติ ซึ่งประกอบดวย การเปนคนดีเพื่อมนุษยชาติ 
การทําแตส่ิงท่ีดี การละเวนจากความชั่วท้ังปวง และการทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ 
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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.
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 3. ทิศทางการจัดการศึกษาสําหรับคนอาเซียน มีท้ังหมด 12 ดาน 
คือ 1) อาเซียนควรมุงสูการพัฒนาทักษะและการคิดเชิงวิพากษ 2) ควรทําวิจัย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาของอาเซียน 3) การสรางสถาบันการศึกษาของ
อาเซียนเพื่อรองรับความตองการของประชาคมอาเซียนและการแบงปนความรู
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 4) ควรกําหนดมาตรฐานการศึกษาสําหรับการศึกษา
อาเซียน 5) กําหนดนโยบายการศึกษาของอาเซียนและอัตลักษณอาเซียนท่ี
เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ 6) การออกแบบนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับการเรียนการสอนและ
การเรียนรู 7) อาเซียนควรมีโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนและนําวิธีการใน
จัดการเรียนรูของครูในรูปแบบของครูอาเซียน 8) เพิ่มความรวมกันภายใน
อาเซียนท่ีจะนําไปสูการแลกเปล่ียนทักษะและความรู 9) จัดใหมีโปรแกรมการ
สอนภาษาองักฤษอยางเขมขนและความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม 10 ) ควรท่ี
จะมีการเคล่ือนยายไปในประเทศอาเซียนและมีโอกาสไดศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนของประเทศอื่น ๆ รวมท้ังการกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานของครู 
11) ประสิทธิภาพของครูและจิตวิทยาความเปนครู 12) อาเซียนควรมีการ
จัดทําโครงการจิตวิญญาณหน่ึงเดียวของความเปนอาเซียนควบคูกับทาง
ตะวันตกและรวมแรงรวมใจกันกาวสูจุดสูงสุดในป ค.ศ. 2030 
 สําหรับยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อความสงบสุขของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน มีท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร และจากผลการ
สังเคราะห ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาครูและผูบริหาร ยุทธศาสตรที่ 
2 รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล ยุทธศาสตรที่ 3  
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตรที่ 6 
พัฒนาการบริหารการศึกษา และการศึกษาผลการวิเคราะหดวยเทคนิค EDFR 
ของการวิจัยอนาคต โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 27 ทาน 
พบวา ยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานและ 26 เปาประสงค ไดรับการยอมรับฉันทามติ
จากผูเช่ียวชาญทุกรายการ 
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 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. The scenario was 
shown in ASEAN education roadmap to predict the future of 
education that to move towards education cooperation in 2018, 
to be a unity in education in 2020, to have education for peace 
in 2022, and to make ASEAN community full of unity and 
peace of education in 2024.

Suggestions
Suggestion for Applying Research Results
1) From the result showed that most of the educational 

policy in ASEAN countries depended on the government.
Therefore, results of this results should be written in pocket 
book and submit to government organizations in ten ASEAN 
countries in order to propose about trends and strategy of 
educational management for unity and peace in ASEAN
community.

2) From the result showed that some ASEAN 
countries still need further development in term of resources 
and budget of educational development and research.
Therefore, as a part of ASEAN community, educators should 
try to provide the opportunity to each other and setting 
collaborative research project to fill educational gap and 
sharing to each other in term of knowledge, skills, area study 
for field research including budget. Then, research results can 
be applied into ten ASEAN countries as research utilization.
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 เมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ีย คามัธยฐาน และความแตกตางฐานนิยม 
และชวง interquartile ของแตละรายการ พบวา คามัธยฐานของยุทธศาสตร
และเปาหมายอยูระหวาง 4.00-5.00 คาสัมบูรณของคามัธยฐานและความ
แตกตางฐานนิยม เทากับ 0 ในทุกรายการ interquartile ชวงระหวาง 0.00-
1.00 ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของอาเซียนท่ียอมรับต้ังแตระดับเห็นดวยถึง
ระดับเห็นดวยอยางย่ิง ซึ่งภาพอนาคตของแผนงานการศึกษาของอาเซียนคือ
การกําหนดทิศทางอนาคตของการศึกษาท่ีจะทําใหเกิดความรวมมือทางการศกึษา
ในป พ.ศ.2561 มุงสูความเปนเอกภาพทางการศึกษาในป พ.ศ. 2563 มุงสูการจัด
การศึกษาเพื่อสันติภาพในป พ.ศ.2565 และเพื่อใหประชาคมอาเซียนไดกาวสู
ความเปนประชาคมท่ีมคีวามเปนเอกภาพและสันติภาพทางการศึกษาในป พ.ศ.2567 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
  1) จากผลการศึกษา พบวา สวนใหญนโยบายการศึกษาในประเทศ
ในกลุมอาเซียนจะขึ้นอยูกับรัฐบาล ดังน้ัน ผลการศึกษาครั้งน้ีควรนําไปจัดทํา
เลมองคความรู เพื่อเผยแพรโดยสงไปยังหนวยงานภาครัฐใน 10 ประเทศ
อาเซียนเพื่อเสนอเกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน  
 2) จากผลการศึกษา พบวา บางประเทศในประชาคมอาเซียนยังคง
ตองพัฒนาตอไปเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาดาน
การศึกษาและการวิจัย ดังน้ัน จึงเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียนศึกษา ควร
พยายามท่ีจะใหโอกาสในการรวมมือกันในการวิจัย และการทํางานรวมกันเพื่อ
เติมเต็มชองวางการศึกษาและการแบงปนความรูและทักษะในการศึกษาเชิง
พื้นท่ีสําหรับการวิจัยภาคสนามรวมถึงการจัดสรรงบประมาณรวมกันในการ
ทํางาน จากน้ัน ผลงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดท้ัง 10 ประเทศอาเซียน
ในลักษณะของการใชประโยชนจากการวิจัย  
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 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 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 from ASEAN countries 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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 3) จากยุทธศาสตรท่ี 5 แสดงใหเห็นถึงการใหโอกาสทางการศึกษา
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จากน้ันสามารถรวมมือกันในการวิเคราะหผลวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
และนําเสนอผลการวิจัยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในประเทศของตน 

xix





1การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน
2  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 

 

Chapter I
Introduction

บทที่ 1 

บทนํา 



2  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi   3 

 

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.

4  การจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีเกิดขึ้นในป พ.ศ. 
2558 น้ัน เปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกหนวยงานตองมีการเตรียมตัวในระดับ
องคกรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังน้ีเพ่ือใหสามารถมีความพรอม
ในความรวมมือกันในประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มภาคภูมิ หนวยงานทางการ
ศึกษาก็จําเปนตองตื่นตัวในการปรับนโยบายดานการจัดการศึกษาใหมีความ
ทันสมัยดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาใหกาวนําสูเวทีระดับโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา 7 สาขาอาชีพ ท่ีตอไปจะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในประเทศสมาชิก
อาเซียน ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรม 
นักสํารวจ และนักบัญชี ดังน้ัน การเตรียมความพรอมทางดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือใหเยาวชนมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ 
และเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีสัมฤทธ์ิผลตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังซ่ึง
จําเปนตองมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายและ
ครอบคลุม 5 หมวด ประกอบดวย 1) การพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive 
domain) 2) การพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain) 3) การพัฒนาดาน
ทักษะพิสัย (psycho-motor domain) 4) การพัฒนาทักษะกระบวนการ 
(process skills) และ 5) การพัฒนาท่ีเนนการบูรณาการ (integration) ซ่ึงเปน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปนสากล (ทิศนา แขมมณี, 2550; กอง
บรรณาธิการ, 2554) 
 เปาหมายหลักดานการจัดการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนสอดคลองกับจุดประสงคหลักขอท่ี 5 ของอาเซียน คือ การใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย การสงเสริม
การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังสรางความตระหนักรูและความ
เขาใจท่ีดีระหวางประชาชนประเทศตาง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
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 Educational management is also related to the third 
pillar of ASEAN community which called the ASEAN Socio-
Cultural Community. Therefore, the purpose of setting ASEAN 
community is to create the unity and co-operation in the region 
which will provide the opportunity for all countries to increase 
sharing of usefulness and encouragement to each other instead 
of having a competition (Piboonsongkram, P., 2011; 
Department of strategy and evaluation Bangkok, 2013).  

Many organizations in each country have already 
prepared for being a member of ASEAN community since
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, 
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 รวมทั้งสอดคลองกับเสาหลักที่ 3 เก่ียวกับประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนที่ไดกําหนดจุดมุงหมายในการกอต้ังประชาคมอาเซียน คือ 
การสรางความเปนเอกภาพในภูมิภาคและความรวมมือ อันจะทําใหทุก
ประเทศไดประโยชนรวมกันมากขึ้น จากการแบงปน การชวยเหลือซึ่งกันและ
กันมากกวาที่จะแขงขันกัน (ประดาป พิบูลสงคราม, 2554; สํานักยุทธศาสตร
และประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2556) 
 ปจจุบันหลายหนวยงานของแตละประเทศมีความพรอมสําหรับ
การเปนประชาคมอาเซียนต้ังแตป พ.ศ.2558 โดยเฉพาะหนวยงานที่
เก่ียวของกับการจัดการศกึษาน้ันหลายประเทศไดมีการเตรียมความพรอมโดย
การกําหนดเปนแผนในการพัฒนาเชิงรกุที่มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางดานการศึกษาเพ่ือรองรับการผลิตแรงงานที่มีศักยภาพในการทํางานได
รวมกันภายในประเทศในประชาคมอาเซียน ไดแก ประเทศบรูไน ที่มีการ
สงเสริมการผลิตนักศึกษาในระดับอาชีวศกึษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรบักับ
การผลิตแรงงานใหสอดคลองกับ 7 สาขาอาชีพ ในประเทศฟลิปปนสมีการ
ต่ืนตัวและมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการฝกปฏิบัติโดยมีตัวอยางที่ดีมาเปน
ตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับประเทศอินโดนีเซียก็มี
การวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการเปลี่ยนผานเขาสูสังคมที่เปน
ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี ประเทศสิงคโปร กัมพูชา  มาเลเซีย และไทย 
ไดมีการวางแผนการจัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนการความ
พรอมสําหรับทุกประเทศเพ่ือการรวมมือกันเปนประชาคมอาเซียน 
(Department of Technical Education, 2008;  Ministry of 
Education, 2012; The World Bank, 2014; Florido, A.M., 2014; 
Ministry of Education, 2014) 
 จากสภาพการจัดการศึกษาของประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียนที่
เปนอยูในปจจุบันน้ัน ยังปรากฏวามีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ในดาน
การพัฒนาครซูึ่งเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาน้ัน  
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Singapore 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 (Pornsrima, 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.
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ประเทศที่ใหความสําคัญกับเรื่องน้ีมากที่สุดคือประเทศสิงคโปรโดยที่สิงคโปรถือ
เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จสูงในการพัฒนาวิชาชีพครู  จนเปน
แบบอยางใหหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและของโลก หลายประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนเริ่มนําระบบหรือนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูของ
สิงคโปรไปใช แตยังไมสามารถดําเนินการใหมีประสิทธิผลเทากับสิงคโปร ซึ่ง
สิงคโปรคงไมหยุดนวัตกรรมการผลติและพัฒนาครขูองตนเองไวเพียงเทาที่เรา
เห็นอยูในปจจุบัน ในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราก็ตองพัฒนานวัตกรรม
การผลิตและพัฒนาครูของเราใหสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เชนกัน (ดิเรก พรสีมา, 
2556) ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความพรอมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความเทียบเทากันในประชาคมอาเซียนและมีคุณภาพใกลเคียงกันเขาสู
ตลาดแรงงานภายในประเทศในประชาคมอาเซียน 
 หนวยงานหรือองคกรมีความต่ืนตัวในดานการปรับเปลี่ยนและการ
วางแผนทางดานการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปดตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ.2558 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการศึกษาในอดีตที่สงตอมา
จนกระทั่งปจจุบัน และแนวโนมอันจะพึงเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ัน การกําหนด
ทิศทาง แนวทาง และมาตรฐานอันจะพึงเปนไปได จึงเปนชองทางหน่ึงที่จะ
ชวยใหเปนพัฒนาการทางสังคมในองครวมของประชาชาติอาเซียนที่ตอไป
จะตองมีปฏิสัมพันธเปนเครือขาย เปนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันมาก
ขึ้น องคประกอบของการจัดการศึกษาน้ันตองมีระบบการทํางานหลายระดับ 
เริ่มต้ังแตระดับนโยบายหรือการวางแผนของในระดับประเทศ ระดับการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษาในแตละ
ระดับ ซึ่งขณะน้ีในแตละประเทศไดมีแผนงานและมีการจัดทําแผนลวงหนา
เพ่ือเตรียมกับความรวมมือกัยในประชาคมอาเซียน โดยที่ในแตละประเทศ
ตางมีการวางแผนและกําหนดเปนนโยบายของตนเอง ซึ่งยังไมไดมีการ
วางแผนหรือจัดทําใหมีความเปนเอกภาพในประชาคมอาเซียน 
 ดังน้ัน หนังสือเลมน้ีจึงสนใจในการนําเสนอเก่ียวกับการศึกษาและ
การพัฒนาทิศทางที่เปนไปไดในการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียนรวมทั้งการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข  
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The purposes were to propose the state of educational 
management in ASEAN community, to develop framework of 
educational management for the unity in ASEAN community, 
and to propose trends and set strategy of educational management 
for peace of countries in ASEAN. Future Research using 
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) was designed 
and the target group was educational personnel from ten 
ASEAN countries. Research tools were interview schedule and 
questionnaires. Qualitative data were analyzed by using content 
analysis and analytic induction, and quantitative data from 
EDFR questionnaires were analyzed using median, mode and 
interquartile range as descriptive statistics. Results of 
educational management for unity and peace in ASEAN 
community were presented in this book 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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 มีวัตถุประสงคของการนําเสนอคือ เพ่ือนําเสนอสถานะของการจัด
การศึกษาในประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนากรอบการทํางานของการจัด
การศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพในประชาคมอาเซียน และเพ่ือนําเสนอ
ทิศทางและการกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือสันติภาพของ
ประเทศในอาเซียน  ศึกษาโดยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบการวิจัยอนาคตดวย
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ออกแบบการ
วิจัยโดยกําหนดกลุมเปาหมายคือบุคลากรทางการศึกษาจาก 10 ประเทศใน
ประชาคมอา เซี ยน  เครื่ องมื อในกา รวิจั ย เป นแบบสั มภาษณและ
แบบสอบถาม ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเน้ือหาและการ
สรางขอสรุปแบบอุปนัย และขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม EDFR 
วิเคราะหโดยใชสถิติแบบบรรยาย คือ คามัธยฐาน คาฐานนิยม และชวง 
interquartile ผลการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันติภาพใน
ประชาคมอาเซียนไดนําเสนอในหนังสือเลมน้ีแบงเปน 7 บท ประกอบดวย  
1) บทนํา 2) การศึกษาของอาเซียนและงานวิจัยที่เก่ียวของ 3) แผนการ
จัดการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 4) สภาพการจัดการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 5) กรอบของการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน 6) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือสันติภาพในประชาคม
อาเซียน และ 7) การสะทอนคิดผลการวิจัยอาเซียน รายละเอียดของเน้ือหา
จะปรากฏในบทตอไป 
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The purposes were to propose the state of educational 
management in ASEAN community, to develop framework of 
educational management for the unity in ASEAN community, 
and to propose trends and set strategy of educational management 
for peace of countries in ASEAN. Future Research using 
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) was designed 
and the target group was educational personnel from ten 
ASEAN countries. Research tools were interview schedule and 
questionnaires. Qualitative data were analyzed by using content 
analysis and analytic induction, and quantitative data from 
EDFR questionnaires were analyzed using median, mode and 
interquartile range as descriptive statistics. Results of 
educational management for unity and peace in ASEAN 
community were presented in this book 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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Chapter II
ASEAN Education

and Concerned Research Work

Thai Educational Management
From the study of Thai educational management, 

related literature was focused on Thai curriculum development, 
teaching and learning activities, learning media and innovation, 
measurement and evaluation, and classroom action research. 
The results of this study shown on the paper of Phra 
Thepsopon (Prayoon Dhammajitto) (2004) has presented 
concept of education development from the book called “Trend 
of Thai Education”. The contents of this book was to present 
education view for development in variety and match to current 
situation especially showing more detail about analysis trend of 
policy issue for long life learning in order to encourage 
knowledge – based society. People who full of knowledge and 
have long life learning usually be the center of development 
and be ready for the development of society, economy, politics, 
religion and cultures. The same writer also presented concept 
of education reform in the book called “Scope of Knowledge 
and Education works”. It reflected education concept of the 
author and being the record of practice to express body of 
knowledge in Buddhism to apply in Buddhist learning 
activities. The author also presented trend of education reform, 
development of Sangha’s education, Buddhist way school, and 
Buddhist research in Sangha University. The contents were 
Buddhist learning process, Buddhism and Education Act, trend 
of Thai education,

14   การจดัการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

บทที่ 2 

การศึกษาของอาเซียนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การจัดการศึกษาไทย 
 จากการศึกษาการจัดการศึกษาของไทยจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของได

มุงเนนไปท่ีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู ส่ือ
และนวัตกรรม การวัดและการประเมินผลและการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ผล
การศึกษาน้ีปรากฏในงานเขียนของ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2547) 
โดยไดนําเสนอแนวคิดของการพัฒนาดานการศึกษาจากหนังสือท่ีเรียกวา 

“ทิศทางการศึกษาไทย” เน้ือหาของหนังสือเลมน้ีไดนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาในแนวทางท่ีหลากหลายและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
วิเคราะหแนวโนมของประเด็นนโยบายสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ

สงเสริมความรูโดยใชสังคมเปนฐาน ผูท่ีเต็มไปดวยความรูและมีการเรียนรู
ตลอดชีวิตมักจะเปนศูนยกลางของการพัฒนาและมีความพรอมสําหรับการ
พัฒนาของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาแลวัฒนธรรม นอกจากน้ียังได
นําเสนอแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาในหนังสือท่ีเรียกวา “ขอบเขตของ

ความรูและงานการศึกษา” ท่ีสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดการศึกษาของผูเขียน
และเปนบันทึกจากการปฏิบัติงานในการแสดงองคความรูทางพระพุทธศาสนาท่ี
จะนําไปใชในกิจกรรมการเรียนรูทางพุทธศาสนา ผูเขียนยังนําเสนอแนวโนม

ของการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการศึกษาสงฆ โรงเรียนวิถีพุทธและการ
วิจัยทางพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งเ น้ือหาท่ีนําเสนอจะเปน
กระบวนการเรียนรูทางพระพุทธศาสนา พระราชบัญญัติการศึกษาและ
พระพุทธศาสนา รวมท้ังแนวโนมของการศึกษาไทย 
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conceptual framework of Buddhist learning in basic education, 
Buddhist way school for society, and Buddhism and research. 
(Phra Dhamrmakosajarn (Prayoon Dhammajitto), 2005) 

Ministry of Education (2008) has presented in “The 
Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)” that 
is the curriculum that issue for local school and education to 
use it for making school curriculum and learning activity. The 
purpose of this curriculum is to develop students learning to 
enhance knowledge and skills that needs for daily life and 
being the key of self-development continually. The contents in 
the curriculum consisted of vision, principle, objectives, learner 
competency, moral aspect, learning standard and indicators in 8 
subjects including measurement and evaluation whereas 
Chuerattanapong, J. (2001) has presented the content about the 
process of local curriculum development and the community 
participation. Thai curriculum that issued from Ministry of 
Education is provided for all area in Thailand having the same 
curriculum because learners can be developed and will have an 
equal standard. Therefore, the content in the curriculum was 
not specific in one local area and it did not related to the local 
problem. Academic department of Ministry of Education has 
given the opportunity to schools or educational institute can 
design their own local curriculum which appropriated to each 
area. Local curriculum can reduce or add from the main 
curriculum in order to enhance student’s learning with their 
high potential and be able to apply in daily life. 
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กรอบแนวคิดของการเรียนรูทางพระพุทธศาสนาในการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังคม รวมท้ังการศึกษาพระพุทธศาสนาและการ
วิจัย (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2548)  

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดนําเสนอใน “หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)” โดยท่ีหลักสูตรไดมุงประเด็น
สําหรับโรงเรียนและการศึกษาในทองถิ่นท่ีจะใชสําหรับการจัดทําหลักสูตร
ของโรงเรียน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคของ
หลักสูตรคือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเพื่อเสริมสรางความรูและ

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันและความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
อยางตอเ น่ือง เ น้ือหาในหลักสูตร  ประกอบดวย วิ สัยทัศน หลักการ 
วัตถุประสงค ความสามารถของผูเรียน ดานคุณธรรม มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดใน 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังการวัดและประเมินผล ในขณะ

ท่ี Chuerattanapong, J. (2001) ไดนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับขั้นตอนของการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชน หลักสูตรภาษาไทยท่ี
กําหนดจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดใหมีสําหรับทุกพื้นท่ีในประเทศไทยโดย
เปนหลักสูตรเดียวกันเพราะผูเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาและจะมีมาตรฐานท่ี

เทาเทียมกัน ดังน้ัน เน้ือหาในหลักสูตรจะไมเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ีหน่ึงและ
ไมได เกี่ยวของกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่น กรมวิชาการของกระทรวง 
ศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถออกแบบ
หลักสูตรทองถิ่นของตัวเองท่ีเหมาะสมกับในแตละพื้นท่ี โดยท่ีหลักสูตร

ทองถิ่ นสามารถลดหรือ เพิ่ มจากหลักสูตรแกนกลาง  ท้ั ง น้ี เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพสูงและสามารถนําความรู
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
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conceptual framework of Buddhist learning in basic education, 
Buddhist way school for society, and Buddhism and research. 
(Phra Dhamrmakosajarn (Prayoon Dhammajitto), 2005) 

Ministry of Education (2008) has presented in “The 
Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)” that 
is the curriculum that issue for local school and education to 
use it for making school curriculum and learning activity. The 
purpose of this curriculum is to develop students learning to 
enhance knowledge and skills that needs for daily life and 
being the key of self-development continually. The contents in 
the curriculum consisted of vision, principle, objectives, learner 
competency, moral aspect, learning standard and indicators in 8 
subjects including measurement and evaluation whereas 
Chuerattanapong, J. (2001) has presented the content about the 
process of local curriculum development and the community 
participation. Thai curriculum that issued from Ministry of 
Education is provided for all area in Thailand having the same 
curriculum because learners can be developed and will have an 
equal standard. Therefore, the content in the curriculum was 
not specific in one local area and it did not related to the local 
problem. Academic department of Ministry of Education has 
given the opportunity to schools or educational institute can 
design their own local curriculum which appropriated to each 
area. Local curriculum can reduce or add from the main 
curriculum in order to enhance student’s learning with their 
high potential and be able to apply in daily life. 
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Suwannavela, J. (2002) has given the speech at faculty 
of education, Chulalongkorn University about research-based 
education. Universities in Thailand are now having the main 
purpose to be Research University and extend education to 
graduate school. Integration research in education is needed 
for increase the quality of education. Therefore, research-based 
education is the issue that should consider for people 
development. Research is the role of education tools. Research-
based education is the integration of research and education 
which will provide the opportunity of education development,
and Boonprasert, U. (2003) has presented the principle of 
school based management which consisted of the principle of 
extending educational management, participatory management, 
and concept of sharing educational management to people, and 
the principle of self-management in education. The model of 
educational management can be presented into 5 models which 
are 1) model of educational management with community, 2) 
model of educational management by leader or school 
principle, 3) model of school with the government support, 4) 
model of local authority management, and 5) model of private 
school management.

In addition, Wongwanit, S. (2013) has presented 
“Formative Research: research for working improvement 
continually” which can be used in classroom as action research 
because it can use for the development of theory in teaching 
and instruction. It is qualitative research that can apply in many 
contexts. There are many aspects of formative research which 
are 1) the research that helps to develop on working continually,
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 Suwannavela, J. (2002) ไดกลาวไวท่ีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยตามมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตอนน้ีมี
วัตถุประสงคหลักท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและขยายการศึกษาไปสูในระดับ
บัณฑิตศึกษา การวิจัยบูรณาการในการศึกษาเปนส่ิงจําเปนสําหรับเพิ่ม

คุณภาพของการศึกษา ดังน้ัน การศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานจึงเปนประเด็นท่ี
ควรนํามาพิจารณาเพื่อใชในการพัฒนาคน การวิจัยจึงเปนเครื่องมือทาง
การศึกษาอกีบทบาทหน่ึง การศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานคือการบูรณาการการ
วิจัยและการศึกษาเขาดวยกันซึ่งจะเปนการเปดโอกาสเพื่อการพัฒนาทาง

การศึกษา และ Boonprasert, U. (2003) ไดนําเสนอหลักการของการ
จัดการตามโรงเรียนซึ่งประกอบไปดวยหลักการของการขยายการจัด
การศึกษา การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และแนวคิดของการแบงปนการ
จัดการศึ กษา ให กั บ ผู คน  และห ลักการของการ จัดการตน เอง ใน

การศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาสามารถนําเสนอในรูปแบบ 5 คือ 1) 
รูปแบบการจัดการศึกษากับชุมชน 2) รูปแบบของการจัดการศึกษาโดยผูนํา
หรือโรงเรียนหลักการ 3) รูปแบบของโรงเรียนท่ีมีการสนับสนุนของรัฐบาลท่ี 
4) รูปแบบของการมีอํานาจในทองถิ่นในการจัดการ และ 5) รูปแบบของการ

บริหารโรงเรียนเอกชน  
 นอกจากน้ี Wongwanit, S. (2013) ไดนําเสนอ “การวิจัยแบบ 
Formative: การวิจัยเพื่อการพัฒนาการทํางานอยางตอเน่ือง” ซึ่งสามารถ
นํามาใชในหองเรียนเปนงานวิจัยการกระทําเพราะมันสามารถใชสําหรับการ

พัฒนาของทฤษฎีในการเรียนการสอนและการเรียนการสอน มันเปนงานวิจัย
เชิงคุณภาพท่ีสามารถนําไปใชในหลายบริบท มีหลายแงมุมของการสํารวจ
ขอมูลท่ีมีอยู ไดแก 1) การวิจัยท่ีชวยในการพัฒนาในการทํางานอยางตอเน่ือง 
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2) using similar process as action research, 3) having cycle and 
research question occur all the time of research process that 
will provide the opportunity to improve working, and 4) 
research results and new body of knowledge can use for 
problem solving and adjust previous theory that is still being 
used in the present. There are many research methodologies 
that use for education innovation such as experimental 
research, research and development, and action research. These 
research methods usually have combined specific aspect which 
focus on innovation development from existing theories or 
called “traditional research methods”. However, formative 
research is a new method of research methodology that use 
existing theory and then refine it until gets the new theory for 
project design or working program. Context of research 
problem will be part of research process. (Collins, Joseph, & 
Belaczyc, 2004; Corey , 2011; Edelson, 2002; Reigeluth & 
Frick, 1999;  cited in Wongwanit, S., 2013).

In conclusion, educational management is the process 
of designing teaching and instruction in order to develop 
student’s learning with their potential consisted of curriculum 
development, teaching and learning activities, learning media 
and innovation, measurement and evaluation, and classroom 
action research for encouraging students or learners.
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2) โดยใชกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3) มีวงจรและคําถามการ
วิจัยเกิดขึ้นไดตลอดเวลาของกระบวนการวิจัยท่ีจะชวยใหผูวิจัยสามารถ
ปรับปรุงการทํางาน และ 4) ผลการวิจัยและองคความรูใหมน้ันสามารถใช
สําหรับการแกปญหาและปรับทฤษฎีกอนหนาน้ี ท่ียังคงถูกนํามาใชใน

ปจจุบัน มีวิธีการวิจัยจํานวนมากท่ีใชสําหรับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เชน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
วิธีการวิจัยเหลาน้ีมักจะไดรวมคุณลักษณะเฉพาะท่ีมุงเนนการพัฒนา
นวัตกรรมจากทฤษฎีท่ีมีอยูหรือท่ีเรียกวา “วิธีการวิจัยแบบด้ังเดิม” อยางไรก็

ตามการวิจัยกอรูปน้ัน เปนวิธีการวิจัยแนวใหมของระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชทฤษฎี
ท่ีมีอยูแลวไปปรับแตงจนไดทฤษฎีใหมสําหรับการออกแบบโครงการหรือ
โปรแกรมการทํางาน บริบทของปญหาการวิจัยจะถูกนํามาใชเปนสวนหน่ึง
ของก ระบวนการ วิ จั ย  ( Collins, Joseph, & Belaczyc, 2004; Corey , 

2011; Edelson, 2002; Reigeluth & Frick, 1999; cited in Wongwanit, 
S., 2013). 

สรุปไดวา การจัดการศึกษาเปนกระบวนการของการออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนตามศักยภาพ

ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการจัดการ
เรียนรูและนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล และการวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียนสําหรับการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
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ASEAN Education
As to present related literature about ASEAN, writer

has studied through the 3 Pillars of ASEAN especially on 
Educational Management. These results were found as below 
(Department of strategy and evaluation Bangkok, 2013).

1. The first pillar: ASEAN Political – Security Community
Peace and security of ASEAN countries are the aims 

to set up ASEAN Political – Security community. Every 
country helps each other to solve conflicts by peaceful way. 
Moreover, cooperation in political and security will bring 
achievement to Asean Countries as follows: 1) to encourage 
peaceful and security, 2) to build on cooperation to against 
terrorist, war criminal, prostitution, 3) to reduce confliction 
between ASEAN countries; Human rights, 4) to prepare 
protection for the danger of disaster or natural disaster, 5) To
promote political development, and 6) to make closed 
relationship with another country in ASEAN.

2. The second pillar: ASEAN Economic Community
Base on ASEAN Vision says, ASEAN would be a 

single market and production base. To those plans must be 
successful in this year 2015 which consisted of 5 points such 
as: 1) ASEAN will be a single market, 2) ASEAN must be 
higher community in economic, 3) ASEAN will be esquire 
economy, 4) ASEAN can adapt in world economy, 5) In which 
building AEC, all ASEAN members will be received 
usefulness as follows: 5.1) To be a single market and 
production base, 573.9 million people can approach the market, 
5.2) to be Free trade area will increase opportunity to investment, 
labor among community, 5.3) Development of higher labor,
and 5.4) To help each other in which economic development 
will reduce the problems of poverty in ASEAN community.
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การศึกษาอาเซียน  
 ในการนําเสนอเน้ือหาท่ีไดจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
อาเซียนน้ัน ผูเขียนไดศึกษาผาน 3 เสาหลักของอาเซียนโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
การจัดการศึกษา ผลการศึกษาปรากฏดังตอไปน้ี (กรมกลยุทธและการ
ประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2556)  

1. เสาหลักที่หนึ่ง: ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
สันติภาพและความมั่นคงของประเทศในกลุมอาเซียนมีจุดมุงหมาย

ในการกําหนดประชาคมการเมืองและความมั่นคง โดยท่ีทุกประเทศจะ
ชวยเหลือกันและกันเพื่อแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี นอกจากน้ียังมีความ
รวมมือในการรักษาความมั่นคงทางการเมืองและจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการ
เปนประเทศในกลุมอาเซียน ดังน้ี 1) เพื่อสงเสริมใหความสงบสุขและความ
มั่นคง 2) เพื่อสรางความรวมมือในการตอตานการกอการราย อาชญากรรมและ
การคาประเวณี 3) เพื่อลดความขัดแยงระหวางประเทศอาเซียน สิทธิมนุษยชน 
4) เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันอันตรายจากภัยพิบัติหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 5) สงเสริมการพัฒนาทางการเมืองและ 6) เพื่อสรางความสัมพันธ
ใกลชิดกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน  

2. เสาหลักท่ีสอง: ประชาคมเศรษฐกิจ 
ในวิสัยทัศนอาเซียนกลาววา อาเซียนจะเปนตลาดเดียวและจะเปน

ฐานการผลิต แผนเหลาน้ันจะตองประสบความสําเร็จในป ค.ศ.2015 ซึ่ง
ประกอบไปดวย 5 ประเด็น คือ 1) อาเซียนจะเปนตลาดเดียว 2) อาเซียน
จะตองเปนชุมชนเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น 3) อาเซียนจะเปนเศรษฐกิจอนาคต 4) 
อาเซียนสามารถปรับตัวในระบบเศรษฐกิจโลก 5) ซึ่งในการสรางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสมาชิกอาเซียนท้ังหมดจะไดรับประโยชน ดังน้ี 5.1) เปน
ตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต 573,900,000 คน สามารถเขาถึงตลาดได 5.2) 
ใหเปนเขตการคาเสรีท่ีจะเพิ่มโอกาสกับการลงทุนแรงงานในหมูชุมชน 5.3) การ
พัฒนาแรงงานฝมือสูง และ 5.4) เพื่อชวยเหลือกันและกันในการพัฒนา
เศรษฐกิจซึง่จะชวยลดปญหาความยากจนในประชาคมอาเซียน 
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Moreover, cooperation in political and security will bring 
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between ASEAN countries; Human rights, 4) to prepare 
protection for the danger of disaster or natural disaster, 5) To
promote political development, and 6) to make closed 
relationship with another country in ASEAN.
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single market and production base. To those plans must be 
successful in this year 2015 which consisted of 5 points such 
as: 1) ASEAN will be a single market, 2) ASEAN must be 
higher community in economic, 3) ASEAN will be esquire 
economy, 4) ASEAN can adapt in world economy, 5) In which 
building AEC, all ASEAN members will be received 
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will reduce the problems of poverty in ASEAN community.

22   การจดัการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

การศึกษาอาเซียน  
 ในการนําเสนอเน้ือหาท่ีไดจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
อาเซียนน้ัน ผูเขียนไดศึกษาผาน 3 เสาหลักของอาเซียนโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
การจัดการศึกษา ผลการศึกษาปรากฏดังตอไปน้ี (กรมกลยุทธและการ
ประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2556)  

1. เสาหลักที่หนึ่ง: ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
สันติภาพและความมั่นคงของประเทศในกลุมอาเซียนมีจุดมุงหมาย

ในการกําหนดประชาคมการเมืองและความมั่นคง โดยท่ีทุกประเทศจะ
ชวยเหลือกันและกันเพื่อแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี นอกจากน้ียังมีความ
รวมมือในการรักษาความมั่นคงทางการเมืองและจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการ
เปนประเทศในกลุมอาเซียน ดังน้ี 1) เพื่อสงเสริมใหความสงบสุขและความ
มั่นคง 2) เพื่อสรางความรวมมือในการตอตานการกอการราย อาชญากรรมและ
การคาประเวณี 3) เพื่อลดความขัดแยงระหวางประเทศอาเซียน สิทธิมนุษยชน 
4) เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันอันตรายจากภัยพิบัติหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 5) สงเสริมการพัฒนาทางการเมืองและ 6) เพื่อสรางความสัมพันธ
ใกลชิดกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน  

2. เสาหลักท่ีสอง: ประชาคมเศรษฐกิจ 
ในวิสัยทัศนอาเซียนกลาววา อาเซียนจะเปนตลาดเดียวและจะเปน

ฐานการผลิต แผนเหลาน้ันจะตองประสบความสําเร็จในป ค.ศ.2015 ซึ่ง
ประกอบไปดวย 5 ประเด็น คือ 1) อาเซียนจะเปนตลาดเดียว 2) อาเซียน
จะตองเปนชุมชนเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น 3) อาเซียนจะเปนเศรษฐกิจอนาคต 4) 
อาเซียนสามารถปรับตัวในระบบเศรษฐกิจโลก 5) ซึ่งในการสรางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสมาชิกอาเซียนท้ังหมดจะไดรับประโยชน ดังน้ี 5.1) เปน
ตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต 573,900,000 คน สามารถเขาถึงตลาดได 5.2) 
ใหเปนเขตการคาเสรีท่ีจะเพิ่มโอกาสกับการลงทุนแรงงานในหมูชุมชน 5.3) การ
พัฒนาแรงงานฝมือสูง และ 5.4) เพื่อชวยเหลือกันและกันในการพัฒนา
เศรษฐกิจซึง่จะชวยลดปญหาความยากจนในประชาคมอาเซียน 

 



22  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi    23 

 

 3. The third pillar: The ASEAN Socio-Cultural Community
The ASEAN Socio-Cultural Community aims to 

contribute to realizing an ASEAN Community to hold up 
living standard of people who living in this region. Include 
building sharing society among ASEAN members:1) to ensure 
awareness and understanding in diversity among people in 
ASEAN member, 2) to develop familiarity and confidence 
building of ASEAN, 3) To develop the unity in region, and 4)
In building The ASEAN Socio-Cultural Community, Every 
country will be received sharing usefulness.

These three pillars will be the main target for all 
countries in ASEAN community to join in with each other in 
order to help each other of developing the South East Asia 
region to live together with harmony, peace, unity and 
prosperity. Moreover, Editorial department of Wittayajarn 
Journal (2011) has presented article called “Enhancing 
Education using Technology into World Level” for preparing 
enter to ASEAN community which will cause the change and 
movement of labor and investment. Therefore, educational 
organization needs 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 will 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.
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 3. เสาหลักท่ีสาม: ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุงหมายท่ีจะนําไปสูการ
ตระหนักถึงประชาคมอาเซียนในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของ
ผูคนท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคน้ี รวมถึงการสรางสังคมของการแบงปนในหมู
สมาชิกอาเซียน คือ 1) เพื่อใหแนใจวาการรับรูและความเขาใจในความ
หลากหลายของประชาชนในสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อพัฒนาความคุนเคยและ
การสรางความเชื่อมั่นของอาเซียน 3) เพื่อพัฒนาความสามัคคีในภูมิภาค และ 
4) ในการสรางประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนน้ัน ทุกประเทศจะ
ไดรับการแบงปนประโยชนรวมกัน  
 ท้ังสามเสาหลักจะเปนเปาหมายหลักสําคัญสําหรับทุกประเทศใน
ประชาคมอาเซียนท่ีจะรวมมือกันเพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
พัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหอยูรวมกันดวยความสามัคคี 
ความสงบสุข ความเปนหน่ึงเดียว และความเจริญรุงเรือง นอกจากน้ี
บรรณาธิการของวารสารวิทยาจารย (2554) ไดนําเสนอบทความท่ีเรียกวา
“การเสริมสรางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีเขาสูระดับโลก” สําหรับการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนซึ่งจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
และการเคล่ือนไหวของแรงงานและการลงทุน ดังน้ัน หนวยงานทางการ
ศึกษาจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมดวยเชนกัน โดยท่ีในการศึกษา
สมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันมีความจําเปนในการชวยยกระดับ
มาตรฐานของการศึกษาใหเขาสูมาตรฐานสากลโดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุม
อาชีพจํานวน 7 อาชีพท่ีสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพไดอยางอิสระ
ระหวางประเทศในประชาคมอาเซียน โดยท่ีอาชีพท้ัง 7 อาชีพน้ี ไดแก แพทย 
ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสํารวจและนักบัญชี ดังน้ัน การ
เตรียมความพรอมของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนท่ีมีความสําคัญมาก
ในการฝกอบรมทักษะการเรียนรูเพื่อคุณภาพของการประกอบอาชีพในอนาคต 
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 3. The third pillar: The ASEAN Socio-Cultural Community
The ASEAN Socio-Cultural Community aims to 

contribute to realizing an ASEAN Community to hold up 
living standard of people who living in this region. Include 
building sharing society among ASEAN members:1) to ensure 
awareness and understanding in diversity among people in 
ASEAN member, 2) to develop familiarity and confidence 
building of ASEAN, 3) To develop the unity in region, and 4)
In building The ASEAN Socio-Cultural Community, Every 
country will be received sharing usefulness.

These three pillars will be the main target for all 
countries in ASEAN community to join in with each other in 
order to help each other of developing the South East Asia 
region to live together with harmony, peace, unity and 
prosperity. Moreover, Editorial department of Wittayajarn 
Journal (2011) has presented article called “Enhancing 
Education using Technology into World Level” for preparing 
enter to ASEAN community which will cause the change and 
movement of labor and investment. Therefore, educational 
organization needs 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 will 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.
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Education for Peace
Education for peace from educator’s view has shown as 

below detail.
Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto) (1995) has written 

the meaning of education for peace in the book called 
“Education for Peace”. Buddhism is an education for peace
because we have called the action in Buddhism was “Sikkha” 
in Pali and Sanskrit language which means education. It is also 
related to Trisikkha in Dhamma principle and the main purpose 
is for peace as Nirvana or enlightenment. In Buddhism, 
education does not only for peace, but also the method for 
practice in order for self-development. Peace can be practiced 
all the time and all actions are the way of peace practicing. 
Buddhist should try to practice for peace by himself which will 
encourage happiness for the final target. Chanin, T. and 
Poolpatarachewin, J. (2008) has conducted research called 
“The evolution of concepts of education for peace in 
Thailand”. The research results showed that the concepts of 
education for peace in Thailand has been revolved to be in line 
with Thailand and global social context in the roles and 
educational management for peace as well as the concepts of 
peace which were described as follow: the roles of the 
education for peace has been changed from passing on the 
knowledge in peace from abroad to calling for democracy and 
just society, the encouragement for civil society, as well as the 
effort to solve the southern province crisis; educational 
management for peace had changed from the academic 
conferences and the publishing, to emphasize on peace 
instruction, infiltration of peace concepts in religion context,
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การศึกษาเพ่ือสันติภาพ 
 การศึกษาเพื่อสันติภาพจากมุมมองของนักการศึกษาไดแสดง
รายละเอียดไดดังตอไปน้ี 

พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺ โต ) (2538) ได ใหความหมายของ
การศึกษาเพื่อความสันติสุขไว ในหนังสือ ท่ี เรียกวา  “การศึกษาเพื่อ
สันติภาพ” ศาสนาพุทธเปนการศึกษาเพื่อความสงบสุขเพราะเราเรียกวาการ
ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาคือ“สิกขา” ในบาลีและภาษาสันสกฤตซึ่ง
หมายถึง การศึกษา นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับหลักไตรสิกขาในหลักธรรมและ
วัตถุประสงคหลักคือเพื่อความสงบสุขหรือนิพพานหรือการตรัสรู ใน
พระพุทธศาสนาน้ัน การศึกษาไมเพียงเพื่อความสงบสุขเทาน้ัน แตยังเปน
วิธีการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเอง ความสงบสุขสามารถฝกปฏิบัติได
ตลอดเวลา และการปฏิบัติท้ังหมดเปนวิธีการของการฝกใหเกิดความสงบ
สุข ชาวพุทธจึงควรพยายามท่ีจะปฏิบัติเพื่อความสงบสุขดวยตัวเองซึ่งจะ
สงเสริมใหมีความสุขเปนเปาหมายสุดทาย Chanin, T. and Poolpatarachewin, 
J. (2008) ไดทําวิจัยเรื่อง “วิวัฒนาการของแนวความคิดของการศึกษาเพื่อ
สันติภาพในประเทศไทย” ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาแนวความคิดของ
การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยท่ีไดรับการปรับเพื่อใหสอดคลองกับ
ประเทศไทยและบริบททางสังคมระดับโลกในบทบาทและการจัดการศึกษา
เพื่อความสงบสุขเชนเดียวกับแนวคิดของความสงบสุขท่ีไดอธิบายไวดังน้ี
บทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพไดรับการเปล่ียนจากการสงผานความรูใน
ดานสันติจากตางประเทศเพื่อเรียกรองใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และมีสังคมใหกําลังใจสําหรับภาคประชาสังคมเชนเดียวกับความพยายามท่ี
จะแกวิกฤตจังหวัดภาคใต การจัดการศึกษาเพื่อความสงบสุขไดเปล่ียนจาก
การประชุมวิชาการและการเผยแพร ไปเนนการเรียนการสอนเกี่ยวกับความ
สงบสุขและการแทรกแนวคิดความสงบสุขในบริบทศาสนา 
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บทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพไดรับการเปล่ียนจากการสงผานความรูใน
ดานสันติจากตางประเทศเพื่อเรียกรองใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และมีสังคมใหกําลังใจสําหรับภาคประชาสังคมเชนเดียวกับความพยายามท่ี
จะแกวิกฤตจังหวัดภาคใต การจัดการศึกษาเพื่อความสงบสุขไดเปล่ียนจาก
การประชุมวิชาการและการเผยแพร ไปเนนการเรียนการสอนเกี่ยวกับความ
สงบสุขและการแทรกแนวคิดความสงบสุขในบริบทศาสนา 
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group process for peace, training for peaceful skills, peace 
research conduct and use website as devices for promotion of 
peace; and the concepts for peace. The concept of peace in 
Thailand, covered the humanity, social, as well as 
environmental dimensions which mainly focuses on social 
dimension. However, inner and positive peace was emphasized 
in Thai society since the early period of evolution which was 
difference from western societies.

Education Above All (2012 cited in Education Sector, 
2015: 7-12) has defined term of “education for peace” as an 
overarching term that can be applied to many initiatives 
designed to promote peace and non-violence throughout the 
education system. It aimed at eliminating the possibility of
global extinction through nuclear war, peace education 
addresses the broader objective of building a culture of peace. 
The education program teaches the skills and values associated 
with peaceful behaviors. The program is designed to enable 
and encourage people to think constructively about issues both 
physical and social and to develop constructive attitudes 
towards living together and solving problems that arise in their 
communities through peaceful means. It is recognized that 
different terminology has been used in many countries and that 
each country will adopt the terminology that best suits its 
social, cultural and political context.

1. Values education and life skills education typically 
include core values such as empathy for other human beings 
and respect for human dignity, together with core life skills, 
including intra-personal skills such as emotional awareness, 
and inter-personal skills such as communication, cooperation, 
problem-solving, conflict resolution and advocacy.

28   การจดัการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

กระบวนการกลุมเพื่อความสงบสุข การฝกอบรมทักษะท่ีเงียบสงบ การ
ดําเนินการวิจัยสันติภาพและการใชเว็บไซตเปนอุปกรณสําหรับการสงเสริม
สันติภาพ และแนวความคิดเพื่อความสงบสุข แนวคิดของความสงบใน
ประเทศไทยครอบคลุมถึงมนุษยชาติในสังคมเชนเดียวกับมิติดานส่ิงแวดลอม
ซึ่งสวนใหญมุงเนนไปท่ีมิติทางสังคม อยางไรก็ตามความสงบภายในท่ีมุงเนน
ในสังคมไทยมาต้ังแตอดีตของวิวัฒนาการซึ่งเปนความแตกตางจากสังคม
ตะวันตก  
 Education Above All ( 2012 cited in Education Sector 2015: 
7-12) ไดกําหนดระยะเวลาของ“การศึกษาเพื่อสันติภาพ” เปนคําท่ีครอบคลุม
ท่ีสามารถนําไปใชกับการริเริ่มมากมายท่ีออกแบบมาเพื่อสงเสริมสันติภาพ
และไมใชความรุนแรงในระบบการศึกษา มุงเปาไปท่ีการขจัดความเปนไปได
ของการสูญพันธุของโลกผานสงครามนิวเคลียร สันติภาพศึกษาไดแสดง
วัตถุประสงคท่ีกวางขวางขึ้นเพื่อการสรางวัฒนธรรมแหงสันติภาพโปรแกรม
การศึกษาสอนทักษะและค า นิยม ท่ี เกี่ ยวของกับพฤติกรรม ท่ี เงี ยบ
สงบ โปรแกรมไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยและสนับสนุนใหคนท่ีจะคิด
สรางสรรคเกี่ยวกับประเด็นทางกายภาพและทางสังคมและเพื่อพัฒนา
ทัศนคติท่ีสรางสรรคตอการอยูรวมกันและการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนโดย
สันติวิธี เปนท่ียอมรับวาการใชถอยคําท่ีแตกตางกันมีการใชในหลายประเทศ
และแตละประเทศจะปรับการใชถอยคําท่ีเหมาะสมกับสังคมบริบททาง
วัฒนธรรมและทางการเมืองของตน   
 1. คานิยมทางการศึกษาและทักษะการใชชีวิตมักจะรวมถึงคานิยม
หลักเชนความเห็นอกเห็นใจมนุษยคนอื่น ๆ และการเคารพในศักด์ิศรีความ
เปนมนุษยของผูอื่น รวมกับทักษะชีวิตหลัก รวมถึงทักษะภายในสวนบุคคล
เชน การรับรูอารมณและทักษะระหวางบุคคล เชน การส่ือสาร ความรวมมือ
กันในการแกปญหาความขัดแยงและการสนับสนุนกัน 
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group process for peace, training for peaceful skills, peace 
research conduct and use website as devices for promotion of 
peace; and the concepts for peace. The concept of peace in 
Thailand, covered the humanity, social, as well as 
environmental dimensions which mainly focuses on social 
dimension. However, inner and positive peace was emphasized 
in Thai society since the early period of evolution which was 
difference from western societies.

Education Above All (2012 cited in Education Sector, 
2015: 7-12) has defined term of “education for peace” as an 
overarching term that can be applied to many initiatives 
designed to promote peace and non-violence throughout the 
education system. It aimed at eliminating the possibility of
global extinction through nuclear war, peace education 
addresses the broader objective of building a culture of peace. 
The education program teaches the skills and values associated 
with peaceful behaviors. The program is designed to enable 
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physical and social and to develop constructive attitudes 
towards living together and solving problems that arise in their 
communities through peaceful means. It is recognized that 
different terminology has been used in many countries and that 
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2. Peace education includes these core values and 
skills, and an introduction to human rights, since respect for 
human rights is needed for “positive peace” (Galtung, 1969). 
“Education for tolerance” often has similar content (Reardon, 
1997). Peace education may also include studies of the causes 
of conflict and its transformation and other global issues.

3. Human rights education includes core skills and 
values such as critical thinking, empathy, avoiding stereotyping 
and exclusion, and the concepts associated with human rights 
and responsibilities. It usually introduces some elements of 
specific human rights instruments and consideration of how 
human rights principles such as participation and non-
discrimination, might be reflected in the lives of students 
themselves.

4. Citizenship or civic education can include learning 
about local, national and international institutions, good 
governance, rule of law, democratic processes, civil society 
and participation, and has moved towards, especially to 
encourage social cohesion in a divided society. A core aim is to 
get citizens with diverse backgrounds to cooperate peacefully 
to ensure that basic human rights of all are met without 
discrimination and without violence.

For the purposes of these guidelines, therefore, the 
term “education for peace” is adopted. It recognized the value 
of the other terms mentioned above, and assumes the main goal 
of this priority area to be the creation of an educational 
environment that is based on respect for human dignity and 
human rights, and that promotes critical thinking and values, 
skills and attitudes such as empathy, participation, non-
violence and peace.

30   การจดัการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

2. การศึกษาสันติภาพรวมถึงคานิยมหลักและทักษะและความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต้ังแตการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีจําเปนสําหรับ
“สันติภาพเชิงบวก” (Galtung, 1969) “การศึกษาเพื่อความอดทน” มักจะมี
เน้ือหาคลายกัน (Reardon, 1997) การศึกษาเพื่อสันติภาพยังอาจรวมถึง
การศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและการเปล่ียนแปลงและประเด็นอื่น ๆ ท่ัวโลก  

3. สิทธิมนุษยชนศึกษา คือ ทักษะหลักและคานิยม เชน การคิดเชิง
วิพากษ การเอาใจใส หลีกเล่ียงทัศนคติและการยกเวน รวมท้ังแนวคิดท่ี
เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบของมนุษย ซึ่งมักจะนําเสนอ
เกี่ยวกับองคประกอบเฉพาะของเครื่องมือดานสิทธิมนุษยชนท่ีและการ
พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการของหลักสิทธิมนุษยชน เชน การมีสวนรวมและการ
ไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวิถชีีวิตของผูเรียนเอง  

4. สัญชาติหรือการศึกษาพลเมืองอาจรวมถึงการเรียนรูเกี่ยวกับ
สถาบันระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ กํากับดูแลดวยธรรมาภิ
บาล กฎของกฎหมาย กระบวนการประชาธิปไตย ประชาสังคมและการมี
สวนรวม และการมุงไปขางหนาโดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีจะสงเสริมใหเกิดการ
ติดตอกันของคนในสังคมท่ีมีการแบงแยกออกจากกัน จุดมุงหมายหลักคือการ
ไดรับความเปนพลเมืองท่ีมีภูมิหลังท่ีแตกตางกันมารวมมือกันอยางสงบเพื่อให
มั่นใจวาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนจะเกิดขึ้นโดยไมเลือกปฏิบัติและ
ไมเกี่ยวของกับความรุนแรง  

สําหรับวัตถุประสงคของแนวทางท่ีนําเสนอน้ี คือ การปรับใชคําวา
“การศึกษาเพื่อสันติภาพ” ซึ่งไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาย่ิงกวาคําอื่น ๆ ท่ี
กลาวถึงขางตนและถือวาเปาหมายหลักของพื้นท่ีท่ีไดถูกนํามาสรางใหเปน
ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาท่ีอยูบนพื้นฐานของการเคารพในศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนและท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
คุณคา ทักษะและทัศนคติ เชน เอาใจใส การมีสวนรวม การไมใชความรุนแรง
และความสงบสุข  
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skills, and an introduction to human rights, since respect for 
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“Education for tolerance” often has similar content (Reardon, 
1997). Peace education may also include studies of the causes 
of conflict and its transformation and other global issues.
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themselves.

4. Citizenship or civic education can include learning 
about local, national and international institutions, good 
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สําหรับวัตถุประสงคของแนวทางท่ีนําเสนอน้ี คือ การปรับใชคําวา
“การศึกษาเพื่อสันติภาพ” ซึ่งไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาย่ิงกวาคําอื่น ๆ ท่ี
กลาวถึงขางตนและถือวาเปาหมายหลักของพื้นท่ีท่ีไดถูกนํามาสรางใหเปน
ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาท่ีอยูบนพื้นฐานของการเคารพในศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนและท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
คุณคา ทักษะและทัศนคติ เชน เอาใจใส การมีสวนรวม การไมใชความรุนแรง
และความสงบสุข  
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Ultimately each country will choose the terminology 

that best matches its needs based on its own historical, political 
and social environment.

1. Education for Peace in Planning Processes 
In section 2 considering education for peace in 

planning processes, the purpose of this section is to provide an 
overview of the planning process with an emphasis on how to 
include education for peace throughout all stages of the 
process. After a short introduction that describes the 
educational planning process in general, the remaining parts of 
this section will examine the individual stages of the process 
from the viewpoint of education for peace.

Education plans serve a variety of purposes and can be 
developed at multiple levels of the system and with varying 
time frames. A national education plan is often developed to 
cover a medium-term five-year time frame. Such medium-term 
plans serve a strategic purpose as they guide the course of the 
education sector over several years. These plans are frequently 
accompanied by one-year operational plans that are more 
detailed and match current year availability of funds for the 
education system. Operational plans spell out more detailed 
activities for the year and also serve as a means to monitor 
progress towards objectives, both over the course of the annual 
period as well as over the longer time frame of the overall plan. 
An overview of the educational planning process is shown as 
the following phases.

32   การจดัการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

ในทายท่ีสุดแตละประเทศก็จะเลือกใชคําศัพทท่ีตรงกับความ
ตองการท่ีดีท่ีสุดบนพื้นฐานของประวัติศาสตรทางการเมืองและสังคม
สภาพแวดลอมของตัวเอง 
 
1. การศึกษาเพ่ือสันติภาพในกระบวนการวางแผน 

ในสวนท่ี 2 เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาเพื่อสันติภาพในกระบวนการ
วางแผนไดกําหนดวัตถุประสงคของสวนน้ีคือการกําหนดภาพรวมของ
กระบวนการวางแผนท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับวิธีการรวมถึงการศึกษาเพื่อ
ความสงบสุขในตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการ หลังจากไดนําเสนอ
คําอธิบายส้ัน ๆ ถึงขั้นตอนการวางแผนการศึกษาโดยท่ัวไปแลวน้ัน สวนท่ี
เหลือก็จะเปนการตรวจสอบแตละขั้นตอนของกระบวนการจากมุมมองของ
การศึกษาเพื่อความสงบสุข  

แผนการศึกษาไดมีวัตถุประสงคของการใหบริการท่ีหลากหลาย
และสามารถท่ีจะพัฒนาไดในหลายระดับของระบบและท่ีแตกตางกับกรอบ
เวลา แผนการศึกษาแหงชาติสวนใหญจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหครอบคลุม
กรอบระยะเวลาหาป แผนระยะกลางดังกลาวจะตอบสนองวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธท่ีไดแนะนําหลักสูตรของภาคการศึกษาในชวงหลายปท่ีผาน
มา แผนเหลาน้ีมักจะมาพรอมกับแผนการดําเนินงานหน่ึงปท่ีมีรายละเอียด
มากขึ้นและตรงกับความพรอมใชงานในปปจจุบันของงบประมาณสําหรับ
ระบบการศึกษา แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม
สําหรับปและยังทําหนาท่ีในการติดตามความคืบหนาตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว ท้ังในชวงระยะเวลาประจําปเชนเดียวกับในชวงระยะเวลาของแผน
โดยรวม โดยภาพรวมของขั้นตอนการวางแผนการศึกษาจะแสดงเปนขั้นตอน
ตอไปน้ี 
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and social environment.
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In section 2 considering education for peace in 

planning processes, the purpose of this section is to provide an 
overview of the planning process with an emphasis on how to 
include education for peace throughout all stages of the 
process. After a short introduction that describes the 
educational planning process in general, the remaining parts of 
this section will examine the individual stages of the process 
from the viewpoint of education for peace.

Education plans serve a variety of purposes and can be 
developed at multiple levels of the system and with varying 
time frames. A national education plan is often developed to 
cover a medium-term five-year time frame. Such medium-term 
plans serve a strategic purpose as they guide the course of the 
education sector over several years. These plans are frequently 
accompanied by one-year operational plans that are more 
detailed and match current year availability of funds for the 
education system. Operational plans spell out more detailed 
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progress towards objectives, both over the course of the annual 
period as well as over the longer time frame of the overall plan. 
An overview of the educational planning process is shown as 
the following phases.
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Phase 1: Situation analysis/sector diagnosis: In this 
stage of the process, an examination of the education sector 
and overall development context of the country is conducted. 
The sector diagnosis is a broad look at the education sector and 
its performance. Results are frequently broken down into 
categories such as access, quality, equity and management. The 
sector diagnosis looks in depth at the education sector but also 
looks at other national and international strategies that may 
have an effect on the education sector. For example,
international agreements such as education for all have 
contributed to increased efforts to enroll all children in basic 
education and to efforts to reduce gender disparities in access 
to education. In addition, the sector diagnosis should also 
incorporate a conflict and vulnerability analysis that assesses 
the conflict or disaster risks facing the education system. This 
latter component is especially important with regard to the 
issue of integrating education for peace and conflict prevention 
in the planning process as it helps to identify areas of the 
system that may have the potential to inadvertently contribute 
to conflict or areas that need to be strengthened to better 
support peace building efforts.

Phase 2: Policy formulation/review: The results of the 
education sector diagnosis may indicate that there is a gap in 
educational policies. For example, if children from one part of 
the country have limited access to schooling an analysis may 
indicate that certain language or ethnic groups do not have 
equal opportunities to access education. Therefore, policies 
might be adopted such as an inclusive language policy or a 
social inclusion policy that will help increase access to 
education for children from neglected areas. 
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ขั้นตอนท่ี 1: การวิเคราะหสถานการณ/ภาคการวินิจฉัย: ใน
ขั้นตอนของกระบวนการน้ี จะมีการดําเนินการตรวจสอบบริบทการพัฒนา
โดยรวมของประเทศของภาคการศึกษา และในภาควินิจฉัยจะเปนการวินิฉัย
ในลักษณะภาคกวางของภาคการศึกษาและประสิทธิภาพการทํางาน ผลการ
วิเคราะหไดแบงเปนหมวดหมูแยกยอยออกเปน การเขาถึง คุณภาพ ความ
เสมอภาค และการจัดการ การวินิจฉัยในเชิงลึกของภาคการศึกษา ยังไดมี
การเล็งเห็นถึงแผนยุทธศาสตรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีจะสงผลให
เกิดการพัฒนาตอภาคการศึกษา ยกตัวอยางเชน ขอตกลงระหวางประเทศ
เชนการศึกษาสําหรับทุกคน มีสวนรวมในการทําใหผูเรียนใหไดรับการศึกษา
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน และความพยายามท่ีจะลดความแตกตางทาง
เพศในโอกาสการเขาถึงการศึกษา นอกจากน้ี การวินิจฉัยยังควรครอบคลุมไป
ถึงความขัดแยงและความเส่ียงการวิเคราะหท่ีประเมินความขัดแยงหรือภัยท่ี
เปนความเส่ียงตอระบบการศกึษา สวนหลังน้ีเปนส่ิงสําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเรื่องเกี่ยวกับปญหาของการศึกษาบูรณาการเพื่อสันติภาพและการปองกัน
ความขัดแยงในขั้นตอนการวางแผนท่ีมีกระบวนการชวยจําแนกพื้นท่ีของ
ระบบท่ีมีสวนรวมโดยไมต้ังใจท่ีจะนําไปสูความขัดแยงหรือพื้นท่ีท่ีจะตองมี
ความเขมแข็งเพื่อการสนับสนุนท่ีดีรวมท้ังความพยายามในการสราง
สันติภาพ  

ขั้นตอนท่ี 2: การกําหนดนโยบาย / การตรวจสอบ: ผลของการ
วินิจฉัยภาคการศึกษาท่ีอาจบงช้ีวามีชองวางในนโยบายการศึกษา ตัวอยาง 
เชนการเขาถึงถาเด็กท่ีมาจากสวนหน่ึงของประเทศไดถูกจํากัดการเขาถึง
การศึกษา การวิเคราะหอาจบงชี้วาภาษาของบางกลุมชาติพันธุไมมีโอกาสท่ี
เทาเทียมกันในการเขาถึงการศึกษา ดังน้ัน นโยบายอาจถูกนํามาใชเชน
นโยบายภาษารวม หรือนโยบายการรวมทางสังคมท่ีจะชวยเพิ่มการเขาถึง
การศึกษาสําหรับเด็กจากพื้นท่ีท่ีถูกทอดท้ิง 
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incorporate a conflict and vulnerability analysis that assesses 
the conflict or disaster risks facing the education system. This 
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issue of integrating education for peace and conflict prevention 
in the planning process as it helps to identify areas of the 
system that may have the potential to inadvertently contribute 
to conflict or areas that need to be strengthened to better 
support peace building efforts.
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education sector diagnosis may indicate that there is a gap in 
educational policies. For example, if children from one part of 
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โดยรวมของประเทศของภาคการศึกษา และในภาควินิจฉัยจะเปนการวินิฉัย
ในลักษณะภาคกวางของภาคการศึกษาและประสิทธิภาพการทํางาน ผลการ
วิเคราะหไดแบงเปนหมวดหมูแยกยอยออกเปน การเขาถึง คุณภาพ ความ
เสมอภาค และการจัดการ การวินิจฉัยในเชิงลึกของภาคการศึกษา ยังไดมี
การเล็งเห็นถึงแผนยุทธศาสตรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีจะสงผลให
เกิดการพัฒนาตอภาคการศึกษา ยกตัวอยางเชน ขอตกลงระหวางประเทศ
เชนการศึกษาสําหรับทุกคน มีสวนรวมในการทําใหผูเรียนใหไดรับการศึกษา
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน และความพยายามท่ีจะลดความแตกตางทาง
เพศในโอกาสการเขาถึงการศึกษา นอกจากน้ี การวินิจฉัยยังควรครอบคลุมไป
ถึงความขัดแยงและความเส่ียงการวิเคราะหท่ีประเมินความขัดแยงหรือภัยท่ี
เปนความเส่ียงตอระบบการศกึษา สวนหลังน้ีเปนส่ิงสําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเรื่องเกี่ยวกับปญหาของการศึกษาบูรณาการเพื่อสันติภาพและการปองกัน
ความขัดแยงในขั้นตอนการวางแผนท่ีมีกระบวนการชวยจําแนกพื้นท่ีของ
ระบบท่ีมีสวนรวมโดยไมต้ังใจท่ีจะนําไปสูความขัดแยงหรือพื้นท่ีท่ีจะตองมี
ความเขมแข็งเพื่อการสนับสนุนท่ีดีรวมท้ังความพยายามในการสราง
สันติภาพ  

ขั้นตอนท่ี 2: การกําหนดนโยบาย / การตรวจสอบ: ผลของการ
วินิจฉัยภาคการศึกษาท่ีอาจบงช้ีวามีชองวางในนโยบายการศึกษา ตัวอยาง 
เชนการเขาถึงถาเด็กท่ีมาจากสวนหน่ึงของประเทศไดถูกจํากัดการเขาถึง
การศึกษา การวิเคราะหอาจบงชี้วาภาษาของบางกลุมชาติพันธุไมมีโอกาสท่ี
เทาเทียมกันในการเขาถึงการศึกษา ดังน้ัน นโยบายอาจถูกนํามาใชเชน
นโยบายภาษารวม หรือนโยบายการรวมทางสังคมท่ีจะชวยเพิ่มการเขาถึง
การศึกษาสําหรับเด็กจากพื้นท่ีท่ีถูกทอดท้ิง 
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Phase 3: Identification of objectives and design of 
priority program: The sector diagnosis also helps education 
ministries to decide on their priorities with regard to 
educational programming. In a medium term planning process 
key objectives for the education sector are discussed and 
agreed during this phase based on the results of the sector 
diagnosis. For example, access problems that are identified 
may lead to an objective to increase access – overall and /or for 
particular group or areas. Once the key objectives have been 
identified, specific priority programs for achieving them, 
including with key activities, targets and timelines will be 
designed. For example, one strategy may be to design an 
initiative to recruit and train more teachers from particular 
regions if one of the reasons for lack of access is a shortage of 
qualified teachers in certain areas of the country. 

Phase 4: Costing and financing frameworks: A sound 
educational plan requires an accurate and realistic estimate of 
costs. The largest component of an education budget is staff 
salaries including teachers and all other education personnel. 
Salaries must be projected including with planned increases in 
salaries as well as based on teacher requirements over the 
planning period. In addition to salaries, all other costs of the 
education system from construction of classrooms to the 
printing and distribution of textbooks to costs associated with 
any special education initiatives must be estimated and 
included in costing scenarios for the planning period. In the 
case of education for peace, this might also include estimating 
the cost to revise teacher training program in order to make 
sure that teachers are fully trained on the new materials.
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ขั้นตอนท่ี 3: การระบุวัตถุประสงคและการจัดลําดับความสําคัญของ
การออกแบบโปรแกรม: การวินิจฉัยน้ีชวยกระทรวงศึกษาใหมีสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม
การศึกษาดวย ในขั้นตอนการวางแผนระยะปานกลางมีวัตถุประสงคหลัก
สําหรับภาคการศึกษาท่ีมีการอภิปรายในชวงน้ีขึ้นอยูกับผลของการวินิจฉัย
ตัวอยางเชน ปญหาการเขาถึงท่ีระบุอาจนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มการเขาถึง - โดยรวมและ / หรือกลุมใดกลุมหน่ึงหรือพื้นท่ี เมื่อ
วัตถุประสงคไดรับการระบุไวในโปรแกรมท่ีมีความสําคัญและเฉพาะเจาะจง
สําหรับการทําใหบรรลุผลท่ีจะไดรับการออกแบบดวยกิจกรรมสําคัญ 
เปาหมายและระยะเวลา ตัวอยางเชน กลยุทธหน่ึงอาจจะออกแบบและริเริ่ม
ดวยการรับสมัครและฝกอบรมครูเพิ่มเติมจากในสวนภูมิภาคโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงถาหน่ึงในสาเหตุของการขาดการเขาถึงการขาดแคลนครูท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในบางพื้นท่ีของประเทศ  

ขั้นตอนท่ี 4: กรอบความคิดดานตนทุนและการจัดหางบประมาณ:  
แผนการศึกษาตองมี การประมาณการ ท่ีแมน ยําและ เปนจริ งของ
คาใชจาย องคประกอบท่ีใหญท่ีสุดของงบประมาณการศึกษาคือเงินเดือนของ
พนักงานรวมท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ท้ังหมด เงินเดือนจะตอง
มีการคาดการณไวรวมกับการเพิ่มขึ้นในการวางแผนเงินเดือนเชนเดียวกับ
ตามความตองการของครูในชวงการวางแผน นอกเหนือไปจากเงินเดือน 
คาใชจายอื่น ๆ ท้ังหมดของระบบการศึกษาจากการกอสรางหองเรียน การ
จัดพิมพและจําหนายหนังสือเรียน รวมท้ังคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการริเริ่ม
การศึกษาพิเศษใด ๆ จะตองไดรับการประมาณและรวมอยูในสถานการณ
ตนทุนสําหรับระยะเวลาการวางแผน ในกรณีของการศึกษาเพื่อความสงบสุข
น้ียังอาจรวมถึงการประเมินคาใชจายในการแกไขโปรแกรมการฝกอบรมครูใน
เพื่อใหแนใจวาครูผูสอนไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับส่ือการสอนแบบใหมได
อยางเต็มท่ี 
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Phase 3: Identification of objectives and design of 
priority program: The sector diagnosis also helps education 
ministries to decide on their priorities with regard to 
educational programming. In a medium term planning process 
key objectives for the education sector are discussed and 
agreed during this phase based on the results of the sector 
diagnosis. For example, access problems that are identified 
may lead to an objective to increase access – overall and /or for 
particular group or areas. Once the key objectives have been 
identified, specific priority programs for achieving them, 
including with key activities, targets and timelines will be 
designed. For example, one strategy may be to design an 
initiative to recruit and train more teachers from particular 
regions if one of the reasons for lack of access is a shortage of 
qualified teachers in certain areas of the country. 

Phase 4: Costing and financing frameworks: A sound 
educational plan requires an accurate and realistic estimate of 
costs. The largest component of an education budget is staff 
salaries including teachers and all other education personnel. 
Salaries must be projected including with planned increases in 
salaries as well as based on teacher requirements over the 
planning period. In addition to salaries, all other costs of the 
education system from construction of classrooms to the 
printing and distribution of textbooks to costs associated with 
any special education initiatives must be estimated and 
included in costing scenarios for the planning period. In the 
case of education for peace, this might also include estimating 
the cost to revise teacher training program in order to make 
sure that teachers are fully trained on the new materials.
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ตัวอยางเชน ปญหาการเขาถึงท่ีระบุอาจนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มการเขาถึง - โดยรวมและ / หรือกลุมใดกลุมหน่ึงหรือพื้นท่ี เมื่อ
วัตถุประสงคไดรับการระบุไวในโปรแกรมท่ีมีความสําคัญและเฉพาะเจาะจง
สําหรับการทําใหบรรลุผลท่ีจะไดรับการออกแบบดวยกิจกรรมสําคัญ 
เปาหมายและระยะเวลา ตัวอยางเชน กลยุทธหน่ึงอาจจะออกแบบและริเริ่ม
ดวยการรับสมัครและฝกอบรมครูเพิ่มเติมจากในสวนภูมิภาคโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงถาหน่ึงในสาเหตุของการขาดการเขาถึงการขาดแคลนครูท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในบางพื้นท่ีของประเทศ  

ขั้นตอนท่ี 4: กรอบความคิดดานตนทุนและการจัดหางบประมาณ:  
แผนการศึกษาตองมี การประมาณการ ท่ีแมน ยําและ เปนจริ งของ
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มีการคาดการณไวรวมกับการเพิ่มขึ้นในการวางแผนเงินเดือนเชนเดียวกับ
ตามความตองการของครูในชวงการวางแผน นอกเหนือไปจากเงินเดือน 
คาใชจายอื่น ๆ ท้ังหมดของระบบการศึกษาจากการกอสรางหองเรียน การ
จัดพิมพและจําหนายหนังสือเรียน รวมท้ังคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการริเริ่ม
การศึกษาพิเศษใด ๆ จะตองไดรับการประมาณและรวมอยูในสถานการณ
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น้ียังอาจรวมถึงการประเมินคาใชจายในการแกไขโปรแกรมการฝกอบรมครูใน
เพื่อใหแนใจวาครูผูสอนไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับส่ือการสอนแบบใหมได
อยางเต็มท่ี 
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Once the costing has been developed, the education budget is 
compare to the financing envelope that is anticipated from the 
Ministry of Finance. 

Phase 5: Monitoring and evaluation: A key part of the 
educational planning process is also the development of a 
monitoring and evaluation framework. This framework is 
developed in conjunction with the education plan and provides 
the basis for monitoring implementation over the planning 
period. Monitoring and evaluation results are critical as they 
help education managers determine whether the system is 
achieving its objectives and they also are critical for future 
planning processes as data collected are fed into subsequent 
sector diagnoses and annual operation plans.

2. Curriculum Policy for Education for Peace
In reviewing curriculum policy in the context of 

education for peace regulations and guidelines in the following 
areas might need to be considered:

2.1) Behavior and Discipline in School
Any centrally developed and promoted policy in 

the area of behavior management and discipline should be 
consistent with and reflect the values and principles of 
education for peace. For example, corporal punishment or 
sanctions which humiliate students would not be appropriate. 
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เมื่อตนทุนเกี่ยวกับงบประมาณการศึกษาไดรับการพัฒนา งบประมาณ
การศึกษาไดมีการเปรียบเทียบเรื่องการจัดหาเงินทุนท่ีคาดการณไวลวงหนา
จากกระทรวงการคลัง  
 ขั้นตอนท่ี 5: การตรวจสอบและการประเมินผล: สวนสําคัญของ
ขั้นตอนการวางแผนการศึกษา นอกจากน้ียังมีการพัฒนาเรื่องของการ
ตรวจสอบและกรอบการประเมิน กรอบน้ีไดรับการพัฒนารวมกับแผนการ
ศึกษาและกําหนดพื้นฐานสําหรับการตรวจสอบการดําเนินงานในชวง
ระยะเวลาการวางแผน การตรวจสอบและประเมินผลซึ่งมีความสําคัญในการ
ท่ีจะชวยใหผู ท่ีจัดการการศึกษาสามารถตรวจสอบวาระบบบรรลุตาม
วัตถุประสงคและยังมีความสําคัญสําหรับการวางแผนในอนาคต เชน การเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีจะปอนเขาสูภาคการวินิจฉัยและแผนการดําเนินงานประจําป 
 
2. นโยบายหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสันติภาพ 

ในการตรวจสอบนโยบายของหลักสูตรในบริบทของการศึกษาเพื่อ
สันติภาพมีกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีอาจจําเปนตองไดรับการพิจารณา 
ในพื้นท่ี มีดังตอไปน้ี  

2.1) พฤติกรรมและวินัยในโรงเรียน 
การพัฒนาใดๆ จากสวนกลางและการสงเสริมการจัดการดาน

พฤติกรรมและระเบียบวินัย ควรท่ีจะสอดคลองและสะทอนใหเห็นถึงคานิยม
และหลักการของการศึกษาเพื่อสันติภาพ ยกตัวอยางเชน การลงโทษทาง
รางกายหรือการลงโทษผูเรียนดวยวิธีการท่ีไมเหมาะสม 
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Once the costing has been developed, the education budget is 
compare to the financing envelope that is anticipated from the 
Ministry of Finance. 

Phase 5: Monitoring and evaluation: A key part of the 
educational planning process is also the development of a 
monitoring and evaluation framework. This framework is 
developed in conjunction with the education plan and provides 
the basis for monitoring implementation over the planning 
period. Monitoring and evaluation results are critical as they 
help education managers determine whether the system is 
achieving its objectives and they also are critical for future 
planning processes as data collected are fed into subsequent 
sector diagnoses and annual operation plans.

2. Curriculum Policy for Education for Peace
In reviewing curriculum policy in the context of 

education for peace regulations and guidelines in the following 
areas might need to be considered:

2.1) Behavior and Discipline in School
Any centrally developed and promoted policy in 

the area of behavior management and discipline should be 
consistent with and reflect the values and principles of 
education for peace. For example, corporal punishment or 
sanctions which humiliate students would not be appropriate. 
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เมื่อตนทุนเกี่ยวกับงบประมาณการศึกษาไดรับการพัฒนา งบประมาณ
การศึกษาไดมีการเปรียบเทียบเรื่องการจัดหาเงินทุนท่ีคาดการณไวลวงหนา
จากกระทรวงการคลัง  
 ขั้นตอนท่ี 5: การตรวจสอบและการประเมินผล: สวนสําคัญของ
ขั้นตอนการวางแผนการศึกษา นอกจากน้ียังมีการพัฒนาเรื่องของการ
ตรวจสอบและกรอบการประเมิน กรอบน้ีไดรับการพัฒนารวมกับแผนการ
ศึกษาและกําหนดพื้นฐานสําหรับการตรวจสอบการดําเนินงานในชวง
ระยะเวลาการวางแผน การตรวจสอบและประเมินผลซึ่งมีความสําคัญในการ
ท่ีจะชวยใหผู ท่ีจัดการการศึกษาสามารถตรวจสอบวาระบบบรรลุตาม
วัตถุประสงคและยังมีความสําคัญสําหรับการวางแผนในอนาคต เชน การเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีจะปอนเขาสูภาคการวินิจฉัยและแผนการดําเนินงานประจําป 
 
2. นโยบายหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสันติภาพ 

ในการตรวจสอบนโยบายของหลักสูตรในบริบทของการศึกษาเพื่อ
สันติภาพมีกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีอาจจําเปนตองไดรับการพิจารณา 
ในพื้นท่ี มีดังตอไปน้ี  

2.1) พฤติกรรมและวินัยในโรงเรียน 
การพัฒนาใดๆ จากสวนกลางและการสงเสริมการจัดการดาน

พฤติกรรมและระเบียบวินัย ควรท่ีจะสอดคลองและสะทอนใหเห็นถึงคานิยม
และหลักการของการศึกษาเพื่อสันติภาพ ยกตัวอยางเชน การลงโทษทาง
รางกายหรือการลงโทษผูเรียนดวยวิธีการท่ีไมเหมาะสม 
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 2.2) Recruitment, training and promotion of 
principals and other school leaders

The creation of an education for peace-friendly school 
culture is critical to effective learning. To a large extent, school 
culture is created through good educational leadership and it 
may therefore be necessary to review the criteria and processes 
by which school leaders are appointed to schools. For example, 
where principles are selected through a transparent and merit-
based process, it may be useful to include a criterion such as 
“Understands the principles of education for peace and can 
demonstrate the successful implementation of education for 
peace programs in a school setting” 

2.3) Recruitment and training of teachers
Similarly, processes governing the recruitment of 

teachers should take understanding of and sympathy with the 
education for peace principles and values into account, and all 
teachers should receive training in the area. 

2.4) Community involvement in the school
One characteristic of inclusive and egalitarian 

schools is the extent to which the school seeks to be and is 
perceived as part of the broader community. Policies which 
encourage community participation in school activities and 
through which the school can demonstrate its education for 
peace programs to the broader community should be 
encouraged. This will spread key messages about education for 
peace beyond the school’s boundaries. 
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 2.2) การรับสมัครการฝกอบรมและการสงเสริมผูบริหารและ
ผูนําอื่น ๆ ในโรงเรียน 
 การสรางการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนสันติมิตรมีความสําคัญตอ
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ในระดับใหญวัฒนธรรมโรงเรียนถูกสรางขึ้นผาน
ผูนําดานการศึกษาท่ีดี ดังน้ัน จึงอาจมีความจําเปนท่ีจะทบทวนหลักเกณฑ
และกระบวนการโดยท่ีผูนําโรงเรียนไดรับการแตงต้ังใหกับโรงเรียน ยกตัวอยาง
เชน ท่ีหลักการไดรับการคัดเลือกผานกระบวนการท่ีโปรงใสและเปนธรรม
ตามกระบวนการ ซึ่งอาจจะเปนประโยชนท่ีจะรวมถึงเกณฑ เชน “เขาใจ
หลักการของการศึกษาเพื่อความสงบสุขและสามารถแสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จของการศึกษาสําหรับโปรแกรมสันติภาพใน
บริบทของโรงเรียน”  
 2.3) การสรรหาและการฝกอบรมครู 
 ในทํานองเดียวกันกระบวนการกํากับดูแลการรับสมัครครูผูสอน
ควรจะเขาใจและเห็นอกเห็นใจกับการศึกษาหลักการสันติภาพและคุณคา 
และครูทุกคนควรจะไดรับการฝกอบรมในพื้นท่ี  
 2.4) การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน 
 ลักษณะหน่ึงของโรงเรียนท่ีครอบคลุมและกําหนดขอบเขตท่ี
โรงเรียนพยายามท่ีจะเปนและเปนท่ีรับรู เปนสวนหน่ึงของชุมชนในวง
กวาง โดยท่ีนโยบายท่ีสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนและ
โรงเรียนสามารถแสดงใหเห็นถึงการศึกษาสําหรับโปรแกรมสงบสุขใหกับ
ชุมชนในวงกวางท่ีควรไดรับการสงเสริม น้ีจะแพรกระจายขอความสําคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความสงบสุขน้ีใหไปไดไกลกวาขอบเขตของโรงเรียน 
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2.5) School quality and related inspection criteria
Most school systems have processes for evaluating 

school quality. This can be for a range of purposes (such as 
school registration, staff evaluation, resources allocation, 
identification of areas for improvement), and is usually the 
responsibility of an inspectorate. Central policy should ensure 
that the school’s achievement in promoting education for peace 
is included as a criterion in the quality framework used to 
evaluate school performance. 

3. Developing Student Learning Outcomes
In order to define student learning outcomes, good 

education for peace curriculum and practice is expected. 
Educational personnel and related people should understand 
how education for peace can best reflect some relevant theories 
and models about learning and development. Among most
significant of these in relation to education for peace are the 
theories and propositions of Benjamin Bloom (Education 
Section, 2015: 73-75).

Bloom’s taxonomy of educational objectives in various
relevant domains

Bloom’s taxonomy arranges learning objectives in a 
hierarchical model from simple to complex, and does so in 
both cognitive and affective domains. Each model has several 
levels and these are explained as the following Table.  
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2.5) คุณภาพของโรงเรียนและเกณฑการตรวจสอบที่เก่ียวของ 
การตรวจสอบสวนใหญของระบบโรงเรียนจะมีกระบวนการสําหรับ

การประเมินคุณภาพโรงเรียน ซึ่งสามารถใชกําหนดชวงของวัตถุประสงค 
(เชน การลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลพนักงาน การจัดสรร
ทรัพยากร ลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีสําหรับการปรับปรุง) และมักจะเปนความ
รับผิดชอบของกองตรวจ นโยบายกลางควรกําหนดใหชัดเจนวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของโรงเรียนในการสงเสริมการศึกษาเพื่อความสงบสุข จะรวมอยู
ในเกณฑของกรอบคุณภาพท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียน 
 
3. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน 

ในการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของผูเรียนน้ัน การศึกษาท่ีดี
สําหรับหลักสูตรสันติภาพและผลการปฏิบัติท่ีคาดหวัง บุคลากรทางการศึกษา
และผูคนท่ีเกี่ยวของควรจะเขาใจวาการศึกษาเพื่อความสงบสุขท่ีดีท่ีสุดน้ัน
สามารถสะทอนใหเห็นถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและรูปแบบเกี่ยวกับการเรียนรู
และพัฒนา ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดเกี่ยวกับความสัมพันธของการศึกษาเพื่อสันติภาพ
จะเปนไปตามทฤษฎีและขอเสนอของเบนจามินบลูม (Education Section, 
2015: 73-75) 

 
ทฤษฎีการเรียนรูของบลูมจะมวีัตถุประสงคของการศึกษาในโดเมนตางๆ ที่
เก่ียวของ  

ทฤษฎีการเรียนรูของบลูมจัดวัตถุประสงคการเรียนรูในรูปแบบ
ลําดับชั้นจากงายไปหาซับซอนและประกอบดวยมิติดานพุทธิพิสัยและดานจิต
พิสัย แตละรูปแบบมีหลายระดับและสามารถอธิบายเปนตารางไดตอไปน้ี 
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ทฤษฎีการเรียนรูของบลูมจะมวีัตถุประสงคของการศึกษาในโดเมนตางๆ ที่
เก่ียวของ  

ทฤษฎีการเรียนรูของบลูมจัดวัตถุประสงคการเรียนรูในรูปแบบ
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Table 2.1 Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives in the
Cognitive and Affective Domains

COGNITIVE DOMAIN AFFECTIVE DOMAIN
Descriptor Level Level Descriptor

Makes a judgement         
about the information a
nd can then internalise th
e full knowledge and
understanding

Evaluation 6 Internalising
values

Recognises value‐
laden information
(and manipulation)
and applies new
value-information
to behaviour

Can put the information
together in a way in
which a new outcomes
can be seen

Synthesis 5 - -

Can take the information
apart’ and see the
principle(s) behind the
information

Analysis 4 Organising
values

Makes links between
different pieces of
knowledge and
associated values,
and prioritises 
the new information

Can apply the information
to a new or different
situation

Application 3 Valuing Can explain and     
justify the new 
information and       
associate with other
related information
to make a valid
value judgement

Understands the
information and can
retell it with meaning

Comprehension 2 Responding to
phenomena

Interacts with the
information through
reasoned discussion
and questions, to build
new information

Replicates or recites a
fact without necessarily 
having a full 
understanding of
its meaning or significance

Knowledge 1 Receiving
phenomena

Receives information
willingly

 

44   การจดัการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

ตารางที่ 2.1 วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมในมิติด้านพุทธิพิสัยและด้าน
จิตพิสัย  

ด้านพุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัย 
ตัวบ่งชี ้ ระดับ  ระดับ ตัวบ่งชี ้

ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลและ
สามารถท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจภายในได้อย่างสมบูรณ์ 
 

ประเมิน 6 ค่านิยมในตน รับรู้ข้อมูลที่มีค่า    
(และการจัดการ) และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลของ
ค่านิยมใหม่ไปสู่
พฤติกรรม 

สามารถน าขอ้มูลมารวมกันใน
ลักษณะที่เป็นผลลัพธ์ใหม่ที่
สามารถสังเกตได้ 
 

สังเคราะห์ 5 - - 

สามารถจ าแนกขอ้มูลออกจาก
กันและเห็นหลักการที่อยู่
ภายใต้ขอ้มูลนั้น 
 

วิเคราะห ์ 4 จัดระเบียบ
ค่านิยม 

สร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างส่วนทีแ่ตกต่าง
กันของความรู้และ
ค่านิยมที่เกี่ยวข้องและ
จัดล าดับความส าคัญ 
ข้อมูลใหม่ 

สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ได้  

ประยุกต์ใช ้ 3 ค่านิยม สามารถอธบิายและ
พิสูจน์ความถกูต้องของ
ข้อมูลใหม่และเชื่อมโยง
กับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยว 
ข้องเพื่อท าให้ถูกตอ้งใน
การตัดสินคุณค่า 

ท าความเข้าใจข้อมูลและ
สามารถบอกความหมายได้ 

เข้าใจ 2 ตอบรับ 
ปรากฏการณ์ 

ปฏิสัมพันธก์ับ ข้อมูล
ผ่าน การอภิปรายและ
ค าถามที่มีเหตุผลเพื่อ
สร้างข้อมูลใหม่ 

ท าซ้ าหรือท่องจ าข้อเท็จจริงโดย
ไม่จ าเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้
จากความหมายหรือความส าคัญ 

รู้จ า 1 รับรู้
ปรากฏการณ์ 

รับข้อมูลด้วย 
ความเต็มใจ ม ี
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These hierarchies provide a two dimensional 
framework within which objectives or learning outcomes can 
be defined. The second dimension refers to the need to 
acknowledge both the cognitive and affective domains in 
formulating objectives and expected outcomes, and related to 
learning in education for peace. In addition, students should not 
only achieve increasingly complex outcome in the cognitive 
domain, they should be trained to be able to develop an 
increasingly refined set of attitudes and values in order to 
affirm of modify their behaviours in dealing with peace and 
conflict related issues. 

Education for Peace to be considered successful, 
students should understand why rules are needed and develop 
their own ethical beliefs, values, principles and standards. 
Education for peace is also the most important target in 
ASEAN community. The way of creating activities in 
educational management in each country may different, but the 
purpose of learning activity should be the same which will 
focus on encouraging students to make peace and have happiness 
in their daily lives.
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 ลําดับขั้นเหลาน้ีเปนการนําเสนอแสดงกรอบภายในวัตถุประสงค
หรือผลการเรียนรูท่ีไดกําหนดไวท้ังสองมิติ โดยท่ีมิติท่ีสองหมายถึงความ
จําเปนในการท่ีจะยอมรับท้ังดานพุทธิพิสัยและดานจิตพิสัย เพื่อการกําหนด
วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูในดาน
การศึกษาเพื่อสันติภาพ นอกจากน้ีเปาหมายการพัฒนาผูเรียนไมเพียงแตมุง
ใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูท่ีซับซอนในมิติของความรูเทาน้ัน แตผูเรียนยัง
ตองไดรับการอบรมเพื่อใหสามารถพัฒนาทัศนคติและคานิยมใหสูงขึ้นเพื่อ
ยืนยันการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนในการจัดการเกี่ยวกับประเด็น
ความสงบและความขัดแยงท่ีอาจเกี่ยวของกัน 
 การศึกษาเพื่อสันติภาพน้ันไดรับความสําเร็จในการพิจารณาให
ผูเรียนไดศึกษาและทําความเขาใจวาทําไมกฎระเบียบจึงจําเปนสําหรับการ
พัฒนาตัวเอง ดานจริยธรรม ความเชื่อ คานิยม หลักการและมาตรฐานของ
ผูเรียนเอง การศึกษาเพื่อสันติภาพยังเปนเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดในประชาคม
อาเซียน  เปนวิธีการสรางกิจกรรมในการจัดการศึกษาในแตละประเทศอาจ
แตกตางกัน แตวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนรูควรจะเหมือนกันซึ่งจะ
มุงเนนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเพื่อความสงบและเพื่อความสุขในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันตอไป 
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ดําเนินชีวิตประจําวันตอไป 
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The 21st Century Learning
The competency of 21st Century learning has become 

increasingly important in order to provide the better prepare for 
students in the future. It is predicted that schools and parents 
need to work hand-in-hand to help students develop these 21st

century competencies. 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 as shown in below figure.

Figure 2.1 Framework for 21st Century Competencies and 
Student Outcomes

Source: https://www.moe.gov.sg/education/education-system/
21st-century-competencies
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การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 สมรรถนะของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดกลายเปนส่ิงสําคัญ
มากขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนในอนาคตใหดีขึ้น เปนการ
คาดการณวาโรงเรียนและผูปกครองตองรวมมือกันเพื่อชวยพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยท่ีผูเรียนจะไดรับการฝกฝนเพื่อใหมี
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The 21st Century Learning
The competency of 21st Century learning has become 

increasingly important in order to provide the better prepare for 
students in the future. It is predicted that schools and parents 
need to work hand-in-hand to help students develop these 21st

century competencies. 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 as shown in below figure.

Figure 2.1 Framework for 21st Century Competencies and 
Student Outcomes

Source: https://www.moe.gov.sg/education/education-system/
21st-century-competencies
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Concept of Knowledge, Attitude and Practice (KAP Model)
Definitions of Knowledge, Attitude and Practice
Knowledge is the capacity to acquire, retain and use 

information; a mixture of comprehension, experience, discernment
and skill. 

Attitude refers to inclinations to react in a certain way 
to certain situation; to see and interpret events according to 
certain predispositions; or to organize opinions into coherent 
and interrelated structure. 

Practice means the application of rules and knowledge 
that leads to action. Good practice is an art that is linked to the 
progress of knowledge and technology and is executed in an 
ethical manner.

Figure 2.2 The influence diagram of knowledge, attitude and practice     
Source: Librahim, G. (1995) cited in Bano, et al., (2013)
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แนวคิดของความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ (KAP Model) 
 ความหมายของความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ 
 ความรู คือ ความสามารถท่ีไดรับ คงอยู และสามารถนําขอมูลไป
ใชได ประกอบดวย ความเขาใจ ประสบการณ ความฉลาด และทักษะ 
 ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงท่ีจะตอบสนองในทางท่ีแนนอนกับ
สถานการณ ท่ีเกิดจากการเห็นและตีความตามเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับการ
โอนเอียงของจิตใจ หรือการจัดระเบียบความคิดเห็นท่ีเชื่อมโยงและมี
โครงสรางท่ีสัมพันธกัน 
 การปฏิบัติ หมายถึง การประยุกตใชกฎระเบียบและความรูท่ีจะ
นําไปสูการดําเนินการ การปฏิบัติท่ีดีเปนศิลปะท่ีเช่ือมโยงไปสูความคืบหนา
ของความรูและเทคโนโลท่ีมีการดําเนินการอยางมีจริยธรรม 
 

 

 

 

 

 

         
ภาพที่ 2.2 แผนภาพแสดงความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ 

    ที่มา: Librahim, G. (1995) cited in Bano, et al., (2013) 
 
 
 

ความรู 

ทัศนคติ 

การปฏิบัติ 

ความรู คือ ความสามารถในการแสวงหาขอมูลอยางเขาใจ
โดยการเรียนรูจากประสบการณ วิเคราะหและการศึกษา
จากเทคโนโลย ี(Librahim, 1995) 

ทัศนคติ แสดงออกถึงผลของปฏิกิริยาผานบางชองทางหรือบาง
สถานการณ รวมท้ังการสังเกตและอธิบายบนพื้นฐานผลของ
ปฏิกิริยาหรือการรวมกันเปนหน่ึงความคิดเห็น (Librahim, 1995) 

การปฏิบัติ แสดงถึงความรู และพฤติกรรมการทํางานรวมกัน  
(Librahim, 1995) 
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Related Research
Both related research about educational management 

in Thailand and ASEAN countries are studied for basic 
knowledge in this research. Results of study have shown in the 
following topics. 

 

Related Research in Educational Management of Thailand
Sirisaenglert, K. (2014) has presented “Future 

prediction in National Education” and shared point of view 
about trend analysis of education that future prediction will 
occur from environmental analysis in the present. If future 
prediction in both inside and outside environment, it will be the 
cause to predict the future of organization which related to the 
principle of policy issue and identify useful information for 
setting policy and plan for 10-30 years. As the result, it will 
provide information for the leader to set an appropriate strategy 
of organization and have alternative ways for selecting the 
possible way. The future prediction is to try to see the scenario 
with reason from the current environmental analysis. The 
systematic analysis is not only mean to bring theory on 
correlation and composition of input, process, output, feedback 
and environment to make educational framework, but it is also 
focus on directed environmental analysis by studying in factor 
relationship in the environment in world level, national level, 
and organizational level including trend of national educational 
management in the future.
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้ังในประเทศไทย

และประเทศในกลุมอาเซียนมีการศึกษาความรูพื้นฐานในการวิจัยครั้งน้ี ผล
การศึกษาแสดงไดดังตอไปน้ี 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาของประเทศไทย  

Sirisaenglert, K. (2014) ไ ด นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น เ กี่ ย ว กั บ  “ก า ร
คาดการณในอนาคตของการศึกษาแหงชาติ” และเปนจุดรวมกันของมุมมอง
เกี่ยวกับการวิเคราะหแนวโนมของการศึกษาท่ีเปนการคาดการณในอนาคตท่ี
จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะหส่ิงแวดลอมในปจจุบัน หากการคาดการณใน
อนาคตท้ังสภาพแวดลอมภายในและภายนอกก็จะเปนสาเหตุในการทํานาย
อนาคตขององคกรท่ีเกี่ยวของกับหลักการของประเด็นนโยบายและระบุขอมูล
ท่ีเปนประโยชนสําหรับการกําหนดนโยบายและวางแผนสําหรับ 10-30 ป ซึ่ง
จะทําใหไดขอมูลสําหรับผูนําในการกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมกับองคกร
และมีทางเลือกสําหรับการเลือกทางท่ีเปนไปได การทํานายอนาคตคือการ
พยายามท่ีจะเห็นภาพจําลองดวยเหตุผลจากการวิเคราะหดานส่ิงแวดลอมใน
ปจจุบัน การวิเคราะหอยางเปนระบบไมไดเปนหมายถึงเพียงการท่ีจะนําทฤษฎี
เกี่ยวกับความสัมพันธและองคประกอบของการปอนขอมูลกระบวนการ สงออก 
ขอเสนอแนะ และสภาพแวดลอมท่ีจะทําใหกรอบการศึกษาเพียงเทาน้ัน แตก็ยัง
มุงเนนไปท่ีการวิเคราะหส่ิงแวดลอมโดยตรงโดยการศึกษาความสัมพันธของ
ปจจัยในสภาพแวดลอมในระดับโลก ระดับชาติและระดับองคกรรวมท้ัง
แนวโนมการจัดการศึกษาของชาติในอนาคต 
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Related Research
Both related research about educational management 

in Thailand and ASEAN countries are studied for basic 
knowledge in this research. Results of study have shown in the 
following topics. 

 

Related Research in Educational Management of Thailand
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correlation and composition of input, process, output, feedback 
and environment to make educational framework, but it is also 
focus on directed environmental analysis by studying in factor 
relationship in the environment in world level, national level, 
and organizational level including trend of national educational 
management in the future.
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Makaranurak, D. (2011) has conducted research called
“Scenario of vocational education for the next decade 
(A.D.2011-2021). The purpose of research is to study the 
Scenario of vocational education for the next decade 
(A.D.2011-2021) and Ethnographic Delphi Futures Research
was used for research design. Results found that vocational 
education for the next 10 years will be faced to many main 
trends such as globalization, trade competition between 
countries, and free trade area especially ASEAN community in 
2015 that will have more movement of free labor within
ASEAN community. Therefore, Thailand needs to prepare 
people to be ready by enhancing vocational education. 
Government should realize and give the important part to 
vocational education by issue that national policy including the 
role of related organization for cooperation continually and 
seriously. For teaching and instruction, it should focus on 
practicing and cooperation with establishment. For the 
requirement, students are given the opportunity to work with 
the real career. It is having lesson plan of correctly, 
understanding and clearly bilateral system. Teachers are full of 
knowledge skills and experiences in the teaching subject. 
Teachers should also full of spirituality and ethics and should 
be able to transfer knowledge from difficult into simple
including to be developed knowledge and self-development to 
update the change of technology. Teacher job is the career that 
have important role of create people. 

 

54   การจดัการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

Makaranurak, D. (2011) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง “สถานการณ
ของการศึ กษาอาชีวศึ กษาในทศวรรษหน า  (A.D.2011-2021) โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณของการศึกษาอาชีวศึกษาใน
ทศวรรษหนา (A.D.2011-2021) ใชการออกแบบการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค 

EDFR ผลการวิจัยพบวา การศึกษาอาชีพสําหรับ 10 ปขางหนาจะตองเผชิญ
กับแนวโนมหลักจํานวนมาก เชน โลกาภิวัตน การแขงขันทางการคาระหวาง
ประเทศ และเขตการคาเสรีโดยเฉพาะอยางย่ิงประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 
2015 ท่ีจะมีการเคล่ือนไหวมากขึ้นของการใชแรงงานฟรีภายในประชาคม

อาเซียน ดังน้ัน ประเทศไทยตองเตรียมคนใหมีความพรอมโดยการเสริมสราง
การศึกษาสายอาชีพ รัฐบาลควรตระหนักและใหความสําคัญในการศึกษาสาย
อาชีพ โดยประเด็นท่ีเกี่ยวของกับนโยบายแหงชาติรวมท้ังบทบาทของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหมีความรวมมืออยางตอเน่ืองและจริงจัง สําหรับการ

จัดการเรียนการสอนน้ันควรมุงเนนไปท่ีการฝกปฏิบัติและความรวมมือกับ
สถานประกอบการ สําหรับความตองการเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานกับ
อาชีพท่ีแทจริง ซึ่งจะมีแผนการสอนอยางท่ีถูกตอง เขาใจและเปนระบบทวิ
ภาคีอยางชัดเจน ครูมีคุณสมบัติท่ีเต็มไปดวยทักษะความรูและประสบการณ

ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ครูควรเต็มไปดวยจิตวิญญาณความเปนครู
และจริยธรรมและควรมีแนวทางการถายทอดความรูจากส่ิงท่ียากใหเปนส่ิงท่ี
งาย รวมท้ังการไดรับการพัฒนาความรูและการพัฒนาตนเองในการปรับปรุง
การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี โดยท่ีอาชีพครูน้ันจะเปนอาชีพท่ีมี

บทบาทสําคัญในการสรางคน 
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บทบาทสําคัญในการสรางคน 
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The connection between organizations will effect an 
educational development of national employee to be a 
specialist and respond and competitive to the need of 
establishment inside and outside the country. The scenario of 
vocational education will be clear and need for this century 
even the expanding of free trade areas will expand in any 
levels. However, it is the basic of development for quality of 
life, family, society and all Thai people over the country.

Wongwanit, S. and Wiratichai, N. (2005) has 
conducted research project called “Monitoring and Evaluation
of education reform follow the national basic policy and 
education act”. The purposes of this research were 1) to issue 
objective, goal and indicators of success in government 
proceed following the constitution and Education Act 1999 (2nd

edition and edited 2002), 2) to follow up and assess education 
reform proceed, and 3) to propose method and technique of 
education reform in concrete. Analysis and documentary 
synthesis, questionnaires, in-depth interview and focus group 
discussion were used for research design. 

The results showed that 104 indicators in 8 aspects 
have been studied which consisted of 1) the equal opportunity 
in education, 2) education for long life learning, 3) 
participation in education, 4) decentralization in education, 5) 
the reform of teacher development, 6) encouragement of local 
Thai wisdom and culture, 7) quality of educational 
management, and 8) desired characteristics of Thai people. 
Results of comparing government financial process were 
shown before and after the announcement of Education Act 
1999.
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การเช่ือมตอระหวางองคกรจะมีผลตอการพัฒนาของบุคลากรทาง
การศึกษาระดับชาติเพื่อท่ีจะใหเปนผูเชี่ยวชาญท่ีสามารถตอบสนองและมี
ศักยภาพของการแขงขันกับความตองการของสถานประกอบการท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ สถานการณของการศึกษาสายอาชีพน้ันก็จะตองมี
ความชัดเจนและมีความจําเปนอยางย่ิงในศตวรรษน้ีแมวาการขยายตัวของ
เขตการคาเสรีจะขยายตัวในระดับใดก็ตาม แตก็เปนพื้นฐานของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ครอบครัว สังคมและคนไทยท้ังประเทศ  

สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย (2548) ไดทําวิจัยเรื่อง 
“การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ” โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) เพื่อกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายและตัวช้ีวัดของ
ความสําเร็จของดําเนินการของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 (ปรับปรุงครั้งท่ี 2 และฉบับแกไข 2545) 2) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปดําเนินการดานการศึกษา และ 3) เพื่อนําเสนอวิธีการ
และเทคนิคของการปฏิรูปการศึกษาในเชิงประจักษ ออกแบบการวิจัยโดยใช
การวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหา เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การ
สัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม   

ผลการศึกษาพบวา มีตัวช้ีวัดท่ีศึกษาจํานวน 104 ตัวชี้วัดใน 8 
ดานซึ่งประกอบไปดวย 1) โอกาสท่ีเทาเทียมกันในการศึกษา 2) การศึกษา
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3) การมีสวนรวมในการศึกษา 4) การกระจาย
อํานาจทางการศึกษา 5) การปฏิรูปการพัฒนาครู 6) การสงเสริมภูมิปญญา
ไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น 7) คุณภาพของการจัดการศึกษา และ 8) 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคนไทย ผลการเปรียบเทียบกระบวนการจัดการ
งบประมาณของรัฐบาลกอนและหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  
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The connection between organizations will effect an 
educational development of national employee to be a 
specialist and respond and competitive to the need of 
establishment inside and outside the country. The scenario of 
vocational education will be clear and need for this century 
even the expanding of free trade areas will expand in any 
levels. However, it is the basic of development for quality of 
life, family, society and all Thai people over the country.

Wongwanit, S. and Wiratichai, N. (2005) has 
conducted research project called “Monitoring and Evaluation
of education reform follow the national basic policy and 
education act”. The purposes of this research were 1) to issue 
objective, goal and indicators of success in government 
proceed following the constitution and Education Act 1999 (2nd

edition and edited 2002), 2) to follow up and assess education 
reform proceed, and 3) to propose method and technique of 
education reform in concrete. Analysis and documentary 
synthesis, questionnaires, in-depth interview and focus group 
discussion were used for research design. 

The results showed that 104 indicators in 8 aspects 
have been studied which consisted of 1) the equal opportunity 
in education, 2) education for long life learning, 3) 
participation in education, 4) decentralization in education, 5) 
the reform of teacher development, 6) encouragement of local 
Thai wisdom and culture, 7) quality of educational 
management, and 8) desired characteristics of Thai people. 
Results of comparing government financial process were 
shown before and after the announcement of Education Act 
1999.
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Results also found that education opportunity for 
students was still not different except disabled learners which 
indicated that having more education opportunity before 
education reform. There is the equality of education 
opportunity which comes from the setting of education fund for 
student loan. For the process of lifelong education, local 
wisdom and decentralization of education are encouraged but 
still has not receive clear result specially to transfer educational 
institute to local administration areas. The reason of lack 
confident in the readiness of local administration areas, 
teacher’s reform increases the progress after issue the act for 
enhancing teacher standard level and making progress for 
teachers. For ability skill of teaching and instruction, it is still 
more progress on development even having teacher’s training 
in the past. However, the training process still did not achieve 
the target. Another reason was that the trainees did not have 
clear understanding of child center learning. 

Moreover, the need of teachers training for all special 
educations because lack of teachers who can teach this field in 
both disabled group and grifted group. The assessment process 
of teacher production in higher education was increase the 
quality of new generation. The result of education reform 
indicated that it still did not make progress on student’s 
development that was not different from education reform 
except the aspect of learning happiness found that increase in 
learners. 
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 ขอคนพบเพิ่มเติมคือ โอกาสทางการศึกษาสําหรับผูเรียนก็ยังไม
แตกตางกัน ยกเวนผูเรียนคนพิการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการมีโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้นกอนท่ีการปฏิรูปการศึกษา มีความเทาเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษา
ท่ีมาจากการต้ังกองทุนการศึกษาเพื่อการกูยืมเงินสําหรับนักเรียน ซึ่งเปน
กระบวนการของการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาตลอดชีวิต ดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น และดานการกระจายอํานาจทางการศึกษา แตยังไมไดรับผลท่ี
ชัดเจนโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการถายโอนสถานศึกษาไปยัง
พื้นท่ีการปกครองสวนทองถิ่น เหตุผลสําคัญเน่ืองจากการขาดความมั่นใจใน
ความพรอมของพื้นท่ีการปกครองสวนทองถิ่น การปฏิรูปครูไดมีความคืบหนา
มากขึ้นหลังจากกําหนด พรบ. การศึกษา วาดวยการเพิ่มระดับมาตรฐานของครู
และทําใหครูมีการพัฒนาขึ้น สําหรับดานทักษะความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนน้ันก็มีความกาวหนามากขึ้นอยางตอเน่ืองในการพัฒนา อยางไรก็
ตามแมจะมีกระบวนการฝกอบรมมครูในอดีตท่ีผานมา แตผลก็ยังไมบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนด อีกเหตุผลหน่ึงก็คือวาการฝกอบรมไมไดมีความเขาใจท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 นอกจากน้ียังมีความจําเปนในการฝกอบรมครูสําหรับการศึกษา
พิเศษท้ังหมดเพราะยังขาดครูท่ีสามารถสอนกลุมพิเศษ ท้ังในกลุมคนพิการ
และกลุมเด็กกิ๊ฟต (grifted) ขั้นตอนการประเมินผลของการผลิตครูใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพของคนรุนใหม ผลของการปฏิรูปการศึกษา
ช้ีใหเห็นวามันยังคงไมไดทําใหเกิดความกาวหนาในการพัฒนาผูเรียนซึ่งไม
แตกตางจากกอนการปฏิรูปการศึกษา ยกเวน ประเด็นท่ีเกี่ยวกับความสุขใน
การเรียนรูท่ีมีเพิ่มขึ้นในตัวผูเรียน 
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Related Research in Educational Management of ASEAN 
Countries

Kongterm, S. (2012) has studied the readiness of 
Phetchabun Rajabhat University students for ASEAN 
Community. The purpose of this research was to study the 
readiness of Phetchabun Rajabhat University students for 
ASEAN Community identify by faculty. Results found that
opinion of Phetchabun Rajabhat University students for the 
readiness of ASEAN Community was in medium level. When 
identify each item found that knowledge and process skills 
were in medium level, but the attitude was in high level. There 
was no different of students’ opinion in different faculty for the 
readiness of ASEAN Community. Identify each item found 
that students from different faculty have the readiness entering 
to ASEAN community in process skills and attitude at .05 
significant. 

Komsaeng Kuntasiri (Kaewsiwan) (2012) conducted 
research entitle “Teaching and instruction on profession 
curriculum of Pak Pa Sak Technical College, Vientiane, Laos 
PDR. The purposes or research were 1) to study teaching and 
instruction on profession curriculum of Pak Pa Sak Technical 
College, Vientiane, Laos PDR., 2) to compare opinion level 
towards teaching and instruction on profession curriculum 
compare with gender, age, year and field, 3) to study the 
suggestion of problem and the solving of teaching and 
instruction. Results indicated that 1) profession curriculum of 
Pak Pa Sak Technical College has overall shown at good level 
in the curriculum, teaching and instruction, teachers, education 
media, and the assessment, 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน  
  Kongterm, S. (2012) ไ ด ศึ ก ษ าค ว า ม พ ร อ ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนวัตถุประสงค
ของการวิจัยครั้งน้ีคือ เพื่อศึกษาความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนกตามคณะผลการวิจัย
พบวา ความเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณสําหรับการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนน้ันอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
จําแนกรายขอพบวา ความรูและทักษะกระบวนการอยูในระดับปานกลาง แต
ทัศนคติอยูในระดับสูง ในภาพรวมไมมีความแตกตางกันของความคิดเห็นของ
นักศึกษาเมื่อจําแนกเปนคณะสําหรับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา นักศึกษาจากคณะตางมีความพรอม
ท่ีจะเขาสูประชาคมอาเซียน ในดานทักษะกระบวนการและดานทัศนคติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 Komsaeng Kuntasiri (Kaewsiwan) (2012) ได ทํา วิ จัยเรื่อง 
“การเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคปากปาสัก เวียงจันทน
ประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการเรียนการสอนและ
การเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคปากปาสัก เวียงจันทน
ประเทศลาว 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนการสอน
ในหลักสูตรวิชาชีพเปรียบเทียบระหวาง เพศ อายุ ปและสาขาวิชา 3) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะของปญหาและการแกปญหาการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบวา 
1) หลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคปากปาสักไดแสดงใหเห็นโดยภาพรวมอยู
ในระดับดี ท้ังในดานหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดเรียนการสอน
ครูผูสอน ส่ือการศึกษา และการวัดและประเมินผล 
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2) the compare result of opinion level towards teaching and 
instruction on profession curriculum compare with gender, age, 
year and field found that students who have different genders 
did not show different opinion on teaching and instruction on 
profession curriculum. For age, year and field have shown .05 
significant level on teaching and instruction on profession
curriculum, and 3) the suggestion of problem and the solving 
of teaching and instruction indicated that the curriculum was 
still far away of development and did not focus on practice, but 
focus more on theory. The aspect of teaching and instruction 
found that students did not have the opportunity of sharing 
opinion, teachers were still lack of teaching responsibility. In 
educational media showed that it was not up-to-date while the 
assessment aspect found that teachers still have bias of giving 
mark or score. For problem solving indicated that the 
curriculum should improve to reach the standard by extend to 
Master degree and Doctoral degree, should develop diverse 
activities, teachers should pay responsibility on teaching and 
focus on activities, encourage on using educational media such 
as computer, VDO, picture, newspaper and journal. For the 
assessment, it should encourage students to ask question during 
doing class activities.     

Bureau of International Cooperation (2009) conducted
the research called “Strategic Development of Educational 
Cooperation between Thailand and Neighboring Countries”. 
This research is synthesized and evaluate the success of policy 
and strategy in education cooperation with neighboring 
countries which are Cambodia, Laos PDR, Myanmar and 
Vietnam. 
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2) เปรียบเทียบผลของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนการสอนและการ
เรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพเปรียบเทียบกับเพศ อายุ ป และสาขาวิชา 
พบวา นักเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันไมไดแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ สําหรับ
อายุ ป และสาขาวิชา ไดแสดงใหเห็นระดับนัยสําคัญท่ี .05 เกี่ยวกับการเรียน
การสอนและการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ และ 3) ขอเสนอแนะของ
ปญหาและการแกปญหาการเรียนการสอนและการเรียนการสอน พบวา
หลักสูตรก็ยังคงหางไกลของการพัฒนาและไมไดมุงเนนไปท่ีการปฏิบัติ แต
มุงเนนท่ีทฤษฎี ดานการเรียนการสอนและการเรียนการสอน พบวา นักเรียน
ไมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน ครูยังขาดความรับผิดชอบในการ
เรียนการสอน ในดานส่ือการศึกษาแสดงใหเห็นวายังไมทันสมัย ในขณะท่ีดาน
การวัดและประเมินผล พบวา ครูยังคงมีอคติของการใหคะแนน สําหรับการ
แกปญหาแสดงใหเห็นวาหลักสูตรควรจะปรับปรุงใหไปถึงมาตรฐานโดยขยาย
ไปถึงปริญญาโทและปริญญาเอก ควรพัฒนากิจกรรมใหหลากหลายครูผูสอน
จะตองรับผิดชอบในการสอนและมุงเนนกิจกรรมสงเสริมเกี่ยวกับการใชส่ือ
การสอน เชน คอมพิวเตอร วิดีโอ ภาพ หนังสือพิมพและวารสาร สําหรับการ
ประเมินก็ควรสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสในการถามคําถามในระหวางการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน  
 สํานักความรวมมือระหวางประเทศ (2009) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง
“ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน” งานวิจัยน้ีไดสังเคราะหและประเมินผลความสําเร็จของ
นโยบายและยุทธศาสตรความรวมมือในการศึกษากับประเทศเพื่อนบานซึ่ง
ประกอบดวย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมารและเวียดนาม 
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Results will use for strategic development of education 
cooperation with neighboring countries and will be applied for 
each country. Education has been divided into 2 parts, the first 
part is the do data collection from primary and secondary 
document, and the second part is data collection from field 
study of each research team consisted of key informants and 
foreigner students who are studying in Thailand. For data 
collection aboard, research team interview staff who 
responsible education job from embassy of neighboring 
countries. In addition, focus group discussion is set for 
stakeholder in order to do data collection and discussion about 
cooperative strategic result including trend of education 
cooperation in the future.

Results indicated that educational cooperation between 
Thailand and Neighboring countries using SWOT analysis has 
shown 2 level strategies which are (1) main strategy. The 1st

strategy is 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 is to expand the cooperation of 
educational quality development in basic education, higher 
education, vocational education to be lifelong education that 
related to trend of national development of each country. The 
3rd strategy is to create unity in educational cooperative 
movement with neighboring countries in the same direction. 
The 4th strategy is to encourage good understanding, trust and 
confident between Thailand and Neighboring countries. 

64   การจดัการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

 ผลท่ีไดจะใชสําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับ
ประเทศเพื่อนบานและจะถูกนําไปใชสําหรับแตละประเทศ การศึกษาไดถูก
แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีตองทํา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสวนท่ีสองคือการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาขอมูลของแตละทีมวิจัยประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญและนักเรียน
ชาวตางชาติท่ีกําลังศึกษาอยูในประเทศไทย การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ตางประเทศ คณะผูวิจัยไดสัมภาษณทีมงานท่ีรับผิดชอบในการศึกษาจาก
สถานทูตของประเทศเพื่อนบาน นอกจากน้ีในการสนทนากลุมไดกําหนดขึ้น
สําหรับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและการ
อภิปรายเกี่ยวกับความรวมมือเชิงกลยุทธ รวมท้ังแนวโนมของความรวมมือ
ดานการศึกษาในอนาคต  

ผลการศึกษาพบวา ความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบานโดยใชการวิเคราะห (SWOT) จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และภาวะคุกคาม ไดแสดงใหเห็นกลยุทธเปน 2 ระดับ คือ (1) กลยุทธ
หลัก ประกอบดวย กลยุทธท่ี 1 คือ การเพิ่มนโยบายในการรวมมือดาน
การศึกษาท่ีจะเปนนโยบายแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการสรางความสัมพันธท่ี
ย่ังยืนระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน กลยุทธท่ี 2 คือการขยาย
ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดมศึกษา การศึกษาสายอาชีพท่ีเนนจะศึกษาตลอดชีวิตเกี่ยวของกับ
แนวโนมของการพัฒนาแหงชาติของแตละประเทศ กลยุทธท่ี 3 คือการสราง
ความสามัคคีในความรวมมือทางการศึกษากับประเทศเพื่อนบานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลยุทธท่ี 4 คือการสนับสนุนใหมีความเขาใจอันดี ความ
ไววางใจและความเชื่อมั่นระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน   
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Results will use for strategic development of education 
cooperation with neighboring countries and will be applied for
each country. Education has been divided into 2 parts, the first
part is the do data collection from primary and secondary
document, and the second part is data collection from field 
study of each research team consisted of key informants and 
foreigner students who are studying in Thailand. For data
collection aboard, research team interview staff who
responsible education job from embassy of neighboring
countries. In addition, focus group discussion is set for
stakeholder in order to do data collection and discussion about
cooperative strategic result including trend of education 
cooperation in the future.

Results indicated that educational cooperation between 
Thailand and Neighboring countries using SWOT analysis has 
shown 2 level strategies which are (1) main strategy. The 1st

strategy is 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 is to expand the cooperation of
educational quality development in basic education, higher
education, vocational education to be lifelong education that
related to trend of national development of each country. The
3rd strategy is to create unity in educational cooperative 
movement with neighboring countries in the same direction. 
The 4th strategy is to encourage good understanding, trust and 
confident between Thailand and Neighboring countries. 
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 ผลท่ีไดจะใชสําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับ
ประเทศเพื่อนบานและจะถูกนําไปใชสําหรับแตละประเทศ การศึกษาไดถูก
แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีตองทํา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสวนท่ีสองคือการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาขอมูลของแตละทีมวิจัยประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญและนักเรียน
ชาวตางชาติท่ีกําลังศึกษาอยูในประเทศไทย การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ตางประเทศ คณะผูวิจัยไดสัมภาษณทีมงานท่ีรับผิดชอบในการศึกษาจาก
สถานทูตของประเทศเพื่อนบาน นอกจากน้ีในการสนทนากลุมไดกําหนดขึ้น
สําหรับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและการ
อภิปรายเกี่ยวกับความรวมมือเชิงกลยุทธ รวมท้ังแนวโนมของความรวมมือ
ดานการศึกษาในอนาคต  

ผลการศึกษาพบวา ความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบานโดยใชการวิเคราะห (SWOT) จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และภาวะคุกคาม ไดแสดงใหเห็นกลยุทธเปน 2 ระดับ คือ (1) กลยุทธ
หลัก ประกอบดวย กลยุทธท่ี 1 คือ การเพิ่มนโยบายในการรวมมือดาน
การศึกษาท่ีจะเปนนโยบายแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการสรางความสัมพันธท่ี
ย่ังยืนระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน กลยุทธท่ี 2 คือการขยาย
ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดมศึกษา การศึกษาสายอาชีพท่ีเนนจะศึกษาตลอดชีวิตเกี่ยวของกับ
แนวโนมของการพัฒนาแหงชาติของแตละประเทศ กลยุทธท่ี 3 คือการสราง
ความสามัคคีในความรวมมือทางการศึกษากับประเทศเพื่อนบานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลยุทธท่ี 4 คือการสนับสนุนใหมีความเขาใจอันดี ความ
ไววางใจและความเชื่อมั่นระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน   
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(2) In country strategies indicated that: in Cambodia, 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. In Laos PDR, 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. In Myanmar, the 1st strategy is to intensive and 
make Memorandum of Understanding in education formally, 
the 2nd to plan education developing cooperation between Thai 
and Ministry of Education, and Ministry of Sciences and 
Technology in Myanmar, the 3rd to support the development of 
vocational education, non-formal education, long distance 
education in Myanmar, the 4th strategy is to encourage 
Myanmar and Thai students to have knowledge sharing and try 
to understand Myanmar-Thai culture and society deeply. In 
Vietnam, the 1st strategy is to encourage the cooperation of 
curriculum development and to conduct research with equal 
partnership focusing on social sciences, sciences and 
technology, the 2nd strategy, to encourage the cooperation in 
making strategic plan, the development human resources in 
vocational level and Thai-Vietnam higher education based on 
the equality and partnership. 
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2) กลยุทธในระดับประเทศ ประกอบดวย ประเทศกัมพูชา กลยุทธท่ี 1 คือ
เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันทางการศึกษาสําหรับการเปนกลไกในการ
สรางความสัมพันธและความเขาใจทางวัฒนธรรม กลยุทธท่ี 2 คือการ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันทางการศึกษาสําหรับการเปนกุญแจสําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะในการแกปญหาความยากจน กลยุทธ
ท่ี 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือในการปฏิรูปการศึกษา ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กลยุทธท่ี 1 คือการสนับสนุนใหความ
รวมมือดานการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลยุทธท่ี 2 คือการ
สนับสนุนใหความรวมมือในการเสริมสรางความรูสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย กลยุทธท่ี 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือในการ
พัฒนาและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาใหสูงขึ้น ใน
ประเทศเมียนมาร กลยุทธท่ี 1 คือการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือใน
การศึกษาอยางเปนทางการ ครั้งท่ี 2 การวางแผนการศึกษาการพัฒนาความ
รวมมือระหวางไทยและกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในประเทศเมียนมาร กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษา
และการศึกษานอกระบบ การศึกษาทางไกลในประเทศเมียนมาร กลยุทธท่ี 4 
คือการสนับสนุนใหพมาและนักเรียนไทยไดมีโอกาสแบงปนความรูและ
พยายามท่ีจะเขาใจวัฒนธรรมและสังคมเมียนมาร-ไทยไดอยางลึกซึ้ง ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือกลยุทธท่ี 1 คือการสนับสนุนใหความ
รวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการดําเนินการวิจัยรวมกับหุนสวนท่ีเทา
เทียมกันโดยมุงเนนสังคมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลยุทธท่ี 2 เพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการทําแผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ระดับอาชีวศึกษา ไทยและเวียดนามในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและความรวมมือ
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2) In country strategies indicated that: in Cambodia, 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. In Laos PDR, 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. In Myanmar, the 1st strategy is to intensive and
make Memorandum of Understanding in education formally, 
the 2nd to plan education developing cooperation between Thai
and Ministry of Education, and Ministry of Sciences and 
Technology in Myanmar, the 3rd to support the development of
vocational education, non-formal education, long distance
education in Myanmar, the 4th strategy is to encourage 
Myanmar and Thai students to have knowledge sharing and try 
to understand Myanmar-Thai culture and society deeply. In 
Vietnam, the 1st strategy is to encourage the cooperation of
curriculum development and to conduct research with equal
partnership focusing on social sciences, sciences and 
technology, the 2nd strategy, to encourage the cooperation in 
making strategic plan, the development human resources in 
vocational level and Thai-Vietnam higher education based on 
the equality and partnership. 

66   การจดัการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน

(2)กลยุทธในระดับประเทศ ประกอบดวย ประเทศกัมพูชา กลยุทธท่ี 1 คือ
เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันทางการศึกษาสําหรับการเปนกลไกในการ
สรางความสัมพันธและความเขาใจทางวัฒนธรรม กลยุทธท่ี 2 คือการ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันทางการศึกษาสําหรับการเปนกุญแจสําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะในการแกปญหาความยากจน  กลยุทธ
ท่ี 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือในการปฏิรูปการศึกษา ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กลยุทธท่ี 1 คือการสนับสนุนใหความ
รวมมือดานการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลยุทธท่ี 2 คือการ
สนับสนุนใหความรวมมือในการเสริมสรางความรูสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย กลยุทธท่ี 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือในการ
พัฒนาและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาใหสูงขึ้น ใน
ประเทศเมียนมาร กลยุทธท่ี 1 คือการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือใน
การศึกษาอยางเปนทางการ ครั้งท่ี 2 การวางแผนการศึกษาการพัฒนาความ
รวมมือระหวางไทยและกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในประเทศเมียนมาร กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษา
และการศึกษานอกระบบ การศึกษาทางไกลในประเทศเมียนมาร กลยุทธท่ี 4 
คือการสนับสนุนใหพมาและนักเรียนไทยไดมีโอกาสแบงปนความรูและ
พยายามท่ีจะเขาใจวัฒนธรรมและสังคมเมียนมาร-ไทยไดอยางลึกซึ้ง ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือกลยุทธท่ี 1 คือการสนับสนุนใหความ
รวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการดําเนินการวิจัยรวมกับหุนสวนท่ีเทา
เทียมกันโดยมุงเนนสังคมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลยุทธท่ี 2 เพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการทําแผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ระดับอาชีวศึกษา ไทยและเวียดนามในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและความรวมมือ 
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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. Results indicated that all 
ASEAN countries has given education for the most important 
issue of country development especially education can lead to 
economic development. Many countries in both old member 
and new member still give the role of education to reduce 
poverty and move over underdeveloped country in economy. 
At the same time, education is the key of potential 
enhancement for competition at international level. Some 
countries in ASEAN wish to have equally potential 
development within ASEAN countries. Therefore, all ASEAN 
countries have based on education improvement and 
development since the highest law and national economic and 
social development plan by setting related education act. Most 
countries have set national education development strategic plan 
even it does not have many countries. The strategic plan has set 
for action and should be related to national plan which are basic 
education development plan, vocational education development 
plan, higher education development, and action plan at 
educational area level and school level. This is to develop learning 
society into knowledge based economy system for people in each 
country to have equal education,
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กระทรวงศึกษาธิการ (2006) ไดนําเสนอแผนการศึกษาของ
ประเทศในกลุมอาเซียนจากผลการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการวิจัย
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน” โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาความกาวหนาของการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน 2) เพื่อสํารวจแนวทางความรวมมือ
ระหวางประเทศในดานการเสริมสรางการศึกษา และ 3) เพื่อนําเสนอ
นโยบายสําหรับการศึกษาไทยในการท่ีจะสรางยุทธศาสตรการศึกษาสําหรับ
การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมประเทศในอาเซียน ผลการศึกษาพบวา
ทุกประเทศในกลุมอาเซียนไดใหความสําคัญท่ีสุดกับประเด็นทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาสามารถนําไปสูการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยท่ีหลายประเทศในท้ังประเทศท่ีเปนสมาชิกเกาและ
สมาชิกใหมก็ยังคงใหบทบาทของการศึกษาเพื่อลดความยากจนและพัฒนา
เพื่อกาวขามจากประเทศดอยพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน
การศึกษายังเปนกุญแจสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพท่ีมีศักยภาพสําหรับ
การแขงขันในระดับนานาชาติ บางประเทศในอาเซียนมีความตองการท่ีจะมี
การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในประเทศของตนใหเทาเทียมกับ
ประเทศอื่นภายในกลุมประเทศอาเซียน ดังน้ัน ทุกประเทศในกลุมอาเซียนได
มีการปรับปรุงการจัดการศึกษาและการพัฒนาต้ังแตกฎหมายสูงสุดและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยการกําหนดเน้ือหาหรือประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการศึกษา ประเทศสวนใหญไดกําหนดแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาชาติ แมวาจะไมมีในหลายประเทศ แผน
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวเปนแผนปฏิบัติการและควรเชื่อมโยงกับแผนใน
ระดับชาติซึ่งเปนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษา
การพัฒนาในระดับอุดมศึกษา และแผนปฏิบัติการเพื่อการดําเนินงานใน
ระดับพื้นท่ีการศึกษาและระดับโรงเรียน น่ีคือการพัฒนาสังคมการเรียนรูบน
ฐานของระบบเศรษฐกิจสําหรับคนในแตละประเทศเพื่อจะไดมีความเทาเทียม
กันทางการศึกษา
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“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. Results indicated that all 
ASEAN countries has given education for the most important 
issue of country development especially education can lead to 
economic development. Many countries in both old member 
and new member still give the role of education to reduce 
poverty and move over underdeveloped country in economy. 
At the same time, education is the key of potential 
enhancement for competition at international level. Some 
countries in ASEAN wish to have equally potential 
development within ASEAN countries. Therefore, all ASEAN 
countries have based on education improvement and 
development since the highest law and national economic and 
social development plan by setting related education act. Most 
countries have set national education development strategic plan 
even it does not have many countries. The strategic plan has set 
for action and should be related to national plan which are basic 
education development plan, vocational education development 
plan, higher education development, and action plan at 
educational area level and school level. This is to develop learning 
society into knowledge based economy system for people in each 
country to have equal education,
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2006) ไดนําเสนอแผนการศึกษาของ
ประเทศในกลุมอาเซียนจากผลการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการวิจัย
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน” โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาความกาวหนาของการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน 2) เพื่อสํารวจแนวทางความรวมมือ
ระหวางประเทศในดานการเสริมสรางการศึกษา และ 3) เพื่อนําเสนอ
นโยบายสําหรับการศึกษาไทยในการท่ีจะสรางยุทธศาสตรการศึกษาสําหรับ
การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมประเทศในอาเซียน ผลการศึกษาพบวา
ทุกประเทศในกลุมอาเซียนไดใหความสําคัญท่ีสุดกับประเด็นทางการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาสามารถนําไปสูการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยท่ีหลายประเทศในท้ังประเทศท่ีเปนสมาชิกเกาและ
สมาชิกใหมก็ยังคงใหบทบาทของการศึกษาเพื่อลดความยากจนและพัฒนา
เพื่อกาวขามจากประเทศดอยพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน
การศึกษายังเปนกุญแจสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพท่ีมีศักยภาพสําหรับ
การแขงขันในระดับนานาชาติ บางประเทศในอาเซียนมีความตองการท่ีจะมี
การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในประเทศของตนใหเทาเทียมกับ
ประเทศอื่นภายในกลุมประเทศอาเซียน ดังน้ัน ทุกประเทศในกลุมอาเซียนได
มีการปรับปรุงการจัดการศึกษาและการพัฒนาต้ังแตกฎหมายสูงสุดและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยการกําหนดเน้ือหาหรือประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการศึกษา ประเทศสวนใหญไดกําหนดแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาชาติ แมวาจะไมมีในหลายประเทศ แผน
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวเปนแผนปฏิบัติการและควรเชื่อมโยงกับแผนใน
ระดับชาติซึ่งเปนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษา
การพัฒนาในระดับอุดมศึกษา และแผนปฏิบัติการเพื่อการดําเนินงานใน
ระดับพื้นท่ีการศึกษาและระดับโรงเรียน น่ีคือการพัฒนาสังคมการเรียนรูบน
ฐานของระบบเศรษฐกิจสําหรับคนในแตละประเทศเพื่อจะไดมีความเทาเทียม
กันทางการศึกษา 
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and having knowledge for creating career that lead the country 
into the setting target. However, there are many ASEAN 
countries still being far away from the process of specific plan. 

The strategic comparison in education reform in all 
level indicated that early year and basic education comparing 
in ASEAN countries except Singapore showed that Thai early 
year and basic education has made some progress on reform 
proceed in flexible encouragement and learning process 
diversity if compared to other ASEAN countries. For education 
reform, Singapore has gone beyond other countries by open 
many parts of flexible encouragement and learning process 
diversity even have some parts that can join with ASEAN 
countries including Thailand. Higher education in ASEAN 
trends to be correlate in these aspects which are 1) expanding 
education opportunity, 2) focusing on education quality in 
enhancing teaching and learning quality at international level, 
development of research university, and to expand specific
education to relate to marketing need in learning based 
economic system which full of flexible diversity in adjustment 
of human resources. 3) Free education opening and education 
value added to gain country income and to preserve budget for 
study aboard, teacher development for teaching and instruction 
development is the goal that all ASEAN countries is going to 
proceed and improve with appropriately.
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และมีความรูในการสรางอาชีพท่ีจะนําประเทศเขาสูเปาหมาย อยางไรก็ตาม
ยังปรากฏวามีหลายประเทศในกลุมอาเซียนท่ี ยังคงอยูหางไกลจาก
กระบวนการของแผนการดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงน้ี  
 การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธในการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ
แสดงใหเห็นวาชวงตนปและเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุม
ประเทศอาเซียน ยกเวน สิงคโปร พบวา ชวงตนปและพื้นฐานการศึกษาไทยมี
ความกาวหนาบางประการเกี่ยวกับการปฏิรูปการดําเนินการท่ีมีการสงเสริม
ความยืดหยุนและกระบวนการการเรียนรูท่ีหลากหลายถาเทียบกับประเทศ
อาเซียนอื่น ๆ สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในสิงคโปรไดกาวหนาไปไกลกวา
ประเทศอื่น ๆ โดยการสงเสริมความยืดหยุนและกระบวนการการเรียนรูท่ี
หลากหลาย ซึ่งยังมีบางสวนของกระบวนการศึกษาท่ีสามารถเขารวมกับ
ประเทศในกลุมอาเซียนและรวมท้ังประเทศไทยดวย  การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของอาเซียนมีแนวโนมท่ีจะมีความสัมพันธกันในลักษณะ
ตอไปน้ีคือ 1) การขยายโอกาสทางการศึกษา 2) มุงเนนคุณภาพการศึกษาใน
การยกระดับการจัดเรียนการสอนและการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ การพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย และการท่ีจะขยายการศึกษา
เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับความตองการของตลาด ในการเรียนรูท่ีมีระบบเศรษฐกิจ
เปนฐานซึ่งเต็มไปดวยความหลากหลายท่ีมีความยืดหยุนในการปรับตัวของ
ทรัพยากรมนุษย 3) การเปดการศึกษาฟรีและความคุมคาการศึกษาเพื่อเพิ่ม
รายไดของประเทศและเพื่อรักษางบประมาณสําหรับการศึกษาตางประเทศ 
การพัฒนาครูผูสอนสําหรับการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการ
สอนน้ันเปนเปาหมายสําคัญสําหรับทุกประเทศในกลุมอาเซียนท่ีจะ
ดําเนินการและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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และมีความรูในการสรางอาชีพท่ีจะนําประเทศเขาสูเปาหมาย อยางไรก็ตาม
ยังปรากฏวามีหลายประเทศในกลุมอาเซียนท่ี ยังคงอยูหางไกลจาก
กระบวนการของแผนการดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงน้ี  
 การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธในการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ
แสดงใหเห็นวาชวงตนปและเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุม
ประเทศอาเซียน ยกเวน สิงคโปร พบวา ชวงตนปและพื้นฐานการศึกษาไทยมี
ความกาวหนาบางประการเกี่ยวกับการปฏิรูปการดําเนินการท่ีมีการสงเสริม
ความยืดหยุนและกระบวนการการเรียนรูท่ีหลากหลายถาเทียบกับประเทศ
อาเซียนอื่น ๆ สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในสิงคโปรไดกาวหนาไปไกลกวา
ประเทศอื่น ๆ โดยการสงเสริมความยืดหยุนและกระบวนการการเรียนรูท่ี
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ดําเนินการและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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 From the study of related research found that 
organizations are alert for the adjustment and plan in 
educational management for the readiness of entering ASEAN 
community. However, the composition of educational 
management needs to have working system in many levels. It 
starts from policy level or plans in 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 research 
interested in studying and develops trends and possibility of 
educational management for the unity of countries in ASEAN 
community including to live peaceful coexistence in society.
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 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา องคกรตางก็มีการต่ืนตัว

สําหรับการปรับตัวและวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน อยางไรก็ตามในองคประกอบของการจัดการศึกษาตองมี

ระบบการทํางานในหลายระดับ โดยเริ่มตนจากระดับนโยบายหรือแผนใน

ระดับประเทศ ระดับของการพัฒนาหลักสูตรและระดับของการเรียนรูและ

การสอนท่ีมีการวางแผนในทุกประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน แตละประเทศจะวางแผนและกําหนดนโยบายของตัว แตก็

ไมไดมีแผนใด ๆ ท่ีจะทํางานรวมกันเพื่อความสามัคคีในชุมชนอาเซียน ดังน้ัน

การนําเสนอเน้ือหาในหนังสือเลมน้ีจึงสนใจในการศึกษาและพัฒนาแนวโนม

และความเปนไปไดของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ

ในประชาคมอาเซียนรวมท้ังการท่ีจะอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ 
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Chapter III

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 3 
แผนการจัดการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดนําเสนอแผนการศึกษาของ

ประเทศในประชาคมอาเซียนจากรายงานการวิจัยเรื่อง“การเปรียบเทียบการ
วิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน” โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาความกาวหนาของการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน 2) เพื่อสํารวจแนวทางการเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศในดานการศึกษา และ 3) เพื่อนําเสนอนโยบาย
ท่ีจะสรางกลยุทธการศึกษาของการศึกษาไทยในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของประเทศในประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
วิจัยเอกสารและการสัมภาษณ ไดขอมูลมาสังเคราะหและนําเสนอวิธีการเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรในการทํางานรวมกันในดานการศึกษาอาเซียน ผลการวิจัย
พบวา ทุกประเทศในกลุมอาเซียนไดแสดงใหเห็นการศึกษาในฐานะท่ีเปนสวน
หน่ึงท่ีสําคัญของประเทศมาเปนสวนสําคัญเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาไปสู
เศรษฐกิจศึกษา หลายประเทศไดใชการศึกษาเพื่อมาจัดการกับสภาพความ
ยากจนและเพื่อการกาวเดินไปขางหนาตอไป จากการพัฒนาความออนแอ
ทางเศรษฐกิจน้ัน ทําใหการศึกษาคือกุญแจสําคัญของการเคล่ือนไหวเพื่อเพิ่ม
การแขงขันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะประเทศสมาชิกใหมท่ีเขารวมใน
ประชาคมอาเซียน การศึกษาแผนพัฒนาของแตละประเทศอาเซียนจะได
นําเสนอดังตอไปน้ี 
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นําเสนอดังตอไปน้ี 
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Educational Development Plan of Thailand
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540 

(1997) has issued basic policy of education in section 81 that
the state should develop education related to economic and 
social change. Therefore, education law has been announced 
called “National Education Act B.E.2542 (1999)”. The main 
purpose of this act was to provide basic education opportunity 
for all at least 12 years without tuition fee. The state also 
needed to provide education for handicap, weak opportunity, 
and gifted students. In section 8 of National Education Act 
appointed that the state provides long life education for Thai 
people and society can be parted of educational management. 
Child center learning is the key of education reform focusing 
on knowledge, moral, learning process, and integrated
knowledge with diverse curriculum that appropriate to 
students’ age and potential. Thai education focuses on balanced 
development in knowledge, thinking, ability, morality, and 
responsibility to society. Both local and core curriculum is 
provided for basic education. Academic development and 
conducting research for creating new body of knowledge and 
social development are encouraged for Thai students in higher 
education level. The planning of 15 years (B.E.2545 – 2559)
has applied content from Constitution of the Kingdom of 
Thailand, National Education Act and government policy in 
order to set the strategic planning for national education 
continually and related to all education plan in every level 
consisted of basic education developing plan, vocational 
education developing plan, and higher education developing 
plan including action plan in the level of educational area and 
institution. 
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แผนพัฒนาการศึกษาแหงประเทศไทย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ได

กําหนดนโยบายพื้นฐานของการศึกษาในมาตราท่ี 81 วารัฐควรพัฒนา
การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน
กฎหมายการศึกษาไดประกาศและเรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)” วัตถุประสงคหลักของการกําหนดนโยบาย
น้ีคือการใหโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนอยางนอย 12 ป 
โดยไมเสียคาธรรมเนียมการเรียนการสอน รัฐยังตองใหการดูแลทางการศึกษา
สําหรับผูดอยโอกาสและผูเรียนท่ีมีพรสวรรคหรือความสามารถพิเศษ ใน
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดไววารัฐให
การศึกษาตลอดชี วิตสําหรับคนไทยและสังคมสามารถแยกการจัด
การศึกษา ศูนยการเรียนรูของเด็กได ท้ังน้ีเพื่อเปนกุญแจสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุงเนนไปท่ีความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรูแบบ
บูรณาการกับการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมกับอายุ
ของผูเรียนตามศักยภาพ การศึกษาไทยมุงเนนไปท่ีการพัฒนาท่ีสมดุลใน
ความรู ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม ท้ัง
หลักสูตรทองถิ่นและหลักสูตรแกนกลางมีไวสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
พัฒนาทางวิชาการและการดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม และใน
การพัฒนาสังคมน้ันไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผู เรียนไดเรียนใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น จากการวางแผน 15 ป (พ.ศ.2545 - 2559) ไดนํา
เน้ือหาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติและนโยบายของรัฐบาลในการท่ีจะกําหนดและวางแผนเชิงกลยุทธ
เพื่อการศึกษาแหงชาติอยางตอเน่ืองและท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนการศึกษา
ในทุกระดับ ประกอบดวย ระดับตน การศึกษาการพัฒนาแผนอาชีวศึกษา
การพัฒนาแผนและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมท้ังการพัฒนาแผน
แผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถาบันการศึกษา 
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Educational Development Plan of Thailand
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540 
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the state should develop education related to economic and 
social change. Therefore, education law has been announced 
called “National Education Act B.E.2542 (1999)”. The main 
purpose of this act was to provide basic education opportunity 
for all at least 12 years without tuition fee. The state also 
needed to provide education for handicap, weak opportunity, 
and gifted students. In section 8 of National Education Act 
appointed that the state provides long life education for Thai 
people and society can be parted of educational management. 
Child center learning is the key of education reform focusing 
on knowledge, moral, learning process, and integrated
knowledge with diverse curriculum that appropriate to 
students’ age and potential. Thai education focuses on balanced 
development in knowledge, thinking, ability, morality, and 
responsibility to society. Both local and core curriculum is 
provided for basic education. Academic development and 
conducting research for creating new body of knowledge and 
social development are encouraged for Thai students in higher 
education level. The planning of 15 years (B.E.2545 – 2559)
has applied content from Constitution of the Kingdom of 
Thailand, National Education Act and government policy in 
order to set the strategic planning for national education 
continually and related to all education plan in every level 
consisted of basic education developing plan, vocational 
education developing plan, and higher education developing 
plan including action plan in the level of educational area and 
institution. 
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For social development to be knowledge society and 

to be an economic-based knowledge system, Thai people have 
received equal learning opportunity, long life training, and 
having knowledge for their career which can lead the country 
to survive from economic and social critical. This educational 
development should relate to the 20 years of long planning of 
the 9th National Economic and Social Development Plan and 
the Act that issue the process of decentralization into local 
administration (B.E.2542) including other Acts that related to 
National Education Plan. This plan is based on Philosophy of 
Sufficiency Economy of King Rama IX that focus on the 
middle way, having enough to support, having reasonable, and 
to know the world change. It is the way of practicing having 
life for sustainable development and to live with happiness for 
Thai people by having human as the center of development and 
preserving Thai identity. Thai people are able to use knowledge 
and technology appropriately, having immunity and flexibility 
in order to be ready for the change in parallel with having 
morality and honesty. For National Education Act (B.E.2545-
2559), holistic integrated plan is used for conceptual 
framework for developing human to be a complete man and to 
develop the society.  

There are three aspects of developing human: 1) best 
quality society that full of uprightly, transparency and right, 2) 
learning and wisdom society that everyone in every society is 
active and always ready to learn, 3) reconciliation and 
generosity in the society in order to enhance Thai culture and 
art. According to National Education Plan, three objectives 
were set that is 1) fully human development and stability,
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สําหรับการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมฐานความรูและเพื่อใหระบบมี
ความรูทางดานเศรษฐกิจตามท่ีคนไทยไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการ
เรียนรู การฝกอบรมหรือการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังมีความรูสําหรับการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะสามารถนําพาประเทศใหรอดพนจาก
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมได ในการน้ีการพัฒนาการศึกษาควร
เกี่ยวของกับแผน 20 ปของการวางแผนระยะยาว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีกําหนด
กระบวนการของการกระจายอํานาจในการบริหารสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2542) 
รวมท้ังกฎอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับแผนการศึกษาแหงชาติ แผนน้ีจะมีการปรับใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
รัชกาลท่ี 9 ท่ีมุงเนนทางสายกลาง มีความพอเพียง พรอมรองรับการ
เปล่ียนแปลงอยางมีเหตุผลและเพื่อทราบถึงการเปล่ียนแปลงโลก เปนวิธีการ
ของการฝกการมีชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนและการมีชีวิตอยูอยางมี
ความสุขใหกับคนไทยโดยมีมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาและรักษา  
อัตลักษณไทย คนไทยมีความสามารถในการใชความรูและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมีภมูิคุมกันและความยืดหยุนท่ีพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงควบคู
กับการมีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต สําหรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (B.E.2545-2559) แผนแบบบูรณาการแบบองครวมท่ีจะใชสําหรับ
กรอบแนวคิดในการพัฒนาของมนุษยจะเปนคนท่ีสมบูรณและการพัฒนา
สังคม  

การพัฒนามนุษยน้ันมี 3 ดานดวยกัน คือ 1) สังคมท่ีมีคุณภาพท่ีดี
ท่ีสุดท่ีเต็มไปดวยความเท่ียงธรรมโปรงใสและยุติธรรม 2) การเรียนรูและภูมิ
ปญญาสังคมท่ีทุกคนในทุกสังคมมีการนําไปใชและพรอมท่ีจะเรียนรู 3) ความ
สมานฉันทและความเอื้ออาทรในสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ตามแผนการศึกษาแหงชาติโดยไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 
ประการ ประกอบดวย 1) การพัฒนามนุษยและความมั่นคงอยางเต็มท่ี 
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ของการฝกการมีชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนและการมีชีวิตอยูอยางมี
ความสุขใหกับคนไทยโดยมีมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาและรักษา  
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กับการมีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต สําหรับพระราชบัญญัติการศึกษา
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การพัฒนามนุษยน้ันมี 3 ดานดวยกัน คือ 1) สังคมท่ีมีคุณภาพท่ีดี
ท่ีสุดท่ีเต็มไปดวยความเท่ียงธรรมโปรงใสและยุติธรรม 2) การเรียนรูและภูมิ
ปญญาสังคมท่ีทุกคนในทุกสังคมมีการนําไปใชและพรอมท่ีจะเรียนรู 3) ความ
สมานฉันทและความเอื้ออาทรในสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ตามแผนการศึกษาแหงชาติโดยไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 
ประการ ประกอบดวย 1) การพัฒนามนุษยและความมั่นคงอยางเต็มท่ี 
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2) creating Thai society to be moral, wisdom and learning 
society, and 3) develop environment for the basic social 
development of morality, local wisdom and learning. The 
process of conducting following these objectives, National 
Education Plan has issue the policy under this process 4 aspects 
which are 1) to develop everyone have long life learning and 
be able to access the knowledge, 2) learning reform for student 
development with nature and high potential, 3) encouragement 
morality and best practice of desired characteristics, and 4) 
human development in sciences and technology for self-
sufficiency and enhance competitive competency in 
international level. 

Educational Development Plan of Brunei Darussalam
Brunei Darussalam is an ASEAN country that is 

having small area and population, but full of economic under 
the state control. It is the only one country in ASEAN that still 
have an absolute monarchy system. Formal education was 
established in 1916 (B.E.2459) by opening Malay local 
language school in the capital city (in Bandar Seri Begawan). 
During that time, only boys who were 7-14 years old would 
have the opportunity to study. There was not national education 
plan, but education plan was the part of 5 years’ national 
development plan. The 1st National Development Plan (in 
1954) focused on the basic facility and structure in order to
prepare and establish Ministry of Education. In 1985, the 
national policy and educational system had provided the 
opportunity for people who lived permanent in Brunei 
Darussalam to study in primary level without tuition fee. 
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2) การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรูสังคม
และ 3) การพัฒนาสภาพแวดลอมสําหรับการพัฒนาพื้นฐานทางสังคมดาน
คุณธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรู สําหรับขั้นตอนในการดําเนินการ
น้ันมีวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติท่ีสอดคลองกับนโยบายภายใต
กระบวนการน้ี 4 ดานคือ 1) เพื่อพัฒนาทุกคนใหมีการเรียนรูชีวิตตลอดชีวิต
และสามารถเขาถึงความรูได 2) เพื่อปฏิรูปการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนได
พัฒนาความรูเต็มตามศักยภาพ 3) เพื่อสงเสริมคุณธรรมใหกําลังใจและการ
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ 4) เพื่อพัฒนามนุษยในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตัวเองและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในระดับนานาชาติ 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 บรูไนดารุสซาลามเปนประเทศอาเซียนท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กและ
ประชากรนอย แตมีรูปแบบของเศรษฐกิจภายใตการควบคุมของรัฐ เปนเพียง
ประเทศเดียวในประชาคมอาเซียนท่ียังคงมีระบบการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย การศึกษาอยางเปนทางการไดกอต้ังขึ้นในปค.ศ 1916 
(B.E.2459) โดยการเปดโรงเรียนสอนภาษามลายูทองถิ่นในเมอืงหลวง (ในบัน
ดารเสรีเบกาวัน) ในชวงเวลาน้ันเฉพาะเด็กผูชายท่ีอายุ 7-14 ป เทาน้ันท่ีจะมี
โอกาสในการศึกษา ไมไดมีการวางแผนการศึกษาแหงชาติ แตแผนการศึกษา
เปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาแหงชาติ 5 ป สําหรับแผนพัฒนาแหงชาติ ฉบับ
แรก (ในป ค.ศ. 1954) มุงเนนไปท่ีส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมและสรางกระทรวงศึกษาธิการ ในป ค.ศ. 1985 
นโยบายระดับชาติและระบบการศึกษาไดเปดโอกาสใหผูคนท่ีอาศัยอยูอยาง
ถาวรในบรูไนดารุสซาลาม ไดศึกษาตอในระดับประถมศึกษาไดโดยไมเสีย
คาธรรมเนียมในการศึกษา 
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2) creating Thai society to be moral, wisdom and learning 
society, and 3) develop environment for the basic social 
development of morality, local wisdom and learning. The 
process of conducting following these objectives, National 
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international level. 
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ถาวรในบรูไนดารุสซาลาม ไดศึกษาตอในระดับประถมศึกษาไดโดยไมเสีย
คาธรรมเนียมในการศึกษา 
 



82  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi  83 

 

 In the Eighth National Development Plan in 2001 –
2005, human resource development and the use of information 
technology was focused on education development. E-learning 
has also used for one of the strategies in education plan on 
technological development or order to develop strength society 
based on the King, Malay race, and the Noble Qur’an (Holy 
Quran), Hadith, and Aqli including the eight aspects of national 
policy as follow: 1) to operate the educational system focus on 
using Malay language as a formal language in parallel with 
other languages such as English and Arabic as second 
language, 2) to provide education for all students for 12 years 
divided into primary education for 7 years (including 1 year of 
kindergartens), 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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 ในแผนพัฒนาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ในป พ.ศ. 2544 – 2548 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการมุงเนนการ
พัฒนาดานการศึกษา e-Learning ยังใชในการกําหนดกลยุทธในการวางแผน
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเพื่อพัฒนาความแข็งแรงทางสังคม
ขึ้นอยูกับระบบพระมหากษัตริยเช้ือชาติมาเลยและโนเบิลกุรอาน (อัลกุรอาน) 
หะดีษและ aqli รวมท้ังส้ิน 8 ดาน ของนโยบายระดับชาติ ดังน้ี 1) เพื่อ
ดําเนินการและมุงไปท่ีระบบการศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษามาเลยเปนภาษา
อยางเปนทางการในแบบคูขนานกับภาษาอื่น ๆ เชน ภาษาอังกฤษและภาษา
อาหรับท่ีเปนภาษาท่ีสอง 2) เพื่อใหการศึกษาสําหรับนักเรียนทุกคนเปนเวลา 
12 ป แบงออกเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเวลา 7 ป (รวม 1 ปของการ
เรียนในระดับปฐมวัย) มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และการศึกษาเกี่ยวกับ
วิชาชีพ / การศึกษาทางดานเทคนิค) เปนเวลา 2 ป 3) เพื่อจัดใหมีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเชนเดียวกับการกําหนดมาตรฐานของการประเมิน
อยางเทาเทียมกันในทุกโรงเรียน 4) เพื่อใหหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีเกี่ยวของ
กับหลักการของอาลีซุนนะฮฺ Wal-Jamaah 5) เพื่อการใหบริการส่ือการสอน
และส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการส่ือสารการศึกษาเพื่อสงเสริมผูเรียนใหไดรับการฝกปฏิบัติ
จนกวาจะพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงเขาสูเสนทางของอาชีพ  6) เพื่อให
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองและการคนหาความหลากหลายของโปรแกรมการ
เรียนรูผานกิจกรรมและหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับปรัชญาแหงชาติ 7) เพื่อสราง
โอกาสของการเรียนรูในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหมีคุณสมบัติเหมาะสม
และมีประสบการณและ 8) เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของโครงสราง
พื้นฐานการจัดการศึกษาสําหรับการเสริมสรางความตองการในระดับชาติ 
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 ในแผนพัฒนาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ในป พ.ศ. 2544 – 2548 การ
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 The development of the Ministry of Education 
Strategic Plan 2012-2017 affirms the Ministry’s continuous 
and unwavering commitment towards quality education for the 
nation. The plan has been developed through a series of 
workshops and consultations by the Ministry. The 
achievements of the previous 5-year Strategic Plan were 
reassessed and reevaluated to determine the extent to which the 
plan was aligned to Brunei Vision 2035.

The Ministry of Education Strategic Plan 2012-2017
sets the course which the Ministry will take in the next five 
years. To ensure its effective implementation, the commitment 
of everyone is vital. It identifies 3 Strategic Focus Areas 
(SFAs), 14 Strategic Objectives and 18 Key Performance 
Indicators (KPIs). The 3 Strategic Focus Areas in which the 
Ministry of Education has identified are: 1) Teaching and 
Learning Excellence; 2) Professionalism and Accountability; 
and 3) Efficiency and Innovativeness. These are the essential 
areas that the departments, divisions and units under the 
Ministry of Education need to focus on to achieve the common 
goals. All the three goals are interlinked and inseparable.

SFA 1: Teaching and Learning Excellence, the scope 
of this focus area is extensive, covering all the domains in the 
education framework. The framework comprises of the 
following domains and their various components: the 
“Management and Organization” Domain which subsumes 
“School Management” and “Professional Leadership”; the 
“Learning and Teaching” Domain which subsumes 
“Curriculum and Assessment” and “Student Learning and 
Teaching”; the “Student Support and School Ethos”.
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 การพัฒนาแผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการป พ.ศ. 
2555-2560 ยืนยันความมุ งมั่นอยางตอเ น่ืองและไม เปล่ียนแปลงของ
กระทรวงท่ีมีตอการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อประเทศชาติ แผนไดรับการพัฒนา
ผานชุดของการฝกอบรมและการใหคําปรึกษาโดยกระทรวง ความสําเร็จกอน
หนาน้ี 5 ป แผนยุทธศาสตรไดรับการประเมินและทบทวนการกําหนด
ขอบเขตของท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของบรูไนในป พ.ศ.2578 
 แผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปพ.ศ. 2555-2560 ได
จัดการเรียนการสอนซึ่งกระทรวงจะใชเวลาในอีกหาป เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานน้ันมีประสิทธิภาพของความมุงมั่นเพื่อเนนการใหความสําคัญกับ
ทุกคน โดยกําหนดไว 3 กลยุทธ มุงเนนพื้นท่ี (SFAS) 14 วัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธและ 18 ตัวบงชี้ประสิทธิภาพ (KPIs) กลยุทธท้ัง 3 น้ีมุงเนนในประเด็น
สําคัญท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดระบุคือ 1) การเรียนการสอนและการเรียนรู
เปนเลิศ 2) ความเปนมืออาชีพและความรับผิดชอบ และ 3) ประสิทธิภาพ
และการสรางนวัตกรรม ประเด็นสําคัญเหลาน้ีเปนพื้นท่ีสําคัญท่ีหนวยงานท่ี
อยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการจะตองมุง เนนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รวมกัน ท้ังสามเปาหมายจะเชื่อมโยงกันและแยกกันไมออก  
 SFA ท่ี 1: การเรียนการสอนและการเรียนรูเปนเลิศในขอบเขต
ของพื้นท่ีน้ีกวางขวางครอบคลุมในทุกโดเมนของกรอบการศึกษา โดยท่ีกรอบ
การศึกษาน้ี ประกอบดวยโดเมนและสวนประกอบตางๆ ตอไปน้ี “การบริหาร
จัดการและการจัดระเบียบ” โดเมนท่ีเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการของ
โรงเรียน” และ “ความเปนผูนํามืออาชีพ” “การเรียนการสอน” โดเมนท่ี
เกี่ยวกับ “หลักสูตรและการประเมินผล” และ “เรียนรูของนักเรียนและการ
เรียนการสอน” “การสนับสนุนนักศึกษาและโรงเรียน Ethos” 
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Domain which subsumes “Student Support” and “Partnership”; 
and the “Student Performance” Domain which subsumes 
“Attitude and Behavior” and “Participation and Achievement”.

SFA 2: Professionalism and Accountability, in the 
strategic focus area of professionalism and accountability, the 
scope covers the adoption of best practices by the Ministry, the 
schools and higher institutions of learning in implementing the 
policies, setting standards and remaining accountable for all 
learning outcomes.

SFA 3: Efficiency and Innovativeness, the Ministry 
of Education will continuously understand the stakeholders’ 
needs and expectations, plan policies, streamline processes, 
monitor and evaluate its core business processes namely: the 
Core Education process and the Higher Education process. 
(Ministry of Education, 2012).

Educational Development Plan of Malaysia
Malaysia is an ASEAN country that has education and 

conduct research as the first priority according to the economic 
policy which focuses on applying knowledge for the key of 
potential development. The government has set the national 
policy of creation Malaysia to be the country of flexibility, 
strong and competitive country. The country focuses on the 
investment for sustainability and effectiveness by searching 
and conducting research using high technology for developing 
economy based on knowledge. Since the 21st century, Malaysia 
tries to enhance the dynamic on agriculture, production, and 
services integrated with knowledge and technology,
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โดเมนท่ีเกี่ยวกับ “การสนับสนุนนักศึกษา”และ“ความรวมมือ”; และ
“ผลงานของนักศึกษา” โดเมนท่ีเกี่ยวกับ “ทัศนคติและพฤติกรรม” และ
“การมีสวนรวมและความสําเร็จ”  
 SFA 2: ความเปนมืออาชีพและความรับผิดชอบในพื้นท่ีสําคัญ
เชิงกลยุทธของความเปนมืออาชีพและความรับผิดชอบในขอบเขตท่ี
ครอบคลุมถึงการนําไปใชปฏิบัติ ท่ีดี ท่ีสุดโดยกระทรวง โรงเรียนและ
สถาบันการศกึษาในระดับอุดมศึกษาดานการเรียนรูในการดําเนินนโยบายการ
ต้ังคามาตรฐานและท่ีเหลือรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูท้ังหมด  
 SFA 3: ประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการได
พยายามทําความเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางตอเน่ืองและความ
คาดหวังนโยบายแผนปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
กระบวนการทางธุรกิจหลัก คือ กระบวนการหลักของการศึกษาและกระบวนการ
การศึกษาในระดับอุดมศกึษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียเปนประเทศอาเซียนท่ีมีการศึกษาและการ
ดําเนินการวิจัยเปนส่ิงสําคัญอันดับแรกตามนโยบายเศรษฐกิจท่ีมุงเนนไปท่ี
การใชความรูท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาศักยภาพ รัฐบาลไดมีการกําหนด
นโยบายระดับชาติของการสรางมาเลเซียจะเปนประเทศท่ีมีความยืดหยุน
แข็งแรงและเปนประเทศในการแขงขัน ประเทศท่ีมุงเนนไปท่ีการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพโดยการคนหาและการดําเนินการ
วิจัยโดยใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู ต้ังแต
ศตวรรษท่ี 21 มาเลเซียพยายามท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในแบบพลวัตใน
การเกษตร การผลิตและใหบริการครบวงจรดวยความรูและเทคโนโลยี 
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“Attitude and Behavior” and “Participation and Achievement”.

SFA 2: Professionalism and Accountability, in the 
strategic focus area of professionalism and accountability, the 
scope covers the adoption of best practices by the Ministry, the 
schools and higher institutions of learning in implementing the 
policies, setting standards and remaining accountable for all 
learning outcomes.

SFA 3: Efficiency and Innovativeness, the Ministry 
of Education will continuously understand the stakeholders’ 
needs and expectations, plan policies, streamline processes, 
monitor and evaluate its core business processes namely: the 
Core Education process and the Higher Education process. 
(Ministry of Education, 2012).

Educational Development Plan of Malaysia
Malaysia is an ASEAN country that has education and 

conduct research as the first priority according to the economic 
policy which focuses on applying knowledge for the key of 
potential development. The government has set the national 
policy of creation Malaysia to be the country of flexibility, 
strong and competitive country. The country focuses on the 
investment for sustainability and effectiveness by searching 
and conducting research using high technology for developing 
economy based on knowledge. Since the 21st century, Malaysia 
tries to enhance the dynamic on agriculture, production, and 
services integrated with knowledge and technology,
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โดเมนท่ีเกี่ยวกับ “การสนับสนุนนักศึกษา”และ“ความรวมมือ”; และ
“ผลงานของนักศึกษา” โดเมนท่ีเกี่ยวกับ “ทัศนคติและพฤติกรรม” และ
“การมีสวนรวมและความสําเร็จ”  
 SFA 2: ความเปนมืออาชีพและความรับผิดชอบในพื้นท่ีสําคัญ
เชิงกลยุทธของความเปนมืออาชีพและความรับผิดชอบในขอบเขตท่ี
ครอบคลุมถึงการนําไปใชปฏิบัติ ท่ีดี ท่ีสุดโดยกระทรวง โรงเรียนและ
สถาบันการศกึษาในระดับอุดมศึกษาดานการเรียนรูในการดําเนินนโยบายการ
ต้ังคามาตรฐานและท่ีเหลือรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูท้ังหมด  
 SFA 3: ประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการได
พยายามทําความเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางตอเน่ืองและความ
คาดหวังนโยบายแผนปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
กระบวนการทางธุรกิจหลัก คือ กระบวนการหลักของการศึกษาและกระบวนการ
การศึกษาในระดับอุดมศกึษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียเปนประเทศอาเซียนท่ีมีการศึกษาและการ
ดําเนินการวิจัยเปนส่ิงสําคัญอันดับแรกตามนโยบายเศรษฐกิจท่ีมุงเนนไปท่ี
การใชความรูท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาศักยภาพ รัฐบาลไดมีการกําหนด
นโยบายระดับชาติของการสรางมาเลเซียจะเปนประเทศท่ีมีความยืดหยุน
แข็งแรงและเปนประเทศในการแขงขัน ประเทศท่ีมุงเนนไปท่ีการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพโดยการคนหาและการดําเนินการ
วิจัยโดยใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู ต้ังแต
ศตวรรษท่ี 21 มาเลเซียพยายามท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในแบบพลวัตใน
การเกษตร การผลิตและใหบริการครบวงจรดวยความรูและเทคโนโลยี 
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for participated encouragement of high economic participants 
in the region including develop human resources to be ready 
for knowledge based society. Malaysia government has issued 
that education development is one of the most important 
missions by setting the goal to provide education opportunity 
to people in all levels especially in primary and secondary 
school which is a compulsory education. Education Act 1996 
has issued 6 aspects in national education plan consisted of 1) 
national education system should be the system that having 
quality at international standard and is able to reflect national 
ideology, 2) follow national education policy for the basic 
policy of education development, 3) primary school will study 
for 5 – 7  years, 4) kindergarten education is a part of 
compulsory national education, 5) develop and enhance 
vocational education, and 6) using allocated principle to 
control private education.  

Education development of Malaysia is issued in the 
8thnational economic and social development plan consisted 9 
strategies to develop economic growth with sustainable and 
competitive development in international level, and was be 
able to face the challenge situation with globalization and free 
trade: 1) to preserve economic stability in macro level, 2) 
eliminate poverty and adjust social structure, 3) enhance 
economic growth using production efficiency as driving factor, 
4) enhance level of competition in the main economy, 5) 
extend using information technology, 6) enhance human 
resource development, 7) sustainable development, 8) create 
quality assurance, and 9) to create strength of morality and 
ethics. 
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เพื่อสนับสนุนใหมีสวนรวมของผูเขารวมทางเศรษฐกิจขั้นสูงในภูมิภาค รวมถึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความพรอมสําหรับสังคมฐานความรู รัฐบาล
มาเลเซียไดออกวาการพัฒนาดานการศึกษาเปนหน่ึงในภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุด

โดยการต้ังคาเปาหมายท่ีจะใหโอกาสในการศึกษาใหกับคนในทุกระดับ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งเปนการศึกษา
ภาคบังคับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป 2539 ไดแบงเปน 6 ดานใน
แผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 1) ระบบการศึกษาของชาติควรจะเปน

ระบบท่ีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและสามารถท่ีจะสะทอนใหเห็นถึง
อุดมการณแหงชาติ 2) ปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาแหงชาติสําหรับนโยบาย
พื้นฐานของการพัฒนาดานการศึกษา 3) โรงเรียนประถมศึกษาจะศึกษา 5-7 ป 
4) โรงเรียนอนุบาลศึกษาเปนสวนหน่ึงของการศึกษาแหงชาติภาคบังคับ 

5) การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาวิชาชีพและ 6) โดยใชหลักการการ
จัดสรรในการควบคุมการศึกษาเอกชน  
 การพัฒนาการศึกษาของมาเลเซียจะกําหนดในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8

 
 ประกอบดวย 9 กลยุทธในการพัฒนา

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการแขงขันในระดับ
นานาชาติและสามารถท่ีจะเผชิญกับสถานการณท่ีทาทายกับโลกาภิวัตนและ
การคาเสร ีไดแก 1) เพื่อรักษาเศรษฐกิจ ความมั่นคงในระดับมหภาค 2) ขจัด
ความยากจนและการปรับโครงสรางทางสังคม 3) สงเสริมการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจโดยใชประสิทธิภาพการผลิตเปนปจจัยหลัก 4) เพิ่มระดับของ
การแขงขันในเศรษฐกิจหลัก 5) ขยายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) สงเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 7) การพัฒนาอยางย่ังยืน 8) สรางการประกัน
คุณภาพ และ 9) เพื่อสรางความแข็งแกรงดานความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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for participated encouragement of high economic participants 
in the region including develop human resources to be ready 
for knowledge based society. Malaysia government has issued 
that education development is one of the most important 
missions by setting the goal to provide education opportunity 
to people in all levels especially in primary and secondary 
school which is a compulsory education. Education Act 1996 
has issued 6 aspects in national education plan consisted of 1) 
national education system should be the system that having 
quality at international standard and is able to reflect national 
ideology, 2) follow national education policy for the basic 
policy of education development, 3) primary school will study 
for 5 – 7  years, 4) kindergarten education is a part of 
compulsory national education, 5) develop and enhance 
vocational education, and 6) using allocated principle to 
control private education.  

Education development of Malaysia is issued in the 
8thnational economic and social development plan consisted 9 
strategies to develop economic growth with sustainable and 
competitive development in international level, and was be 
able to face the challenge situation with globalization and free 
trade: 1) to preserve economic stability in macro level, 2) 
eliminate poverty and adjust social structure, 3) enhance 
economic growth using production efficiency as driving factor, 
4) enhance level of competition in the main economy, 5) 
extend using information technology, 6) enhance human 
resource development, 7) sustainable development, 8) create 
quality assurance, and 9) to create strength of morality and 
ethics. 
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 Therefore, education development is issued in in the 
6th strategy that enhance human resource development for all 
people to be strong in enhancing production efficiency and able 
to be a competitive economic system based knowledge. 
Education system is very important to respond the need of 
labor market that needs people who full of knowledge and 
skills with values, attitude and creativity. Malaysia has 
established education institute in all level and used core 
curriculum integrated to schools for the youth to access 
education increasingly.   

Moreover, private organization were invited to join in 
education development especially in higher education level 
which correlated to the national policy and free education and 
training. The 9th national economic and social development 
plan (B.E.2549-2553) has set for the strength of economy with 
flexible and be fair particularly financial management should 
be considered carefully with discipline. The objective of 
education was set relating to the philosophy of national 
education especially the development of human having 
knowledge and skills to be ready for the economic growth. In 
addition, the national development of all dimension needs to 
rely on private organization as well as education development 
that the government has set the plan for private sector to join 
and investigate including to practice skills that was not initiated 
by the government. The main idea was to extend education 
opportunity for people to have equal education which led to 
success on 5 aspects of ideology (Rukunegara) consisted of 1) 
belief in god, 2) pay respect to King and Nation, 3) adhere to 
the constitution, 4) practice of law, and 5) behave themselves 
with morality. 
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ดังน้ัน การพัฒนาการศึกษาจะกําหนดไวในกลยุทธท่ี 6 ท่ีชวยเพิ่ม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สําหรับทุกคนท่ีจะมีความแข็งแรงในการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการผลิตและสามารถท่ีจะมีความรูเกี่ยวกับระบบ

เศรษฐกิจแขงขัน ระบบการศึกษาเปนส่ิงสําคัญมากท่ีจะตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานท่ีตองการคนท่ีเต็มไปดวยความรูและทักษะท่ีมี
ค า นิยม  ทัศนคติและความคิดสร างสรรค  มาเลเซียไดมี การ จัด ต้ั ง
สถาบันการศึกษาในทุกระดับและการใชหลักสูตรแกนกลางบูรณาการใหกับ

โรงเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนในการเขาถึงการศึกษามากขึ้น  
นอกจากน้ี องคกรภาคเอกชนไดรับเชิญใหเขารวมในการพัฒนา

การศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความสัมพันธกับนโยบาย
ระดับชาติ การศึกษาและการฝกอบรมฟรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ื 9 (B.E.2549-2553) ไดกําหนดไวสําหรับความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจท่ีมีความยืดหยุนและการจัดการทางการเงินโดยเฉพาะอยางย่ิงท่ี
เปนธรรมควรพิจารณาอยางรอบคอบ มีวินัย วัตถุประสงคของการศึกษาได
กําหนดไวเกี่ยวของกับปรัชญาของการศึกษาแหงชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงการ

พัฒนามนุษยใหมีความรูและทักษะท่ีมีความพรอมสําหรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ีการพัฒนาแหงชาติของทุกมิติจําเปนตองพึ่งพาองคกร
เอกชนรวมท้ังการพัฒนาการศึกษาวารัฐบาลไดมีการกําหนดแผนสําหรับ
ภาคเอกชนท่ีจะเขารวมและตรวจสอบ รวมถึงการฝกทักษะท่ีไมไดริเริ่มโดย

รัฐบาล แนวคิดหลักคือการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนท่ีจะตองมี
การศึกษาใหเทาเทียมกันซึ่งนําไปสูความสําเร็จใน 5 ดานของอุดมการณ 
(Rukunegara) ประกอบดวย 1) ความเช่ือในพระเจา 2) ใหความเคารพตอ
พระมหากษัตริยและประเทศชาติ 3) เปนไปตามรัฐธรรมนูญ 4) การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและ 5) ประพฤติตนดวยหลักคุณธรรม 
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 Therefore, education development is issued in in the 
6th strategy that enhance human resource development for all 
people to be strong in enhancing production efficiency and able 
to be a competitive economic system based knowledge. 
Education system is very important to respond the need of 
labor market that needs people who full of knowledge and 
skills with values, attitude and creativity. Malaysia has 
established education institute in all level and used core 
curriculum integrated to schools for the youth to access 
education increasingly.   

Moreover, private organization were invited to join in 
education development especially in higher education level 
which correlated to the national policy and free education and 
training. The 9th national economic and social development 
plan (B.E.2549-2553) has set for the strength of economy with 
flexible and be fair particularly financial management should 
be considered carefully with discipline. The objective of 
education was set relating to the philosophy of national 
education especially the development of human having 
knowledge and skills to be ready for the economic growth. In 
addition, the national development of all dimension needs to 
rely on private organization as well as education development 
that the government has set the plan for private sector to join 
and investigate including to practice skills that was not initiated 
by the government. The main idea was to extend education 
opportunity for people to have equal education which led to 
success on 5 aspects of ideology (Rukunegara) consisted of 1) 
belief in god, 2) pay respect to King and Nation, 3) adhere to 
the constitution, 4) practice of law, and 5) behave themselves 
with morality. 
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การศึกษาใหเทาเทียมกันซึ่งนําไปสูความสําเร็จใน 5 ดานของอุดมการณ 
(Rukunegara) ประกอบดวย 1) ความเช่ือในพระเจา 2) ใหความเคารพตอ
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Educational Development Plan of Philippines 
Philippines used to be the country that focused on 

informal education same as Spain before coming to the member 
of ASEAN countries. It was set without clearly structure and 
lacked of rules or method of teaching and instruction until issued 
education Act in 1863. Primary school for students was allowed 
to open under the responsibility of government and local areas. 
All Philippines people have the right to study with no tuition fee 
until now. The government has set education development in the 
constitution year 1987 in section 17 paragraph 11 that it is the 
responsibility of the state that to give important duty for science 
education, technology, art and culture, and sport in order to 
support human right and development. In section 1 paragraph 14 
has issued that the state has the duty to protect and support all 
people to receive education in all level with quality and 
appropriately. Moreover, in section 5 indicated that the state 
should provide high budget for education management, and the 
state should follow and monitor teaching and instruction in order 
to preserve the specialist and the usefulness. This constitution 
reflects that to give important part to youth through education in 
both formal and non-formal education. Learners from basic 
education up to higher education are able to study without paying 
tuition fee. In addition, the state provides private organizations, 
community and family to have the opportunity to support 
education management in non-formal education, informal 
education, and community and local wisdom based-learning. In 
order to follow the provision of the constitution, the education act 
year 1998 issues for learning without paying tuition fee and 
follows by the president’s announcement in 1990,
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แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศฟลิปปนส 
ฟลิปปนสเคยเปนประเทศท่ีมุงเนนไปท่ีการศึกษาตามอัธยาศัย

เชนเดียวกับสเปนกอนท่ีจะมาเปนสมาชิกประเทศอาเซียน ถูกสรางโดยไมมี
โครงสรางอยางชัดเจนและขาดระเบียบหรือวิธีการในการจัดการเรียนการ
สอนจนกวาจะออกพระราชบัญญัติการศึกษาในป พ.ศ.2406 สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาไดรับอนุญาตใหเปดภายใตความรับผิดชอบของรัฐบาล
ทองถิ่นและพื้นท่ี ฟลิปปนสทุกคนมีสิทธิท่ีจะเรียนแบบไมตองเสียคาเลาเรียน
จนถึงขณะน้ี รัฐบาลไดมีการกําหนดการพัฒนาการศึกษาในรัฐธรรมนูญ ป
ค.ศ.1987 ในมาตรา 17 วรรค 11 วาเปนความรับผิดชอบของรัฐท่ีจะใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ศิลปะและ
วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาในมาตราท่ี 
1 วรรคท่ี 14 ไดกําหนดวารัฐมีหนาท่ีท่ีจะตองปกปองและสนับสนุนทุกคนท่ี
จะไดรับการศึกษาในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม นอกจากน้ีในมาตรา
ท่ี 5 ระบุวารัฐควรใหงบประมาณสูงสําหรับการจัดการศึกษาและรัฐควร
ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อท่ีจะรักษาผลประโยชน
ของผูเรียน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดสะทอนใหเห็นวารัฐไดใหความสําคัญใหกับ
การพัฒนาเยาวชนผานการพัฒนาดานการศึกษาท้ังท่ีเปนการศึกษาท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ ผูเรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงการศึกษาท่ี
สูงขึ้นจะสามารถไดรับการศึกษาโดยไมตองจายคาเลาเรียน นอกจากน้ีรัฐให
องคกรเอกชน ชุมชนและครอบครัวเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาในการศึกษานอกระบบการ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู
โดยใชชุมชนทองถิ่นและภูมิปญญาเปนฐาน เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญปพระราชบัญญัติการศึกษาป ค.ศ.1998 ท่ีใหโอกาสการเรียนรู
โดยไมตองจายคาเลาเรียนตามประกาศของประธานาธิบดีในป ค.ศ.1990 
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support human right and development. In section 1 paragraph 14 
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people to receive education in all level with quality and 
appropriately. Moreover, in section 5 indicated that the state 
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education up to higher education are able to study without paying 
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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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วา “ทศวรรษแหงการศึกษาสําหรับทุกคน” ในศตวรรษท่ี 21 วิธีในการพัฒนา

การศึกษามีการขยายตัวสําหรับทุกคนเพื่อการเสริมสรางทุนมนุษยใหอยูใน

ระดับสากลซึ่งตามแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลางเปนเวลา 5 ป ต้ังแตป 

ค.ศ.2001 เรียกวา “แผนพัฒนาระยะกลางฟลิปปนส” น้ีมุงเนนไปท่ีการ

พัฒนามนุษยท่ีครอบคลุมและการลงทุนดานทุนมนุษยโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

ดานการศึกษา รัฐไดมีบทบาทสําคัญของการใหการสงเสริมการศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ มีเปาหมายท่ีจะสนับสนุนดานวิทยาศาสตร ทักษะ

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังวิธีการสําหรับคนท่ีมีรายไดตํ่า

เพื่อใหไดรับการศึกษาในการศึกษานอกระบบและการฝกอบรมสําหรับ

อาชีพ ฟลิปปนสไดมีการกําหนดการวางแผนระยะยาวท่ีเริ่มตนจาก

แผนปฏิบัติการตามระดับแผนหลัก 3 ดาน ประกอบดวย 1) แผนปฏิบัติการ

การศึกษาสําหรับทุกคน (1991) 2) แผนแมบทการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1996-

2005) มุงเนน Modernizing ฟลิปปนสศึกษา 3) เทคนิคการศึกษาแหงชาติ

และแผนพัฒนาทักษะท่ีมีแผน 5 ปท่ีผานมา คือ 1) ทิศทาง Three-Pronged 

Direction 2) การแขงขันระดับโลก 3) การพัฒนาชนบท และ 4) การบูรณา

การสังคมน้ีเปนแผนระดับชาติเพื่อการพัฒนามนุษยไปสูการแขงขันในยุค

สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนทักษะระดับกลางสําหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง

เกี่ยวของกับแผนพัฒนาเยาวชนระยะกลางในป ค.ศ. 1994-2004 และแผน

จางงานแหงชาติ 
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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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Educational Development Plan of Singapore
Singapore is an ASEAN country that give the most 

importance in Education development since having freedom 
from England in 1965. Singapore has investigated with 
educational system management and to enhance the 
effectiveness of education in all level by creating the unity and 
fairness in society, economy and politics in order to protect the 
conflict in society. Singapore is wish to be the center of higher 
education in international level of Asia-Pacific in 2000. In 
2005, Singarpore has extended the goal to achieve of being the 
leader of Asia’s Premier World-Class Education Hub to attract 
students from other countries beginning from primary school 
up to higher education for 66,000 students.  In 2012, Singapore 
enhanced educational standard applying the overall process and 
correlation which are 1) learning process for Qualities and 
Competencies Model in order to respond in students’ ability, 2) 
to focus on mind conscience and learning motivation of the 
achievement of each learner, 3) to increase and prepare budget 
and resources for education management, 4) to focus on 
centralization, 5) providing an extreme curriculum for students, 
6) to change from external assessment to be internal 
assessment in each school and increase frequency of 
assessment for self-understanding, 7) encouragement the 
family to be part of student’s development, and 8) to provide 
training or workshop for developing teachers and facilitators 
that will support education with sustainable development.
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แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศสิงคโปร 
 ประเทศสิงคโปรเปนประเทศท่ีอยูในสมาชิกประชาคมอาเซียนท่ีให
ความสําคญัในการพัฒนาดานการศึกษามากท่ีสุดนับต้ังแตไดรับอิสรภาพจาก
ประเทศอังกฤษในป ค.ศ.1965 สิงคโปรไดตรวจสอบการจัดการของระบบ
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาในทุกระดับ โดยการสรางให
เปนเอกภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
เพื่อปองกันความขัดแยงในสังคม สิงคโปรตองการท่ีจะเปนศูนยกลางของ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นในระดับนานาชาติของเอเชียแปซิฟกในป ค.ศ.2000 โดยใน
ป ค.ศ.2005 สิงคโปรไดขยายเปาหมายเพื่อใหบรรลุการเปนผูนําของเอเชีย
พรีเมียร World-Class ดวยการเปนศูนยกลางทางการศึกษาเพื่อดึงดูด
นักเรียนจากประเทศอื่น ๆ เริ่มตนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาไปถึง
ระดับอุดมศึกษาใหไดจํานวน 66,000 คน ในป ค.ศ.2012 สิงคโปรไดเพิ่ม
มาตรฐานการศึกษาโดยการประยุกตใชกระบวนการโดยรวมและมี
ความสัมพันธกัน คือ 1) ขั้นตอนการเรียนรูเพื่อคุณภาพและสมรรถนะ
เพื่อท่ีจะตอบสนองในความสามารถของนักเรียน 2) ใหความสําคัญกับ
ความคิดวิเคราะหและแรงจูงใจในการเรียนรูเพื่อความสําเร็จของผูเรียนแตละ
คน 3) เพิ่มและจัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากรสําหรับการจัดการศึกษา 
4) ใหความสําคัญกับการรวมศูนยอํานาจ 5) จัดใหมีการเรียนการสอนอยาง
เขมขนสําหรับผู เรียน 6) เปล่ียนจากการประเมินภายนอกไปเปนการ
ประเมินผลภายในของแตละโรงเรียนและเพิ่มความถี่ของการประเมินตนเอง 
7) สงเสริมใหครอบครัวไดเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
และ 8) ใหการฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูผูสอนในการ
พัฒนาและอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการศึกษากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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education in international level of Asia-Pacific in 2000. In 
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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 
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assessment for self-understanding, 7) encouragement the 
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และ 8) ใหการฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูผูสอนในการ
พัฒนาและอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการศึกษากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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Educational Development Plan of Indonesia
Education development of Indonesia was developed

from the constitution in 1945 while Indonesia announced the 
freedom and establish republic to achieve the target of state 
which appeared in Pancasila principle. The remarkable aspect 
of Indonesia are religious interaction and educational 
management which can be the centralization and cultural 
identity preservation from diversity society and mutual desire 
in social and economic development. The preservation of 
interaction between education and ancient religion of Islam has 
become the religion for majority, and  after the end of Karajan 
Majapahit in the 16th Century towards to the freedom from
colony and become multicultural society in the wild geography 
area and trying to adjust in the current world. The constitution 
in 1945, Chapter 2 section 31 indicated that 1) all people have 
the right to receive education, and 2) the government should set 
and process education system under the act which is education 
act in 2003. This education act has issue the target, policy, and 
action plan that cover expanding education opportunities and 
the equality of education, encourage people to access education 
in all levels and to improve the quality of education continually 
in order to relate to the social need, and to develop community 
based-education. Indonesia education plan is issued in 5 years’ 
plan called “Rencana Pembangunan Lima Tahun or REPELITA”.
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แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย 
 การศึกษาของอินโดนีเซียไดรับการพัฒนามาจากรัฐธรรมนูญในป 
ค.ศ.1945 ในขณะท่ีอินโดนีเซียประกาศเสรีภาพและสรางสาธารณรัฐเพื่อให
บรรลุเปาหมายของรัฐท่ีปรากฏในหลักการ Pancasila ลักษณะท่ีโดดเดนของ
อินโดนีเซียมีปฏิสัมพันธทางศาสนาและการจัดการศึกษาซึ่งสามารถรวมศูนย
และการเก็บรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมจากสังคมความหลากหลายและ
ความปรารถนารวมกันในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การรักษาความ
เช่ือมโยงของการมีปฏิสัมพันธระหวางการศึกษาและศาสนาโบราณของ
ศาสนาอิสลามไดกลายเปนศาสนาสวนใหญและหลังจากการส้ินสุดของ 
Karajan Majapahit ในศตวรรษท่ี 16 ท่ีมุงสูการท่ีจะมีเสรีภาพจากอาณา
นิคมและกลายเปนสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ีเปนพื้นท่ีปา
และพยายามท่ีจะปรับในปจจุบัน รัฐธรรมนูญในป ค.ศ.1945 หมวดท่ี 2 
มาตรา 31 ระบุวา 1) ประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษา และ       
2) รัฐบาลควรกําหนดกระบวนการของระบบการศึกษาภายใตกฎหมายซึ่ง
เปนพระราชบัญญัติการศึกษาในป ค.ศ.2003 โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงน้ี มีการกําหนดเปาหมาย แผนนโยบายและการดําเนินการท่ีครอบคลุม
การขยายโอกาสทางการศึกษาและความเทาเทียมกันของการศึกษาสงเสริม
ใหประชาชนเขาถึงการศึกษาในทุกระดับและการปรับปรุงคุณภาพของ
การศึกษาอยางตอเน่ืองเพื่อท่ีจะเกี่ยวของกับความตองการของสังคมและการ
พัฒนาตามการศึกษาชุมชน แผนการศึกษาของอินโดนีเซียไดกําหนดไวใน
แผน 5 ป เรียกวา “Rencana Pembangunan Lima Tahun หรือ REPELITA” 
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Educational Development Plan of Indonesia
Education development of Indonesia was developed

from the constitution in 1945 while Indonesia announced the 
freedom and establish republic to achieve the target of state 
which appeared in Pancasila principle. The remarkable aspect 
of Indonesia are religious interaction and educational 
management which can be the centralization and cultural 
identity preservation from diversity society and mutual desire 
in social and economic development. The preservation of 
interaction between education and ancient religion of Islam has 
become the religion for majority, and  after the end of Karajan 
Majapahit in the 16th Century towards to the freedom from
colony and become multicultural society in the wild geography 
area and trying to adjust in the current world. The constitution 
in 1945, Chapter 2 section 31 indicated that 1) all people have 
the right to receive education, and 2) the government should set 
and process education system under the act which is education 
act in 2003. This education act has issue the target, policy, and 
action plan that cover expanding education opportunities and 
the equality of education, encourage people to access education 
in all levels and to improve the quality of education continually 
in order to relate to the social need, and to develop community 
based-education. Indonesia education plan is issued in 5 years’ 
plan called “Rencana Pembangunan Lima Tahun or REPELITA”.
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It is general method that consider to the equality of education 
opportunity, the respond of need education, education quality, 
education effectiveness in both formal and non-formal 
education. The content focuses on creating personality and the 
composition of abilities of human resources. The national 
action plan has set the policy called “Education for All” in 
2002, and it focuses on the equality of education and to 
confirm that all Indonesia people no matter which gender, 
positions, stay away from prosperity, or underprivileged should 
have the right to study in basic education.  

Educational Development Plan of Cambodia 
Cambodia has given education as the important part of 

country development since received an independence in 1953. 
Cambodia government after election in 1993 following Paris 
Peace Agreement that gave important role in education 
development and try to promote non-formal education and 
private education same as liberalism countries. Education has 
set for the key of reduce poverty problem in order to enhance 
the potential of economic competition into international level 
based on human resources. The 1st National Economic and 
Social Development Plan (1996-2000) has issued general way 
in policy, strategy and goal for education development in 3 
aspects which are 1) people receive education with equality,
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ซึ่งเปนวิธีการท่ัวไปท่ีจะพิจารณาความเสมอภาคในโอกาสการศึกษาเพื่อการ
ตอบสนองความตองการของการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิผลการศึกษา ท้ัง
ท่ีเปนการศึกษาอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เน้ือหามุงเนนไปท่ีการ
สรางบุคลิกภาพและองคประกอบของความสามารถของทรัพยากร
มนุษย แผนปฏิบัติการแหงชาติไดมีการกําหนดนโยบายท่ีเรียกวา “การศึกษา
สําหรับทุกคน” ในป ค.ศ.2002 และจะมุงเนนไปท่ีความเทาเทียมกันของการ
ไดรับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อยืนยันวาคนทุกคนอินโดนีเซีย ท้ังเพศ 
ตําแหนง อยูหางจากความเจริญรุงเรือง หรือดอยโอกาสควรมีสิทธิท่ี เพื่อ
ศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศกัมพูชา 
 ประเทศกัมพูชาไดใหการศึกษาเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของการ
พัฒนาประเทศต้ังแตไดรับเอกราชในป ค.ศ.1953 หลังการเลือกต้ังรัฐบาล
กัมพูชาในป ค.ศ.1993 ดังขอตกลงสันติภาพปารีสท่ีใหบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาการศึกษาและพยายามท่ีจะสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
เอกชนเชนเดียวกับประเทศเสรีนิยม การศึกษาไดกําหนดไวใหเปนส่ิงสําคัญท่ี
ชวยในการลดปญหาความยากจนของประเทศ ชวยในการเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันทางดานเศรษฐกิจในระดับสากลบนพื้นฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติครั้งท่ี 1 (1996-
2000) ไดกําหนดวิธีการท่ัวไปเกี่ยวกับนโยบายเชิงกลยุทธและเปาหมายของ
การพัฒนาการศึกษาใน 3 ดานคือ 1) คนไดรับการศึกษาอยางความเทาเทียมกนั 
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2) Enhancing the quality of education, and 3) plan and improve 
education management to be strong by having invest in 
education plan between 1995-2000 from the meeting with 
related international organization. The 2nd National Economic 
and Social Development Plan (2001-2005) was the connection 
of education development into action plan. The national 
strategy expanded education opportunities thoroughly consisted 
of short term plan 2001-2002, long term plan 2003-2015, and 
medium plan 2004-2008 by long term plan and medium plan 
were developed from short term plan and Poverty Reduction 
Strategic Plan: PRSP in 2002 was the base line. It should be 
related to trends of population change and economy in macro-
level between 10-15 years forward cooperate with the way of 
World Education Forum and Millennium Development Goals 
that focused on Education for All. For long term plan in 2003-
2015, Cambodia focused on the achievement within year 2015 
about 1) attending basic education increase to 3.8 million 
people, 2) increasing learning hours in both primary and 
secondary school, 3) increasing classroom and schools in lack
areas, 4) increasing quantitative and qualitative teachers and 
teacher’s training especially in secondary level at least 10,000 
people per year and the salary increase 3-5 percent per year.       
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2) การเสริมสรางคุณภาพของการศึกษา และ 3) การวางแผนและปรับปรุง
การบริหารจัดการการศึกษาใหแข็งแรงโดยมีแผนลงทุนในการศึกษาระหวาง 
ป ค.ศ.1995-2000 จากการประชุมกับองคกรระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (ค.ศ.2001-2005) การ
เช่ือมตอของการพัฒนาดานการศึกษาในการวางแผนการดําเนินการ กลยุทธ
การขยายโอกาสทางการศึกษาแหงชาติอยางท่ัวถึง ประกอบดวย แผนระยะ
ส้ัน ค.ศ.2001-2002 แผนระยะยาว ค.ศ.2003-2015 และแผนกลาง ค.ศ.
2004-2008 โดยแผนระยะยาวและแผนกลางไดรับการพัฒนาจากแผนระยะ
ส้ันและการลดความยากจน โดยใชแผนยุทธศาสตร: PRSP ใน ค.ศ.2002 
เปนเสนฐาน และเกี่ยวของกับแนวโนมการเปล่ียนแปลงของประชากรและ
เศรษฐกิจในระดับมหภาคระหวาง 10-15 ปขางหนา ความรวมมือกับทางโลก
ฟอรั่มการศึกษาและการพัฒนาแหงสหัสวรรษ เปาหมายท่ีมุงเนนไปท่ี
การศึกษาเพื่อการทุกคน ซึ่งไดกําหนดเปนแผนระยะยาวใน ค.ศ.2003-2015 
กัมพูชามุงเนนไปท่ีความสําเร็จภายในป ค.ศ.2015 ประกอบดวย 1) มีผูการ
เขารวมการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.8 ลานคน 2) การเพิ่มชั่วโมงการเรียนรู
ท้ังในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3) การเพิ่มหองเรียนและ
โรงเรียนในพื้นท่ีขาดแคลน 4) การเพิ่มปริมาณครูและคุณภาพและการ
ฝกอบรมครูโดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับมัธยมศึกษา คนละอยางนอย 10,000 
บาทตอปและการขึ้นเงินเดือนรอยละ 3-5 ตอป 

 

 

 

 

 

 



103การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน
  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi  103 

 

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 
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and Social Development Plan (2001-2005) was the connection 
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 For Educational Strategic Plan 2004-2008 or ESP has 
long term goal to give all children and youth has education 
opportunity with quality and thoroughly in all economic levels, 
all genders, areas, races, and disabled people in order to relate 
to the state constitution and contract of government towards to 
U.N. Convention on the Rights of the Child. Education quality 
in Cambodia focuses on graduate students are able to achieve 
international and regional standard and be competitive in labor 
market in the world and region and is able the mechanism of 
social and economic development.   

Educational Development Plan of Myanmar 
Myanmar gave good attention of education 

development since the past and the most popular one was 
education in temple that supported people to increase the 
number of learning literacy in good level. During English 
colony, the number of learning literacy decrease because 
parents did not interest in education encouragement. However, 
the group who literate in 1948 had try to develop Myanmar 
education. Children who were 5-10 years old need to enter the 
school with the government support based on Basic Education 
Law 1966 and Union of Burma Education Law 1973. For basic 
education, temple was still being the places for study in rural areas 
that Myanmar government still accepted this system.     
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 สําหรับแผนยุทธศาสตรการศึกษาป ค.ศ.2004-2008 หรือ ESP มี
เปาหมายระยะยาวท่ีจะใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอยาง
มีคุณภาพและท่ัวถึงในระดับเศรษฐกิจท้ังหมดทุกเพศ พื้นท่ี เชื้อชาติและคน
พิการในการท่ีจะเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญและสัญญาของรัฐบาลท่ีมีตอ
สหประชาชาติอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คุณภาพการศกึษาในประเทศกัมพูชา
มุงเนนไปท่ีใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถบรรลุมาตรฐานสากลใน
ระดับภูมิภาคและจะมีการแขงขันในตลาดแรงงานในโลกและในภูมิภาค 
รวมท้ังสามารถสรางกลไกของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  
 
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศเมียนมาร 
 เมียนมารใหความสนใจท่ีดีของการพัฒนาการศึกษาต้ังแตอดีตท่ี
ผานมาและเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการศึกษาในวัดท่ีไดรับการสนับสนุนใหคน
ไดรับการศึกษาและเพิ่มจํานวนของการอานออกเขียนไดในระดับท่ีดี ในชวง
อาณานิคมของอังกฤษ มีจํานวนของการเรียนรูลดลงท้ังน้ีเพราะพอแมไมได
สนใจในการใหการสนับสนุนการศึกษา อยางไรก็ตามกลุมท่ีอานหนังสือไดใน
ป ค.ศ.1948 ไดพยายามท่ีจะพัฒนาการศึกษาของเมียนมาร โดยเด็กมีความ
จําเปนตองไดเรียนในชวงอายุ 5-10 ป โดยท่ีจะไดรับการสนับสนุนของรัฐบาล
อยูบนพื้นฐานของกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานป ค.ศ.1966 และกฎหมาย
การศึกษาสหภาพพมาป ค.ศ.1973 สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดก็ยังคง
เปนสถานท่ีสําหรับการศึกษาในพื้นท่ีชนบท ซึ่งรัฐบาลเมียนมารยังคงตอง
ยอมรับกับระบบน้ี 
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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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 นอกจากน้ียังมีชองวางของการพัฒนาการศึกษา ป ค.ศ. 1998 
เมียนมารไดปรับหลักสูตรและการสอนโดยเนนในระดับประถมศึกษาและไดมี
การกําหนดปการศึกษาอยางเปนทางการสําหรับโรงเรียนท้ังหมดในการ
ดําเนินการเรียนการสอนและการเรียนรูในเวลาเดียวกัน เมื่อวันท่ีแผนการ
ศึกษาป ค.ศ.1999 ไดกําหนดขึ้นในระดับชาติซึ่งแบงออกเปนระยะยาว ระยะ
กลางและระยะส้ัน เพื่อใหมีความพรอมสําหรับศตวรรษท่ี 21  
 1. แผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว 30 ป ในชวงปงบประมาณ
2001-02 ถึงปงบประมาณ 2030-31 ซึ่งแบงออกเปน 6 ขั้นตอนและแตละ
ขั้นตอนมีระยะเวลานาน 5 ป ระบบการศึกษาน้ีไดรับการสนับสนุนในการ
สรางสังคมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศท่ีพัฒนาจะ
มุงเนน 5 ดาน ประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยี 
การขยายการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ
การใหการสนับสนุนการศึกษาและการรักษาอัตลักษณและคุณคาของชาติ มี 
46 โครงการ แบงเปนสองระดับ 1) มี 10 โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย 1.1) โครงการของการปรับปรุงระบบการศึกษาสําหรับการ
พัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยและประสบความสําเร็จ 1.2) โครงการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคน 1.3) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณภาพขั้นพื้นฐานการศึกษา 1.4) โครงการการใหโอกาสทางการศึกษาในท้ัง
กอนการศึกษา สายอาชีพและระดับการศึกษาสายอาชีพภายใตการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 1.5) โครงการของการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและ
การสอนท่ีนําไปสู E-Education 1.6) โครงการการผลิตของมนุษยสําหรับการ
พัฒนาแบบองครวม 1.7) โครงการการเสริมสรางการจัดการศึกษา 1.8) 
โครงการของการดําเนินกิจกรรมการศึกษากับชุมชน 1.9) โครงการของ
กิจกรรมการปฏิรูปเพื่อการศึกษานอกระบบ และ 1.10) โครงการเสริมสราง
การวิจัยการศึกษา  
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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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 นอกจากน้ียังมีชองวางของการพัฒนาการศึกษา ป ค.ศ. 1998 
เมียนมารไดปรับหลักสูตรและการสอนโดยเนนในระดับประถมศึกษาและไดมี
การกําหนดปการศึกษาอยางเปนทางการสําหรับโรงเรียนท้ังหมดในการ
ดําเนินการเรียนการสอนและการเรียนรูในเวลาเดียวกัน เมื่อวันท่ีแผนการ
ศึกษาป ค.ศ.1999 ไดกําหนดขึ้นในระดับชาติซึ่งแบงออกเปนระยะยาว ระยะ
กลางและระยะส้ัน เพื่อใหมีความพรอมสําหรับศตวรรษท่ี 21  
 1. แผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว 30 ป ในชวงปงบประมาณ
2001-02 ถึงปงบประมาณ 2030-31 ซึ่งแบงออกเปน 6 ขั้นตอนและแตละ
ขั้นตอนมีระยะเวลานาน 5 ป ระบบการศึกษาน้ีไดรับการสนับสนุนในการ
สรางสังคมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศท่ีพัฒนาจะ
มุงเนน 5 ดาน ประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยี 
การขยายการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ
การใหการสนับสนุนการศึกษาและการรักษาอัตลักษณและคุณคาของชาติ มี 
46 โครงการ แบงเปนสองระดับ 1) มี 10 โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย 1.1) โครงการของการปรับปรุงระบบการศึกษาสําหรับการ
พัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยและประสบความสําเร็จ 1.2) โครงการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคน 1.3) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณภาพขั้นพื้นฐานการศึกษา 1.4) โครงการการใหโอกาสทางการศึกษาในท้ัง
กอนการศึกษา สายอาชีพและระดับการศึกษาสายอาชีพภายใตการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 1.5) โครงการของการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและ
การสอนท่ีนําไปสู E-Education 1.6) โครงการการผลิตของมนุษยสําหรับการ
พัฒนาแบบองครวม 1.7) โครงการการเสริมสรางการจัดการศึกษา 1.8) 
โครงการของการดําเนินกิจกรรมการศึกษากับชุมชน 1.9) โครงการของ
กิจกรรมการปฏิรูปเพื่อการศึกษานอกระบบ และ 1.10) โครงการเสริมสราง
การวิจัยการศึกษา  
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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. โครงการเพื่อการพัฒนาในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  36 
โครงการซึ่งประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยีการ
วิจัยสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต สังคมการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและ
รักษาเอกลักษณของชาติและคานิยม และแผนระยะกลาง 4 ป ท่ีเรียกวา“ส่ีป
แผนพิ เศษ เพื่ อการศึกษา  (ป งบประมาณ2000-01 ถึ งป  2003-04)” 
ประกอบดวย 27 โครงการ แบงออกเปน 2 ระดับ และ 1) มีจํานวน 6 
โครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก 1.1) แกไขและการปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2) การประยุกตใชการประเมินแบบใหม การศึกษาขั้น
พื้นฐานแนวใหมและปรับโครงสรางของการสอบเขาในระดับอุดมศึกษา 1.3) 
การใชหองเรียนมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 1.4) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของครู 1.5) กิจกรรมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาท่ี
สมบูรณ 1.6) จัดใหมีโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาท้ังหมด 2) 
โครงการพัฒนาระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนนไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
คุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศึกษาทําใหความ
คืบหนาในการดําเนินการวิจัย การพัฒนาการเรียนรูสังคมตลอดชีวิต และให
กําลังใจความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 21 โครงการ 2.1) แกไข
และการปฏิรูปหลักสูตร มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ในโรงเรียนการศึกษา
เพื่อตอบสนองมาตรฐานสากลและสงเสริมสาขา interdisplinary 2.2) 
ปรับปรุงระบบการประเมินการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2.3) การสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดตัวเอง ความคิด
สรางสรรค โดยไมคัดลอกและความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
สําหรับการเปล่ียนแปลงหลักสูตร 2.4) การปรับลดอุปสรรคตอระบบ
การศึกษาโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2.5) การพัฒนาระบบการศึกษา
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
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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, 

110  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 

 

 2. โครงการเพื่อการพัฒนาในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  36 
โครงการซึ่งประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยีการ
วิจัยสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต สังคมการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและ
รักษาเอกลักษณของชาติและคานิยม และแผนระยะกลาง 4 ป ท่ีเรียกวา“ส่ีป
แผนพิ เศษ เพื่ อการศึกษา  (ป งบประมาณ2000-01 ถึ งป  2003-04)” 
ประกอบดวย 27 โครงการ แบงออกเปน 2 ระดับ และ 1) มีจํานวน 6 
โครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก 1.1) แกไขและการปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2) การประยุกตใชการประเมินแบบใหม การศึกษาขั้น
พื้นฐานแนวใหมและปรับโครงสรางของการสอบเขาในระดับอุดมศึกษา 1.3) 
การใชหองเรียนมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 1.4) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของครู 1.5) กิจกรรมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาท่ี
สมบูรณ 1.6) จัดใหมีโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาท้ังหมด 2) 
โครงการพัฒนาระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนนไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
คุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศึกษาทําใหความ
คืบหนาในการดําเนินการวิจัย การพัฒนาการเรียนรูสังคมตลอดชีวิต และให
กําลังใจความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 21 โครงการ 2.1) แกไข
และการปฏิรูปหลักสูตร มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ในโรงเรียนการศึกษา
เพื่อตอบสนองมาตรฐานสากลและสงเสริมสาขา interdisplinary 2.2) 
ปรับปรุงระบบการประเมินการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2.3) การสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดตัวเอง ความคิด
สรางสรรค โดยไมคัดลอกและความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
สําหรับการเปล่ียนแปลงหลักสูตร 2.4) การปรับลดอุปสรรคตอระบบ
การศึกษาโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2.5) การพัฒนาระบบการศึกษา
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
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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 learning,
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2.6) การคนหาวิธีการของการศึกษาทางไกล การศึกษาระดับสูงท่ีจะเปน
มหาวิทยาลัยเปด 2.7) การศึกษาวิจัยท้ังในการพัฒนาวิชาการและเพื่อรองรับ
ความตองการของภาคเอกชนรวมท้ังองคกรอื่น ๆ เพื่อคนหาเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนสําหรับประเทศ 2.8 ) เพื่อสราง
ความรวมมือเครือขายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท้ังในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และระดับนานาชาติ  2.9) เพื่อสรางระบบการจัดการศึกษาสําหรับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ และเพื่อรักษาเอกลักษณของตัวเอง 2.10) 
เพื่อดําเนินโครงการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน 2.11) เพื่อเพิ่ม
ความรูทางวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการสําหรับการดําเนินการโครงการวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยจากระดับปริญญา
ตรีใหอยูในระดับปริญญาเอก 2.12) เพื่อสรางระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท่ีสามารถ ส่ือสารระหว างสถา บันการศึกษาและองคกร ท่ี เ รี ยกว า 
“อินทราเน็ต” 2.13) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศูนยขอมูลมัลติมีเดียท่ี
สถาบันการศกึษาในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับการใชประโยชนของการเรียนรูและ
การดําเนินการวิจัย 2.14) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศูนยการเรียนรู
มัลติมีเดียท่ีมหาวิทยาลัยเปดสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู 2.15) เพื่อสราง
หองปฏิบัติการภาษาในสถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้น 2.16) เพื่อเพิ่มการใชงาน
หองสมุดในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในการใชเทคโนโลยีเพื่อความ
สะดวกสบายของการใชทรัพยากรโดยไมตองมาถึงสถานท่ีต้ังของหองสมุดท่ี 
2.17) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาเปด 2.18) เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้นในการปรับปรุงสถานท่ี
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 2.19) เพื่อสรางส่ือการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนและและเหมาะสมกับ
ความตองการในระดับทองถิ่น 2.20) การผลิตส่ือเพื่อการการเรียนรู 
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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 learning,
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2.6) การคนหาวิธีการของการศึกษาทางไกล การศึกษาระดับสูงท่ีจะเปน
มหาวิทยาลัยเปด 2.7) การศึกษาวิจัยท้ังในการพัฒนาวิชาการและเพื่อรองรับ
ความตองการของภาคเอกชนรวมท้ังองคกรอื่น ๆ เพื่อคนหาเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนสําหรับประเทศ 2.8 ) เพื่อสราง
ความรวมมือเครือขายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท้ังในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และระดับนานาชาติ  2.9) เพื่อสรางระบบการจัดการศึกษาสําหรับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ และเพื่อรักษาเอกลักษณของตัวเอง 2.10) 
เพื่อดําเนินโครงการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน 2.11) เพื่อเพิ่ม
ความรูทางวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการสําหรับการดําเนินการโครงการวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยจากระดับปริญญา
ตรีใหอยูในระดับปริญญาเอก 2.12) เพื่อสรางระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท่ีสามารถ ส่ือสารระหว างสถา บันการศึกษาและองคกร ท่ี เ รี ยกว า 
“อินทราเน็ต” 2.13) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศูนยขอมูลมัลติมีเดียท่ี
สถาบันการศกึษาในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับการใชประโยชนของการเรียนรูและ
การดําเนินการวิจัย 2.14) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศูนยการเรียนรู
มัลติมีเดียท่ีมหาวิทยาลัยเปดสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู 2.15) เพื่อสราง
หองปฏิบัติการภาษาในสถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้น 2.16) เพื่อเพิ่มการใชงาน
หองสมุดในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในการใชเทคโนโลยีเพื่อความ
สะดวกสบายของการใชทรัพยากรโดยไมตองมาถึงสถานท่ีต้ังของหองสมุดท่ี 
2.17) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาเปด 2.18) เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้นในการปรับปรุงสถานท่ี
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 2.19) เพื่อสรางส่ือการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนและและเหมาะสมกับ
ความตองการในระดับทองถิ่น 2.20) การผลิตส่ือเพื่อการการเรียนรู 
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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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และการฝกปฏิบัติเกี่ยกกับหลักสูตรสําหรับช้ันเรียนท่ีใชระบบมัลติมีเดียใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.21) ส่ือการสอนจะเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนท้ังน้ี
เพื่อท่ีจะอํานวยความสะดวกสําหรับผูเรียนท่ีจะศึกษาตอในระบบการเรียนรู
ทางไกล สําหรับแผนระยะส้ัน 2 ป น้ีเรียกวา “แผนพัฒนาการศึกษาระยะส้ัน 
ค.ศ. 2001-2002” โดยมุงเนนไปท่ีการพัฒนาผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในระดับพื้นฐานและระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับการสรางกลุมท่ีมีคุณภาพและมี
ทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความสําคัญอยาง
มากในปจจุบัน 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้ังแตไดรับเอกราชในป 
ค.ศ.1975 การศึกษาจะเนนเปนประเด็นหลักของการพัฒนาโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการศึกษาประถมศึกษา เทคนิคศึกษาและจํานวนของอายุของผูรูหนังสือ
คือ 14-15 ป แมประเทศลาวพยายามท่ีจะปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจาก
ระบบการวางแผนจากสวนกลางท่ีจะเปนนโยบายตลาดเสรีในป 1986 แตก็มี
ความแตกตางจากอดีตท่ีผานมาน่ันคอืการศึกษาเพื่อการพัฒนาทุนมนุษยและ
การแกปญหาความยากจนอยางย่ังยืนเพื่อความเจริญรุงเรืองอยางรวดเร็วและ
การพัฒนาโดยการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การศึกษา
ไดจัดใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในการฝกอบรมคนใหมีความ
พรอมสําหรับระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของกลไกการตลาด ดังน้ัน วิธีการ
ของการพัฒนาการศึกษาในประเทศลาวจึงดีขึ้นตามลําดับ ในการเพิ่มระดับ
การศึกษาแหงชาติโดยมีหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวของกับ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาของชาติ ในป ค.ศ.1993 ไดแบงไว 3 วิธี
ของการพัฒนาดานการศึกษา 
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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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และการฝกปฏิบัติเกี่ยกกับหลักสูตรสําหรับช้ันเรียนท่ีใชระบบมัลติมีเดียใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.21) ส่ือการสอนจะเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนท้ังน้ี
เพื่อท่ีจะอํานวยความสะดวกสําหรับผูเรียนท่ีจะศึกษาตอในระบบการเรียนรู
ทางไกล สําหรับแผนระยะส้ัน 2 ป น้ีเรียกวา “แผนพัฒนาการศึกษาระยะส้ัน 
ค.ศ. 2001-2002” โดยมุงเนนไปท่ีการพัฒนาผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในระดับพื้นฐานและระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับการสรางกลุมท่ีมีคุณภาพและมี
ทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความสําคัญอยาง
มากในปจจุบัน 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้ังแตไดรับเอกราชในป 
ค.ศ.1975 การศึกษาจะเนนเปนประเด็นหลักของการพัฒนาโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการศึกษาประถมศึกษา เทคนิคศึกษาและจํานวนของอายุของผูรูหนังสือ
คือ 14-15 ป แมประเทศลาวพยายามท่ีจะปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจาก
ระบบการวางแผนจากสวนกลางท่ีจะเปนนโยบายตลาดเสรีในป 1986 แตก็มี
ความแตกตางจากอดีตท่ีผานมาน่ันคอืการศึกษาเพื่อการพัฒนาทุนมนุษยและ
การแกปญหาความยากจนอยางย่ังยืนเพื่อความเจริญรุงเรืองอยางรวดเร็วและ
การพัฒนาโดยการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การศึกษา
ไดจัดใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในการฝกอบรมคนใหมีความ
พรอมสําหรับระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของกลไกการตลาด ดังน้ัน วิธีการ
ของการพัฒนาการศึกษาในประเทศลาวจึงดีขึ้นตามลําดับ ในการเพิ่มระดับ
การศึกษาแหงชาติโดยมีหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวของกับ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาของชาติ ในป ค.ศ.1993 ไดแบงไว 3 วิธี
ของการพัฒนาดานการศึกษา 
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consisted of 1) development of Education for All and it has 
been set for the first priority in order to be ready for economic 
and social development, 2) enhancement the quality of 
education and create the cooperation between school education 
and education in society and family, and 3) improve and 
develop modern education in all levels both basic education 
and vocational education, in both public and private sections, in 
both formal and non-formal education in the aspect of science 
and technology progress. In 1997, State Planning Committee of 
Lao PDR has set the project of medium term human resources 
development between 1997 – 2000 in general for setting the order of 
importance of operation in education development related to 
economic reform within the country with the Philosophy called “To 
encourage holistic development and integration cover variety 
methods and connected to many organizations”. Three main aspects 
have been set for the project which consisted of 1) the ability of 
manager in all levels, 2) teachers’ quality in all levels especially in 
provincial level, and 3) the motivation from community especially in 
faraway areas and minority communities.

In the 21st Century, education development in Laos PDR 
has done following the process in 5 years (2001 – 2005). There 
were 4 objectives consisted of 1) access equality education, 2) 
enhancement education quality, 3) improvement the connection 
within education system, and 4) encouragement education 
management to be strong. Therefore, there were 15 targets for 
action which were 1) expanding early year students care by 
cooperate with public and private organization to establish 
early year schools at least 5 percent per year, 2) to persuade 
children to attend compulsory education,

116  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 

 

ประกอบดวย 1) การพัฒนาการศึกษาสําหรับทุกคนและการศึกษาไดรับการ
สงเสริมและใหความสําคัญเปนอันดับแรกในการเตรียมความพรอมสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2) การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของ
การศึกษาและสรางความรวมมือระหวางการศึกษาของโรงเรียนและ
การศึกษาในสังคมและครอบครัว และ 3) การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา
ท่ีทันสมัยในทุกระดับท้ังการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาสายอาชีพท้ังใน
สวนภาครัฐและเอกชนท้ังในการศึกษาอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ในลักษณะของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป ค.ศ.1997 
คณะกรรมการวางแผนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมีการ
กําหนดโครงการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระยะกลางระหวางป ค.ศ.
1997 – 2000 โดยท่ัวไปสําหรับการกําหนดลําดับความสําคัญของการ
ดําเนินงานในการพัฒนาการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีมีปรัชญาท่ีเรียกวา“เพื่อสงเสริมใหการพัฒนาแบบองครวม
และบูรณาการวิธีการท่ีหลากหลายและเช่ือมตอกับหลายองคกร”มีสาม
ประเด็นหลักท่ีไดรับการกําหนดใหมีโครงการซึ่งประกอบดวย 1) ความสามารถ
ของการจัดการในทุกระดับ 2) คุณภาพครูในทุกระดับโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ระดับจังหวัดและ 3) แรงจูงใจจากชุมชนโดยเฉพาะในพื้นท่ีหางไกลและชุมชน
ของชนกลุมนอย  
 ในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาการศึกษาในประเทศลาวไดทําตาม
ขั้ นตอนใน  5 ป  (2001-2005) โดยมี  4 มี วัตถุประสงค  ประกอบดวย 
1) การศึกษาการเขาถึงความเสมอภาค 2) เนนคุณภาพการศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 3) การปรับปรุงการเช่ือมตอในระบบการศึกษา และ 4) การ
จัดการศึกษาท่ีสนับสนุนใหมีความเขมแข็งมากขึ้น ดังน้ัน จึงมีการกําหนด
เปาหมาย 15 ดาน สําหรับการดําเนินการซึ่ง ไดแก 1) เพื่อขยายตัวของ
นักเรียนชวงตนปโดยการดูแลใหความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนใน
การสรางโรงเรียนในชวงตนปอยางนอยรอยละ 5 ตอป 2) เพื่อเชิญชวนใหเด็ก
ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
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consisted of 1) development of Education for All and it has 
been set for the first priority in order to be ready for economic 
and social development, 2) enhancement the quality of 
education and create the cooperation between school education 
and education in society and family, and 3) improve and 
develop modern education in all levels both basic education 
and vocational education, in both public and private sections, in 
both formal and non-formal education in the aspect of science 
and technology progress. In 1997, State Planning Committee of 
Lao PDR has set the project of medium term human resources 
development between 1997 – 2000 in general for setting the order of 
importance of operation in education development related to 
economic reform within the country with the Philosophy called “To 
encourage holistic development and integration cover variety 
methods and connected to many organizations”. Three main aspects 
have been set for the project which consisted of 1) the ability of 
manager in all levels, 2) teachers’ quality in all levels especially in 
provincial level, and 3) the motivation from community especially in 
faraway areas and minority communities.

In the 21st Century, education development in Laos PDR 
has done following the process in 5 years (2001 – 2005). There 
were 4 objectives consisted of 1) access equality education, 2) 
enhancement education quality, 3) improvement the connection 
within education system, and 4) encouragement education 
management to be strong. Therefore, there were 15 targets for 
action which were 1) expanding early year students care by 
cooperate with public and private organization to establish 
early year schools at least 5 percent per year, 2) to persuade 
children to attend compulsory education,
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ระดับจังหวัดและ 3) แรงจูงใจจากชุมชนโดยเฉพาะในพื้นท่ีหางไกลและชุมชน
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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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โดยการต้ังคาเปาหมายจากรอยละ 77 (ในป ค.ศ.2000) ใหเปนรอยละ 85 ใน
ป ค.ศ. 2005 3) เพื่อขยายโรงเรียนประถมศึกษาในชนกลุมนอยและพื้นท่ี
หางไกลโดยใชการเรียนการสอนกิจกรรมกลุมตามความตองการขั้นพื้นฐาน
ของแตละพื้นท่ี 4) เพื่อใหอยูในสภาพท่ีและพยายามท่ีจะลดจํานวนของปการ
ซ้ําชั้นและลาออก 5) เพื่อสรางเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกันโดยการ
ขยายท้ังระดับตนและระดับสูงกวาระดับมัธยมศึกษา 6) เพื่อเพิ่มจํานวนของ
การรูหนังสือของคนชวงอายุ 15-40 ป 7) ดําเนินการและเสริมสรางความรู
ใหมอยางนอยรอยละ 30 ใหจบการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 8) เพื่อ
ปรับปรุงการฝกอบรมครูในโรงเรียนท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมท้ัง
เพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอนในการฝกอบรมความจําเปนในการศึกษาขั้น
พื้นฐานในหลักสูตรการเรียนการสอน 9) เพื่อปรับปรุงความสามารถของครู
จากวิทยาลัยครูและปริญญาตรีท่ีมุงเนนภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา 10) เพื่อสงเสริมและขยายการศึกษาสายอาชีพ
เพื่อใหสามารถรับนักเรียนและจํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของนักเรียนท่ีสอดคลองกับ
ระบบของรัฐ 11) เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนอาชีวศึกษาจากทุกภูมิภาคมีความ
เขมแข็ง ย่ิงขึ้น 12) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนหญิงและชนกลุมนอยไดรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 13) เพื่อกําหนดใหมีอาจารยใหญในโรงเรียน
และท่ีปรึกษา 14) เพื่อใหขอมูลในการจัดการศึกษาท่ีส้ันและงาย และ 
15) เพื่อเพิ่มสัดสวนงบประมาณการศึกษาจากรอยละ 13 ในป ค.ศ.2000 
เปนรอยละ 14 ในป ค.ศ.2005 
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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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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 the 
quality of human resources,
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แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
จากประเทศท่ีเต็มไปดวยประชากรและใชเวลานานในการสงคราม

เวียดนามตองใชระยะเวลานานในการปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงระบบ
เศรษฐกิจจากการควบคุมของเศรษฐกิจอยางเขมงวดเพื่อใหเปนระบบตลาด
เพื่อท่ีจะแกปญหายากจนและเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยใช
การศึกษากับการพัฒนาท่ีสําคัญ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาฉบับแรกได
กํ าหนดใช เมื่ อ วัน ท่ี  12 สิ งหาคม  พ.ศ .2543 เนนจะสรางการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีไมมีคาเลาเรียนสําหรับชาวเวียดนามทุกคน ก็ยังคงขึ้นขึ้นใน
โรงเรียนระดับมัธยมตอนตนใหครอบคลุมจํานวน 30 จังหวัด เวียดนามไดมี
การกําหนดแผนกลยุทธในระยะยาวในการพัฒนาการศึกษาป พ.ศ. 2544 –
 2553 โดยมีเน้ือหาสําคัญคือ 1) เพื่อปรับปรุงแนวโนมของการศึกษาไปใน
ระดับสูงของโลกและมีความเหมาะสมกับแนวทางการปฏิ บั ติของ
เวียดนาม รวมท้ังควรท่ีจะตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน   
อนุภูมิภาคและทองถิ่นและปรับไปยังสังคมการเรียนรูเพื่อท่ีจะนําการศึกษา
แหงชาติมาพัฒนาใหหางไกลจากความเปนประเทศดอยพัฒนา 2) เพื่อให
โอกาสสําคัญในการฝกอบรมคนในดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีชั้นสูงและ
เพื่อใหโอกาสในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3) เพื่อเริ่มตน
เปาหมายและวิธีการการเรียนการสอนในทุกระดับ และการพัฒนาครูใหมี
ความพรอมสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังเริ่มตนการจัด
การศึกษาและการต้ังพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับการให
อํานาจในการพัฒนาการศึกษา การศึกษานอกระบบยังเปนวิธีท่ีสําคัญของ
การพัฒนาดานการศึกษาโดยใชแนวคิดของการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ัน 
เ วียดนามไดกําหนดเปาหมายของการศึกษาในป  พ.ศ.  2553 พบวา 
1) การศึกษานอกระบบถูกนํามาใชสําหรับการขับเคล่ือนของชุมชนสูสังคม
การเรียนรู ใหโอกาสใหทุกคนไดเรียนรูอยางตอเน่ืองท้ังน้ีขึ้นอยูกับศักยภาพ
ของพวกเขาเพื่อท่ีจะสนับสนุนคุณภาพของทรัพยากรมนุษย 
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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 the 
quality of human resources,
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แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
จากประเทศท่ีเต็มไปดวยประชากรและใชเวลานานในการสงคราม

เวียดนามตองใชระยะเวลานานในการปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงระบบ
เศรษฐกิจจากการควบคุมของเศรษฐกิจอยางเขมงวดเพื่อใหเปนระบบตลาด
เพื่อท่ีจะแกปญหายากจนและเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยใช
การศึกษากับการพัฒนาท่ีสําคัญ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาฉบับแรกได
กํ าหนดใช เมื่ อ วัน ท่ี  12 สิ งหาคม  พ.ศ .2543 เนนจะสรางการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีไมมีคาเลาเรียนสําหรับชาวเวียดนามทุกคน ก็ยังคงขึ้นขึ้นใน
โรงเรียนระดับมัธยมตอนตนใหครอบคลุมจํานวน 30 จังหวัด เวียดนามไดมี
การกําหนดแผนกลยุทธในระยะยาวในการพัฒนาการศึกษาป พ.ศ. 2544 –
 2553 โดยมีเน้ือหาสําคัญคือ 1) เพื่อปรับปรุงแนวโนมของการศึกษาไปใน
ระดับสูงของโลกและมีความเหมาะสมกับแนวทางการปฏิ บั ติของ
เวียดนาม รวมท้ังควรท่ีจะตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน   
อนุภูมิภาคและทองถิ่นและปรับไปยังสังคมการเรียนรูเพื่อท่ีจะนําการศึกษา
แหงชาติมาพัฒนาใหหางไกลจากความเปนประเทศดอยพัฒนา 2) เพื่อให
โอกาสสําคัญในการฝกอบรมคนในดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีชั้นสูงและ
เพื่อใหโอกาสในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3) เพื่อเริ่มตน
เปาหมายและวิธีการการเรียนการสอนในทุกระดับ และการพัฒนาครูใหมี
ความพรอมสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังเริ่มตนการจัด
การศึกษาและการต้ังพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับการให
อํานาจในการพัฒนาการศึกษา การศึกษานอกระบบยังเปนวิธีท่ีสําคัญของ
การพัฒนาดานการศึกษาโดยใชแนวคิดของการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ัน 
เ วียดนามไดกําหนดเปาหมายของการศึกษาในป  พ.ศ.  2553 พบวา 
1) การศึกษานอกระบบถูกนํามาใชสําหรับการขับเคล่ือนของชุมชนสูสังคม
การเรียนรู ใหโอกาสใหทุกคนไดเรียนรูอยางตอเน่ืองท้ังน้ีขึ้นอยูกับศักยภาพ
ของพวกเขาเพื่อท่ีจะสนับสนุนคุณภาพของทรัพยากรมนุษย 
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2) to reduce the number of illiteracy ratio in adult age 
especially in distant area and hill tribe area for enhancing the 
quality of continued education which will lead to gain 
knowledge in lower secondary level thoroughly, and 3) to 
provide the opportunity for workers to attend short curriculum 
for enhancing the quality of product and salary increase 
including the chance of job transfer. 

Vietnam has set National Education for All Action 
Plan 2003-2015 and cooperate with UNESCO as the key of 
government in the policy adjustment in macro level related to 
Education for All. The government policy has improved 
education to be updated as the recommendation from Daka 
Framework for Action, Education on for All:  Meeting our 
Collective Commitments with 150 countries in the World 
Education Forum at Dakar, Republic of Senegal on April 2000. 
It is the framework for action for provincial level and city level 
called “Provincial Education for All Plans”. Then, National 
Education for All Action Plan 2003-2015 has set and related to 
3 aspects of education goals which are 1) access to education, 
2) education quality, and 3) 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 per semester,
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2) การลดจํานวนของอัตราการไมรูหนังสือในวัยผูใหญโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
พื้นท่ีและชาวเขาเผาตางๆ ท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกล สําหรับการเสริมสราง
คุณภาพของการศึกษาอยางตอเน่ืองน้ันไดพัฒนาเพื่อนําไปสูการไดรับความรู
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดอยางท่ัวถึง และ 3) เพื่อใหโอกาสสําหรับคนท่ี
จะเขารวมหลักสูตรระยะส้ันเพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตและเงินเดือนท่ี
เพิ่มขึ้นรวมถึงโอกาสของการถายโอนงาน  

เวียดนามไดมีการจัดต้ังการจัดการศึกษาแหงชาติสําหรับทุก
แผนปฏิบัติการทุกฉบับในป พ.ศ. 2546-2558 และใหความรวมมือกับ
ยูเนสโกเปนกุญแจสําคัญของรัฐบาลในการปรับนโยบายในระดับมหภาคท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อการท้ังหมด การศึกษานโยบายของรัฐบาลท่ีมีการ
ปรับปรุงโดยจะไดรับการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการกําหนดกรอบ
สําหรับการปฏิบัติ การศึกษาสําหรับทุกคน การประชุมภาระผูกพันโดยรวม
ของเรามี 150 ประเทศในเวทีโลกการศึกษาท่ีดาการสาธารณรัฐเซเนกัล ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2543 เปนกรอบในการดําเนินการในระดับจังหวัดและ
ระดับเมืองเรียกวา“จังหวัดจัดการศึกษาตามแผนท้ังหมด” จากน้ันการศึกษา
แหงชาติสําหรับทุกแผนปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2546-2558 ไดมีการกําหนดและ
ท่ีเกี่ยวของกับเปาหมายการศึกษา 3 ดาน คือ 1) การเขาถึงการศึกษา 2) ท่ีมี
คุณภาพการศึกษาและ 3) การจัดการศึกษา สําหรับการพัฒนา 4 กลุมหลัก
ซึ่งประกอบดวย การศึกษาชวงตน กลุมการศึกษาประถมศึกษา กลุม
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และกลุมนอกระบบการศึกษา เวียดนามหวังวา
ถาแผนปฏิบัติการไดถูกนํามาใชในทางปฏิบัติก็สามารถขับเคล่ือนเวียดนามไป
ขางหนาใน 7 ดาน คือ 1) นักเรียนจะไดรับการศึกษาเพื่อการเตรียมความ
พรอม 1 ป 2) นักเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ป 3) นักเรียน
ทุกคนจะไดมีโอกาสในการเรียนรูโดยไมตองจายคาเลาเรียนเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาเปนระยะเวลาจํานวน 900 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
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2) to reduce the number of illiteracy ratio in adult age 
especially in distant area and hill tribe area for enhancing the 
quality of continued education which will lead to gain 
knowledge in lower secondary level thoroughly, and 3) to 
provide the opportunity for workers to attend short curriculum 
for enhancing the quality of product and salary increase 
including the chance of job transfer. 

Vietnam has set National Education for All Action 
Plan 2003-2015 and cooperate with UNESCO as the key of 
government in the policy adjustment in macro level related to 
Education for All. The government policy has improved 
education to be updated as the recommendation from Daka 
Framework for Action, Education on for All:  Meeting our 
Collective Commitments with 150 countries in the World 
Education Forum at Dakar, Republic of Senegal on April 2000. 
It is the framework for action for provincial level and city level 
called “Provincial Education for All Plans”. Then, National 
Education for All Action Plan 2003-2015 has set and related to 
3 aspects of education goals which are 1) access to education, 
2) education quality, and 3) 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 per semester,
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2) การลดจํานวนของอัตราการไมรูหนังสือในวัยผูใหญโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
พื้นท่ีและชาวเขาเผาตางๆ ท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกล สําหรับการเสริมสราง
คุณภาพของการศึกษาอยางตอเน่ืองน้ันไดพัฒนาเพื่อนําไปสูการไดรับความรู
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดอยางท่ัวถึง และ 3) เพื่อใหโอกาสสําหรับคนท่ี
จะเขารวมหลักสูตรระยะส้ันเพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตและเงินเดือนท่ี
เพิ่มขึ้นรวมถึงโอกาสของการถายโอนงาน  

เวียดนามไดมีการจัดต้ังการจัดการศึกษาแหงชาติสําหรับทุก
แผนปฏิบัติการทุกฉบับในป พ.ศ. 2546-2558 และใหความรวมมือกับ
ยูเนสโกเปนกุญแจสําคัญของรัฐบาลในการปรับนโยบายในระดับมหภาคท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อการท้ังหมด การศึกษานโยบายของรัฐบาลท่ีมีการ
ปรับปรุงโดยจะไดรับการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการกําหนดกรอบ
สําหรับการปฏิบัติ การศึกษาสําหรับทุกคน การประชุมภาระผูกพันโดยรวม
ของเรามี 150 ประเทศในเวทีโลกการศึกษาท่ีดาการสาธารณรัฐเซเนกัล ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2543 เปนกรอบในการดําเนินการในระดับจังหวัดและ
ระดับเมืองเรียกวา“จังหวัดจัดการศึกษาตามแผนท้ังหมด” จากน้ันการศึกษา
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ท่ีเกี่ยวของกับเปาหมายการศึกษา 3 ดาน คือ 1) การเขาถึงการศึกษา 2) ท่ีมี
คุณภาพการศึกษาและ 3) การจัดการศึกษา สําหรับการพัฒนา 4 กลุมหลัก
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4) all local areas are allocated project and facilitate objects for 
learning and training for modern life skills, 5) the quality of 
teaching and instruction will be improved into international 
standard through the process of curriculum improvement 
continually, 6) educational results will directly related to 
modern economy and society which will effect Vietnam to 
enhance stability, and 7) educational management will have the 
structure of modern decentralization.

All ASEAN countries have basic improvement and 
development of countries from the law level and the National 
Economic and Social Development Plan. Most countries have 
issued Educational Act and made strategized plan for national
educational development. The development plan was included 
basic education plan, vocational plan, high education plan, the 
action plan in service area level and school level. The main 
purposes were to develop knowledge society and led into 
knowledge based academic system in order to provide equality 
of learning and have the opportunity to work for countries. 
However, many countries are still far away from the target 
planning. 

The comparison of strategy of education reform in all 
levels found that Thai kindergarten and basic education has 
been developed. For the variety of learning process and the 
flexible of learning found that Singapore is very far away from 
other countries even though some parts are shared with other 
countries in ASEAN community including Thailand. For high 
education in ASEAN found that they have trends of correlate 
with each other which are 1) extend and provide the 
opportunity of education, 2) focus on the quality of education 
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4) ระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีท้ังหมดไดรับการจัดสรรโครงการและการอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูและการฝกอบรมทักษะชีวิตท่ีทันสมัย 5) คุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนจะดีขึ้นและเขา สูมาตรฐานสากลผาน
กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 6) ผลการศึกษาจะ
เกี่ยวของโดยตรงกับเศรษฐกิจท่ีทันสมัยและสังคมซึ่งจะมีผลกระทบตอ
ประเทศเวียดนามในการเพิ่มเสถียรภาพ และ 7) การจัดการศึกษาจะมี
โครงสรางของการกระจายอํานาจท่ีทันสมัย  
 ทุกประเทศในอาเซียนมีการปรับปรุงขั้นพื้นฐานและการพัฒนาของ
ประเทศจากระดับกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประเทศสวนใหญไดมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาและทําแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาถูกรวมแผนขั้นพื้นฐานการศึกษาแผนการ
อาชีวศึกษา แผนศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นท่ี
ศึกษาและระดับโรงเรียน มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาสังคมฐานความรู
และนําไปเปนความรูตามระบบทางวิชาการเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันของ
การเรียนรูและมีโอกาสท่ีจะทํางานใหกับประเทศ แตหลายประเทศยังคง
หางไกลจากการวางแผนเปาหมาย  
 การเปรียบเทียบยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษาไดมีการ
ปฏิรูปในทุกระดับการศึกษา พบวา โรงเรียนอนุบาลของไทยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนา สําหรับความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู
และมีความยืดหยุนของการเรียนรูพบวา การศึกษาของสิงคโปรเปนน้ันมีการ
พัฒนาอยางมากและกาวไปไกลกวาประเทศอื่น ๆ แมวาบางดานของการจัด
การศึกษาท่ีใชรวมกันกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนรวมท้ังประเทศ
ไทย สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอาเซียน พบวา มีแนวโนมของ
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกัน ประกอบดวย 1) การขยายและการให
โอกาสทางการศึกษา 2) การมุงเนนคุณภาพของการศึกษา 
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learning and training for modern life skills, 5) the quality of 
teaching and instruction will be improved into international 
standard through the process of curriculum improvement 
continually, 6) educational results will directly related to 
modern economy and society which will effect Vietnam to 
enhance stability, and 7) educational management will have the 
structure of modern decentralization.

All ASEAN countries have basic improvement and 
development of countries from the law level and the National 
Economic and Social Development Plan. Most countries have 
issued Educational Act and made strategized plan for national
educational development. The development plan was included 
basic education plan, vocational plan, high education plan, the 
action plan in service area level and school level. The main 
purposes were to develop knowledge society and led into 
knowledge based academic system in order to provide equality 
of learning and have the opportunity to work for countries. 
However, many countries are still far away from the target 
planning. 

The comparison of strategy of education reform in all 
levels found that Thai kindergarten and basic education has 
been developed. For the variety of learning process and the 
flexible of learning found that Singapore is very far away from 
other countries even though some parts are shared with other 
countries in ASEAN community including Thailand. For high 
education in ASEAN found that they have trends of correlate 
with each other which are 1) extend and provide the 
opportunity of education, 2) focus on the quality of education 
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โอกาสทางการศึกษา 2) การมุงเนนคุณภาพของการศึกษา 
 



124  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi  125 

 

by enhancing learning level into standard level and related to 
working market with diversity, and 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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โดยการยกระดับการเรียนรูในระดับมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับตลาดการทํางาน
และความหลากหลาย และ 3) เปดการศึกษาฟรีและพัฒนาคุณภาพของครูผูสอน
เพื่อเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน ทุกประเทศ
ในขณะน้ีพยายามท่ีจะพัฒนารวมท้ังไทย มาเลเซีย ลาวและกัมพูชา  
 จากการศึกษาของการจัดการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนพบวา แตละประเทศไดจัดใหการศึกษามีความสําคัญเปนอันดับแรก
ของการพัฒนาประเทศและไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง คนในทุกประเทศ
อยางนอยควรจะจบการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานแมวาโอกาสของการ
เรียนรูจะไมเทากันกับประเทศอื่น อยางไรก็ตามแตละประเทศไดพยายามท่ี
จะใหโอกาสกับประชากรของประเทศใหไดรับการศึกษาท่ีเทาเทียมกันซึ่ง
ขึ้นอยูกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
 



125การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน
  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi  125 

 

by enhancing learning level into standard level and related to 
working market with diversity, and 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

126  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 

 

โดยการยกระดับการเรียนรูในระดับมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับตลาดการทํางาน
และความหลากหลาย และ 3) เปดการศึกษาฟรีและพัฒนาคุณภาพของครูผูสอน
เพื่อเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน ทุกประเทศ
ในขณะน้ีพยายามท่ีจะพัฒนารวมท้ังไทย มาเลเซีย ลาวและกัมพูชา  
 จากการศึกษาของการจัดการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนพบวา แตละประเทศไดจัดใหการศึกษามีความสําคัญเปนอันดับแรก
ของการพัฒนาประเทศและไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง คนในทุกประเทศ
อยางนอยควรจะจบการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานแมวาโอกาสของการ
เรียนรูจะไมเทากันกับประเทศอื่น อยางไรก็ตามแตละประเทศไดพยายามท่ี
จะใหโอกาสกับประชากรของประเทศใหไดรับการศึกษาท่ีเทาเทียมกันซึ่ง
ขึ้นอยูกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
 



126  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
128  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

Chapter IV

The State of Educational Management 
in ASEAN Community

บทที่ 4 
สภาพการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน 



127การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน
128  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

Chapter IV

The State of Educational Management 
in ASEAN Community

บทที่ 4 
สภาพการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน 



128  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi   129 

 

Chapter IV

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 4 
สภาพการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

 
 นโยบายการศึกษาในปจจุบันเกี่ยวกับชนกลุมนอย การจัดการ
เรียนรูแบบใหผูเรียนเปนสําคัญไดกําหนดขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรและ
เพื่อใหมีหลักฐานการวิจัยท่ีจะชวยใหกําหนดนโยบายในอนาคตท่ีมุงเนนไปท่ี
การจัดการความรูในทองถิ่นและภูมิปญญา การศึกษาภาคบังคับไดกําหนดไว 
9 ป โดยเริ่มจากวัยเด็กไปถึงวัยท่ีเรียนในระดับมหาวิทยาลัย รวมท้ังโรงเรียน
สองภาษา เชน ภาษาทองถิ่นและภาษาอังกฤษ รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับและเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรู
อยางเทาเทียมกัน นอกจากน้ีการจัดการศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดใน
ขณะน้ีในประชาคมอาเซียนคือการจัดการศึกษาของสิงคโปร ซึ่งปจจัย
ความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีชวยใหสิงคโปรกลายเปนหน่ึงในดานการพัฒนาระบบ
การศึกษาของโลกท่ีแสดงใหเห็นถึงความรวมมือท่ีใกลชิดและการประสาน
ความรวมมือกันกับหนวยงานท่ีดูแลดานการศึกษา คือ สถาบันการศึกษา
แหงชาติ (NIE) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ัน โรงเรียนในสิงคโปร จึง
ไดรับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายให
สถาบันการศกึษาแหงชาติ (NIE) ทําหนาท่ีในการแปลนโยบายเหลาน้ีไปใชใน
การออกแบบและการสงตอไปสูการเรียนรูและการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยเนน
การวิจัยเปนฐานในการพัฒนาดานการศึกษาและใชเปนตัวชวยกําหนดกรอบ
ของนโยบายในอนาคต หลักฐานของการดําเนินงานน้ีไดสงกลับไปท่ีโรงเรียน
และรายงานผลการฝกปฏิบัติ การกาวไปขางหนาของ NIE จะยังตองใช
กระบวนการทํางานท่ีใชความรวมมือทางการวิจัยกับกระทรวงศึกษาธิการ
และสถานศึกษา เชน สถาบันการศึกษาของครูสิงคโปร (AST) 
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Chapter IV

The State of Educational Management 
in ASEAN Community

 The currently educational policy concerns about the 
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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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 The history of education policy in ASEAN countries 
used to change from teach less 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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ประวัต ิความเปนมาของนโยบายการศึกษาในกลุมประเทศ
อาเซียนเคยปรับเปลี่ยนจากโรงเรียนที่ใชการสอนนอยไปเปนการจัดการ
เรียนรูแบบใหผูเรียนเปนสําคัญ การเปล่ียนแปลงจากสถานะทางศาสนารัฐ
ฆราวาสก็เคยเปนแบบดั้งเดิมที่มีครูเปนศูนยกลางหรือมีครูเคลื่อนที่ในชวง
สงคราม  ซึ ่ง ผู เร ียนจะตองจดจําความรู จากครู ระบบบูรณาการของ
การศึกษาในมนุษยวิทยาศาสตรทางกายภาพและดานวิชาการ ไดเคย
นํามาใชและใหความสําคัญกับปริมาณของการฝกอบรมครูใหไดมากขึ้น (ไม
มีคุณภาพ) ยกตัวอยางเชน ในกรณีศึกษาของสิงคโปรนั้น ไดมีหนวยงานท่ี
เปนสวนของการวิจัยทางการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาแหงชาติ (NIE) ที่ใช
ในการฝกอบรมครูที่จะเปนโรงเรียนผูนําและฝกอบรมคนที่จะเปนครูใหญ
ของโรงเรียน ในป พ.ศ. 2543 Nanyang Technological University มี
อิสระดวยตัวเองและ NIE ท่ีเคยเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไดมีการทํา
วิจัยเพื่อการพัฒนาทางดานการศึกษาซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาดาน
การศึกษา ตัวอยางของระบบการศึกษาในประเทศลาวซึ่งเปนอีกที่หนึ่งท่ี
เคยเปนแบบดั้งเดิมที่มีครูเปนศูนยกลาง บางครั้งในชวงเวลาที่มีสงครามก็
จะมีครูเคล่ือนท่ีไปสอนในท่ีตางๆ บางสวนไดรับเงินเดือนและบางสวนไมได
รับเงินเดือนใด ๆ หรือในประเทศกัมพูชา ที่ไดมุงเนนไปที่ปริมาณของการ
ผลิตครู (การปฏิรูปใหม) ในชวงป 2541-2557 และจากป พ.ศ. 2557 
สําหรับตอนน้ีไดมุงเนนไปท่ีคุณภาพของการผลิตครู โดยที่ครูนั้นไมไดเรียน
เพียงแคใหจบการศึกษาเทานั้น แตจะไดรับการฝกทักษะความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ดังนั้น ตอนนี้จะมุงเนนไปที่การ
ปฏิรูปครูเปนหลักสําคัญ 
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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 new book,
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สําหรับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูผูสอน
จําเปนตองใชการสอนท้ังแบบอุปนัยและแบบนิรนัย มีความพยายามใช
วิธีการสอนท่ีมีความหลากหลายดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการบทเรียนท่ีมี
คุณธรรมเปนสวนสําคัญสําหรับการเรียนรูของผูเรียนและการสอนแบบพลิก
หองเรียนท่ีครูมีบทบาทในการใหคําแนะนํา และนักเรียนไดเรียนรู มีแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาหนังสือและผลิตตําราเลมใหมโดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูของบลูมทํารูปแบบไฮบริดท่ีมุงเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตและหลักสูตรการเรียนการสอนไดจัดใหมีภาษาอังกฤษ ใน
บางประเทศในประชาคมอาเซียน โดยมุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอนท่ี
จะเปนกุญแจสําคัญของการพัฒนา ครูทุกคนในขณะน้ีควรจะสอนโดยใช
วิธีการสอนโดยตรงและวิธีการท่ีเปนสากล เชน การใชเทคโนโลยีชวยใหการ
เรียนการสอน ซึ่งจากผลการศึกษาจากนักการศึกษาอาเซียนไดปรากฏในคํา
สัมภาษณตอไปน้ี  

 
“วิธีการของการเรียนรูเปรียบเหมือนวิธีการของการ

วิจัยและตอนน้ีมุงเนนไปท่ีวิธีการสอบถามบทเรียนท่ีไดเรียนรู
วิธีการศึกษา ESD เปนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ครู
สามารถทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน แตเงินเดือนคอนขาง
ตํ่า ซึ่งก็มีอะไรไมมากนักท่ีเขาจะทําได” 

“นอกจากน้ีเรายังไดกําหนดกรอบหลักสูตรใหม ท่ี
เริ่มตนจากโรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 เราวางแผนท่ี
จะผลิตตําราเรียนซึง่เปนกระบวนการท่ีตองดําเนินงาน หนังสือ
ใหมท่ีเขียนไว จะเหมาะสมสําหรับนักเรียนในปปจจุบัน กอนท่ี
เราจะเริ่มตนเราทําวิจัยครั้งแรก จากน้ันเราจะหาชองวางท่ีเรา
สามารถพัฒนาหนังสือเลมใหม  
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which following the Bloom Taxonomy. TPAT 
teaching policy of action plan was set in 2015. 
We plan to do hybrid model that focus on 
action research, and we want to promote 
lifelong learning.”

For the management of educational administration, it 
indicated that ministry of education should set up the national 
blueprint and student standard for blended the teacher such as 
pedagogy strategies, construct information technology center to 
develop the educational section, all school teachers to complete 
at least Bachelor degree, has the international benchmark, 
national benchmark and local benchmark, improve the 
educational and the program of assessment, focus on the 
quality of education development to reach the international 
standard. There is an interview quote from ASEAN educator 
showed that:

“For the requirement of teacher 
training, they need to complete bachelor 
degree and can study one more year to become 
a teacher. We still now have a big number of 
teachers who still graduate lower than 
bachelor degree. By the year 2020, we hope 
that we can train all school teachers to 
complete at least Bachelor degree.”
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ซึ่งตอไปน้ี การจัดการเรียนรูแบบบลูม คือนโยบายการเรียน
การสอน TPAT ของแผนปฏิบัติการ ท่ีไดจัดต้ังขึ้นในปพ.ศ. 
2558 เราวางแผนท่ีจะทํารูปแบบไฮบริดท่ีมุงเนนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและเรายังตองการท่ีจะสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตใหกับผูเรียน” 
 

 สําหรับการจัดการดานการบริหารการศึกษาก็แสดงใหเห็นวา
กระทรวงศึกษาธิการควรต้ังคาตนแบบและมาตรฐานผูเรียนตามมาตรฐาน
แหงชาติ สําหรับครูก็เชนกัน ควรมีกลยุทธวาดวยเรื่องศาสตรการสอน การ
สรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในสวนของการศึกษา โดยท่ีทํา
ใหครูในโรงเรียนท้ังหมดไดสําเร็จการศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรี มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ มาตรฐานระดับชาติ และมาตรฐานในทองถิ่น มี
การปรับปรุงการศึกษาและโปรแกรมของการประเมินท่ีมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหไปถึงมาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏในคําสัมภาษณจาก
การศึกษาความคิดเห็นของนักการศกึษาอาเซียน ดังน้ี 
 

   “สําหรับความตองการของการฝกอบรมครูท่ีครูน้ันยัง
จําเปนตองศึกษาใหสําเร็จในระดับปริญญาตรี แลวจะตอง
เรียนอีกหน่ึงปท่ีจะเปนครู ตอนน้ีเรายังมีครูอีกจํานวนมากท่ี
ยังจบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดยในป พ.ศ.2563 เรา
หวังวาเราจะสามารถฝกอบรมครูในโรงเรียนท้ังหมดให
สามารถสอบผานไดอยางนอยในระดับปริญญาตรี” 
 
 
 
 



135การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน
  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi   135 

 

 
which following the Bloom Taxonomy. TPAT 
teaching policy of action plan was set in 2015. 
We plan to do hybrid model that focus on 
action research, and we want to promote 
lifelong learning.”

For the management of educational administration, it 
indicated that ministry of education should set up the national 
blueprint and student standard for blended the teacher such as 
pedagogy strategies, construct information technology center to 
develop the educational section, all school teachers to complete 
at least Bachelor degree, has the international benchmark, 
national benchmark and local benchmark, improve the 
educational and the program of assessment, focus on the 
quality of education development to reach the international 
standard. There is an interview quote from ASEAN educator 
showed that:

“For the requirement of teacher 
training, they need to complete bachelor 
degree and can study one more year to become 
a teacher. We still now have a big number of 
teachers who still graduate lower than 
bachelor degree. By the year 2020, we hope 
that we can train all school teachers to 
complete at least Bachelor degree.”

 

136  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

ซึ่งตอไปน้ี การจัดการเรียนรูแบบบลูม คือนโยบายการเรียน
การสอน TPAT ของแผนปฏิบัติการ ท่ีไดจัดต้ังขึ้นในปพ.ศ. 
2558 เราวางแผนท่ีจะทํารูปแบบไฮบริดท่ีมุงเนนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและเรายังตองการท่ีจะสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตใหกับผูเรียน” 
 

 สําหรับการจัดการดานการบริหารการศึกษาก็แสดงใหเห็นวา
กระทรวงศึกษาธิการควรต้ังคาตนแบบและมาตรฐานผูเรียนตามมาตรฐาน
แหงชาติ สําหรับครูก็เชนกัน ควรมีกลยุทธวาดวยเรื่องศาสตรการสอน การ
สรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในสวนของการศึกษา โดยท่ีทํา
ใหครูในโรงเรียนท้ังหมดไดสําเร็จการศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรี มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ มาตรฐานระดับชาติ และมาตรฐานในทองถิ่น มี
การปรับปรุงการศึกษาและโปรแกรมของการประเมินท่ีมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหไปถึงมาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏในคําสัมภาษณจาก
การศึกษาความคิดเห็นของนักการศกึษาอาเซียน ดังน้ี 
 

   “สําหรับความตองการของการฝกอบรมครูท่ีครูน้ันยัง
จําเปนตองศึกษาใหสําเร็จในระดับปริญญาตรี แลวจะตอง
เรียนอีกหน่ึงปท่ีจะเปนครู ตอนน้ีเรายังมีครูอีกจํานวนมากท่ี
ยังจบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดยในป พ.ศ.2563 เรา
หวังวาเราจะสามารถฝกอบรมครูในโรงเรียนท้ังหมดให
สามารถสอบผานไดอยางนอยในระดับปริญญาตรี” 
 
 
 
 



136  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi   137 

 

For educational research and apply research results in 
teaching and instruction, it indicated that to focus on the impact 
of the research and set the model of research. Result of 
educational research will use in the demonstration school and 
to issue the gap of educational problem, focus about education 
quality and will continue to teaching quality, set up the 
research capacity building to train the teacher, to improve the 
quality of teaching and learning, to cooperate on doing research 
in ASEAN context, set the research components of education 
changing from theory to practice, set up the new pedagogy by 
using research methods which showed interesting issue in this 
quote:

“It has set the research components of 
education changing from theory to practice.
Set up the new pedagogy by using research 
methods, setting up and training about general 
overview how to teach in class, set the new 
collaboration, lesson of studies, implemented 
the research into action, more action research 
and problem based learning.”

The future of educational system indicated that the 
state should be provided the education as quick as possible, 
ASEAN should be provided the exchange program, should be 
set up the knowledge of  “ASEANness  ”or the manual of how 
to be the ASEAN citizen, should be support the local languages 
and add into the national curriculum, to develop students’ 
potential beyond academic performance, shift the focus from 
grades to building aptitude and skills, have to reach the 
international standard of education,
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สําหรับการวิจัยและนําผลการวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนก็ช้ีใหเห็นวาใหความสําคัญกับผลกระทบของการวิจัยและการ
กําหนดรูปแบบของการวิจัย ผลการวิจัยทางการศึกษาจะใชในโรงเรียนการ
สาธิตและการลดชองวางของปญหาการศึกษาท่ีมุงเนนเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาและจะยังคงคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังการเสริมสราง
ศักยภาพการวิจัย การฝกอบรมครูเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน
และการเรียนรู จะใหความรวมมือในการทําวิจัยในบริบทอาเซียนท้ังในสวน
ของการวิจัยเพื่อการศึกษา การเปล่ียนแปลงจากทฤษฎนํีาไปสูการปฏิบัติ เพื่อ
คนหาแนวทางใหมในการจัดการเรียนการสอนแบบใหมโดยใชวิธีการวิจัยเปน
ฐานท่ีแสดงใหเห็นปญหาท่ีนาสนใจในคําสัมภาษณตอไปน้ี 

 “ไดมีการกําหนดองคประกอบการวิจัยทางการศึกษา
เพื่อการเปล่ียนแปลงจากทฤษฎ ีสูการปฏิบัติ โดยการจัดการ
เรียนการสอนแนวใหมโดยใชวิธีการวิจัย การต้ังคาและการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับภาพรวมท่ัวไปวิธีการสอนในชั้นเรียน 
รวมท้ังการทํางานรวมกันในทางการศึกษา รวมท้ังการ
ดําเนินการดวยการวิจัยไปสูการปฏิบัติมากขึ้นหรือการวิจัย
เชิงปฏิบัติการและการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน”  

 
 อนาคตของระบบการศึกษาน้ัน พบวา รัฐบาลของประเทศ
ควรจะใหความสําคัญกับการศึกษาอยางเรงดวนท่ีสุด ประชาคม
อาเซียนควรจะจัดใหมีโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีควรกําหนดความรู
เกี่ยวกับอาเซียนในลักษณะท่ีเปน “ASEANness” หรือคูมือของวิธีการ
พัฒนาเพื่อเปนพลเมืองอาเซียนท่ีควรจะสนับสนุนภาษาทองถิ่น และ
เพิ่มเขาไปในหลักสูตรระดับชาติ ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนใหมากกวาผลการเรียนท่ีเปล่ียนไปเพื่อมุงการพัฒนาความ
ถนัดและทักษะท่ีตองไปใหถึงในระดับมาตรฐานสากลของการศึกษา 
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For educational research and apply research results in 
teaching and instruction, it indicated that to focus on the impact 
of the research and set the model of research. Result of 
educational research will use in the demonstration school and 
to issue the gap of educational problem, focus about education 
quality and will continue to teaching quality, set up the 
research capacity building to train the teacher, to improve the 
quality of teaching and learning, to cooperate on doing research 
in ASEAN context, set the research components of education 
changing from theory to practice, set up the new pedagogy by 
using research methods which showed interesting issue in this 
quote:

“It has set the research components of 
education changing from theory to practice.
Set up the new pedagogy by using research 
methods, setting up and training about general 
overview how to teach in class, set the new 
collaboration, lesson of studies, implemented 
the research into action, more action research 
and problem based learning.”

The future of educational system indicated that the 
state should be provided the education as quick as possible, 
ASEAN should be provided the exchange program, should be 
set up the knowledge of  “ASEANness  ”or the manual of how 
to be the ASEAN citizen, should be support the local languages 
and add into the national curriculum, to develop students’ 
potential beyond academic performance, shift the focus from 
grades to building aptitude and skills, have to reach the 
international standard of education,
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กําหนดรูปแบบของการวิจัย ผลการวิจัยทางการศึกษาจะใชในโรงเรียนการ
สาธิตและการลดชองวางของปญหาการศึกษาท่ีมุงเนนเกี่ยวกับคุณภาพ
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คนหาแนวทางใหมในการจัดการเรียนการสอนแบบใหมโดยใชวิธีการวิจัยเปน
ฐานท่ีแสดงใหเห็นปญหาท่ีนาสนใจในคําสัมภาษณตอไปน้ี 
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ฝกอบรมเกี่ยวกับภาพรวมท่ัวไปวิธีการสอนในชั้นเรียน 
รวมท้ังการทํางานรวมกันในทางการศึกษา รวมท้ังการ
ดําเนินการดวยการวิจัยไปสูการปฏิบัติมากขึ้นหรือการวิจัย
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ควรจะใหความสําคัญกับการศึกษาอยางเรงดวนท่ีสุด ประชาคม
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เพิ่มเขาไปในหลักสูตรระดับชาติ ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนใหมากกวาผลการเรียนท่ีเปล่ียนไปเพื่อมุงการพัฒนาความ
ถนัดและทักษะท่ีตองไปใหถึงในระดับมาตรฐานสากลของการศึกษา 
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ของผูเรียนใหมากกวาผลการเรียนท่ีเปล่ียนไปเพื่อมุงการพัฒนาความ
ถนัดและทักษะท่ีตองไปใหถึงในระดับมาตรฐานสากลของการศึกษา 
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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 program,

140  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

ดวยการเพิ่มการผลิตผลงานวิจัย การปรับปรุงหลักสูตร และมาตรฐาน
การศึกษาของเราเพื่อใหบรรลุมาตรฐานสากล นักการศึกษาจากประเทศ
ฟลิปปนสไดแสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องน้ีไวดังน้ี 
 

 “เราจําเปนตองพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตท่ีสดใสเชน
การดําเนินการวิจัยเรื่องอัตราเกี่ยวกับ unemploy จะลดลง
หรือเพิ่มทักษะทางเทคนิคและอาชีวศึกษา เราตองไปใหถึง
มาตรฐานสากลของการศึกษา เราตองทําตามกรอบวัด
คุณสมบัติของฟลิปปนส และในป 2563 จะมีการเพิ่มการ
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรของเราและ
มาตรฐานตามมาตรฐานสากล”  

 

 การจัดการศึกษาสําหรับคนอาเซียนช้ีให เ ห็นวาประเทศใน
ประชาคมอาเซียนควรจะยายไปสูการพัฒนาทักษะและความคิดท่ีสําคัญ ควร
จะมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา และการสรางสถาบันการศึกษา
ของอาเซียน ท้ังน้ีเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาคมอาเซียนและ
การแบงปนความรูอาเซียนจําเปนตองต้ังคามาตรฐานสําหรับการศึกษา
อาเซียนกําหนดนโยบายการศึกษาของอาเซียน และอัตลักษณอาเซียนท่ีเปน
โครงการความรวมมือระหวางประเทศ การออกแบบนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
ศาสตรการสอนท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการเรียนรูอาเซียนน้ันควรมีโครงการแลกเปล่ียน
นักเรียนและนําวิธีการในการสอนของครูอาเซียน เพิ่มความรวมมือภายใน
อาเซียน ท่ีอาจนําไปสูการแลกเปล่ียนทักษะและความรูและการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษอยางเขมขน 
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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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โดยท่ีโปรแกรมและความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมควรจะมีการเคล่ือนยาย
ของครูและมองไปท่ีการเรียนการสอนในประเทศอื่น ๆ ดวยการกําหนดกรอบ
ประสิทธิภาพของครู จิตวิทยาการสอนของครู และการมีจิตวิญญาณความ
เปนครูก็เปนหน่ึงของโครงการอาเซียนท่ีดําเนินการควบคูกับทางตะวันตก
และนํามารวมกันเพื่อท่ีจะกาวไปสูในระดับท่ีสูงขึ้นภายในป พ.ศ. 2573  
 โดยสรุป ผลการศึกษาสถานะของการจัดการศึกษาในประชาคม

อาเซียนพบวา สวนใหญนโยบายการศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียน

ขึ้นอยูกับรัฐบาล หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมุงเนนไปท่ีผูเรียนเปน

สําคัญและนักเรียนไดรับการฝกฝนทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครู ผูสอน

ดําเนินการวิจัยในการแกปญหาและการพัฒนาเรียนรูของนักเรียน การ

ฝกอบรมครูยังเปนสวนสําคัญของการพัฒนาการศึกษา แตบางประเทศใน

ประชาคมอาเซียนยังคงตองพัฒนาตอไปในดานของทรัพยากรและ

งบประมาณในการพัฒนาดานการศึกษาและการวิจัย  
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Chapter V

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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 กรอบของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพในประชาคม
อาเซียนไดพัฒนาจากการจัดการศึกษาในประเทศอาเซียนซึ่งมุงเนนไปท่ี
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งมีความสําคัญในระดับชาติ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อชวยใหผูเรียนคนหาพรสวรรคของตัวเองและพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ และการพัฒนาใหมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิท่ีมุงสูการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองใหบรรลุเปาหมาย คือมีความสามารถและเปนผูเรียนท่ีมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยการใหการสนับสนุนจากโรงเรียนและผูปกครอง
ใหผูเรียนไดรับการฝกฝนใหมีความมั่นใจ เปนผูเรียนสามารถกํากับตนเองใน
การเรียนรูได รูจักการเรียนรูแบบมีสวนรวมและเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศ การปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาคือกุญแจสําคัญในการสนับสนุน
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในเชิงรุกใหกับโรงเรียนในระบบโดยเฉพาะอยางย่ิง
การพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู
ผูเรียน พัฒนาศาสตรการสอนใหกับครูผูสอน สรางส่ิงแวดลอมการเรียนรูใน
โรงเรียน และแสวงหาผูท่ีตองการฝกประสบการณทางการศึกษามารวม
ทํางาน รวมท้ังการสรางประสบการณในการเรียนรูภายในโรงเรียนท้ังระบบ
ซึ่งเปนเปาหมายสุดทายของผลงานวิจัย ผลลัพธท่ีไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับกรอบของการจัดการศึกษาคือเปนการจัดการศึกษาเพื่อความ
เปนเอกภาพ ซึ่งผลการวิเคราะหไดนําเสนอใหเห็นดังแผนภาพตอไปน้ี 
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Figure 5.1 Framework of Educational Management for the Unity
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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 
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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,
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ทิศทางการจัดการศึกษาสําหรับคนอาเซียน 
 แตละประเทศในอาเซียนไดจัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
สงเสริมใหผู เรียนในประเทศของตนไดมีโอกาสเรียนรูไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพ แผนพัฒนาการศึกษาจะเกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน จาก
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร การประเมินการเรียนรู การวิจัยทาง
การศึกษา และโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูคนในประเทศของตน เมื่อ
พิจารณาถึงชองวางระหวางแตละประเทศในกลุมอาเซียนในการพัฒนา
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา มีชองวางคอนขางมากระหวางประเทศท่ีมีการ
พัฒนาสูงสุดและประเทศท่ีกําลังพัฒนาตามหลัง ดวยเหตุน้ีการศึกษาการจัด
การศึกษาในประเทศอาเซียนจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการคนหาส่ือกลางใน
การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาทางการศึกษารวมกัน 
 ทิศทางการจัดการศึกษาสําหรับคนอาเซียนมี 12 ดานคือ 1) 
อาเซียนควรมุงสูการพัฒนาทักษะและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 2) ควรมี
การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาอาเซียน 3) การสรางสถาบันการศึกษา
อาเซียนและตอบสนองตอความตองการของประชาคมอาเซียนและการ
แบงปนความรูอาเซียน 4) ตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาอาเซียน 5) 
กําหนดนโยบายการศึกษาอาเซียนและอัตลักษณอาเซียนใหเปนโครงการ
ความรวมมือระหวางประเทศ 6) การออกแบบนวัตกรรมการสอนท่ีจะทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7) อาเซียนจะตองจัดโครงการ
แลกเปล่ียนนักเรียนและเปนผูนําในการศึกษาของครูอาเซียน 8) เพิ่มความ
รวมมือภายในอาเซียนอันจะนําไปสูการแลกเปล่ียนทักษะและความรู 9) จัด
หลักสูตรภาษาอังกฤษเขมขนและความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม 10) มี
ความคลองตัวของครูและดูหลักสูตรในประเทศอื่น ๆ 
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การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาทางการศึกษารวมกัน 
 ทิศทางการจัดการศึกษาสําหรับคนอาเซียนมี 12 ดานคือ 1) 
อาเซียนควรมุงสูการพัฒนาทักษะและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 2) ควรมี
การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาอาเซียน 3) การสรางสถาบันการศึกษา
อาเซียนและตอบสนองตอความตองการของประชาคมอาเซียนและการ
แบงปนความรูอาเซียน 4) ตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาอาเซียน 5) 
กําหนดนโยบายการศึกษาอาเซียนและอัตลักษณอาเซียนใหเปนโครงการ
ความรวมมือระหวางประเทศ 6) การออกแบบนวัตกรรมการสอนท่ีจะทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7) อาเซียนจะตองจัดโครงการ
แลกเปล่ียนนักเรียนและเปนผูนําในการศึกษาของครูอาเซียน 8) เพิ่มความ
รวมมือภายในอาเซียนอันจะนําไปสูการแลกเปล่ียนทักษะและความรู 9) จัด
หลักสูตรภาษาอังกฤษเขมขนและความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม 10) มี
ความคลองตัวของครูและดูหลักสูตรในประเทศอื่น ๆ 
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Malaysia Education Blueprint 2015 – 2025
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Education Strategic Plan in Singapore

 

Figure 5.11 Education Strategic Plan in Singapore
 

Education Strategic Plan in Vietnam

Figure 5.12 Education Strategic Plan in Vietnam 

164  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร 

 
ภาพท่ี 5.11 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร 

แผนยุทธศาสตรการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
ภาพท่ี 5.12 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 



163การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน
Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi  163 

Education Strategic Plan in Singapore

 

Figure 5.11 Education Strategic Plan in Singapore
 

Education Strategic Plan in Vietnam

Figure 5.12 Education Strategic Plan in Vietnam 

164  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร 

 
ภาพท่ี 5.11 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร 

แผนยุทธศาสตรการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
ภาพท่ี 5.12 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 



164  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi  165 

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.

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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การสังเคราะหยุทธศาสตรการศึกษาอาเซียน                                                      
 ประเทศแตละประเทศในอาเซียนได จัดทําแผนการพัฒนา
การศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนในประเทศของตนไดมีโอกาสเรียนรูไดอยาง
สูงสุดเต็มตามศักยภาพ แผนพัฒนาการศึกษาจะเกี่ยวของกับการเรียนรูของ
ผูเรียน จากการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การประเมินการเรียนรู การ
วิจัยทางการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูคนในประเทศของตน 
เมื่อพิจารณาถึงชองวางระหวางแตละประเทศในกลุมอาเซียนในการพัฒนา
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในการพัฒนาดานการศึกษาน้ันจะมีชองวาง
คอนขางมากระหวางประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุดและประเทศท่ีกําลังพัฒนา
ตามหลัง ดวยเหตุน้ีการศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศอาเซียนจึงเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับการคนหาส่ือกลางในการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษารวมกัน 

ผลจากการศึกษาแผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศในกลุม
อาเซียนพบวา มีการสังเคราะหประเด็นดานยุทธศาสตรท้ัง 6 ดาน ดังตอไปน้ี 
 
 1. พัฒนาครูและผูดูแลระบบ (A) 

เพื่อพัฒนาครูและผูบริหารการศึกษา (V) 
ความเปนมืออาชีพและความรบัผิดชอบ (B) 
พัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (T) 
พัฒนาขีดความสามารถในการสอนและการจัดการของพนักงาน

ระดับอุดมศึกษา (C) 
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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.

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)
 
 
 

  
 

166  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

การสังเคราะหยุทธศาสตรการศึกษาอาเซียน                                                      
 ประเทศแตละประเทศในอาเซียนได จัดทําแผนการพัฒนา
การศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนในประเทศของตนไดมีโอกาสเรียนรูไดอยาง
สูงสุดเต็มตามศักยภาพ แผนพัฒนาการศึกษาจะเกี่ยวของกับการเรียนรูของ
ผูเรียน จากการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การประเมินการเรียนรู การ
วิจัยทางการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูคนในประเทศของตน 
เมื่อพิจารณาถึงชองวางระหวางแตละประเทศในกลุมอาเซียนในการพัฒนา
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในการพัฒนาดานการศึกษาน้ันจะมีชองวาง
คอนขางมากระหวางประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุดและประเทศท่ีกําลังพัฒนา
ตามหลัง ดวยเหตุน้ีการศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศอาเซียนจึงเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับการคนหาส่ือกลางในการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษารวมกัน 

ผลจากการศึกษาแผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศในกลุม
อาเซียนพบวา มีการสังเคราะหประเด็นดานยุทธศาสตรท้ัง 6 ดาน ดังตอไปน้ี 
 
 1. พัฒนาครูและผูดูแลระบบ (A) 

เพื่อพัฒนาครูและผูบริหารการศึกษา (V) 
ความเปนมืออาชีพและความรบัผิดชอบ (B) 
พัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (T) 
พัฒนาขีดความสามารถในการสอนและการจัดการของพนักงาน

ระดับอุดมศึกษา (C) 
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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 )

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 )
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2. พัฒนาหลักสูตรและการประเมิน (B) 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P) 
เสริมสรางขีดความสามารถในการดูดซึมของนักเรียนดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะเชิงสรางสรรคและคณิตศาสตรใน
ระดับอุดมศึกษา (C) 

เพิ่มความหลากหลายของหลักสูตรดวยมาตรฐานอาเซียน (C) 
เพื่อปรับปรุงการประเมิน (V) 
พัฒนาหลักสูตรและการประเมนิผล (T) 
ดําเนินการปฏิรูปการประเมินการศึกษาอยางตอเน่ือง (I)  

 
3. พัฒนาการเรียนการสอนและการสอน (C) 

เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (V) 
เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตรการศึกษา (V) 
สงเสริมการฝกฝนการสอนท่ีมีคุณภาพสูง (P) 
ศูนยนวัตกรรมสําหรับภาคการศึกษาและการเรียนรู 
การสรางผูเรียนท่ีมีคุณคาและเปนสวนตัว 
ความเปนเลิศดานการสอนและการเรียนรู (B) 
ประสิทธิภาพและนวัตกรรม (B) 
พัฒนากระบวนการเรียนรูและการสอน (T) 
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (C) 
 การสอนท่ีมีประสิทธิภาพชวยใหเด็กหญิงและเด็กชายท่ีดอย

โอกาสไดเรียนรูมากขึ้น (L) 
ปรับปรุงการมีสวนรวมการเรียนรูและการสอนในการศึกษาขัน้

พื้นฐาน ( I ) 
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พื้นฐาน ( I ) 
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Improve teaching productivity and raise the 
professional capacities ( I )

Integrates technology through the development of 
applications for learners (S)

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)

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)
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนและเพิ่มความสามารถใหเปนระดับ
มืออาชีพ (I)  

ผสานรวมเทคโนโลยีผานการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับผูเรียน (S)  
 
4. พัฒนาการวิจัยการศึกษา (D)  

เพื่อเพิ่มการวิจัยทางวิทยาศาสตรสําหรับฝกอบรมความตองการทาง
สังคม (V)  

พัฒนามนุษยและดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ (T)  

ปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา (C)  
 

5. พัฒนาโอกาสทางการศึกษา (E)  
เพื่อเพิ่มการสนับสนุนดานการศึกษาในพื้นท่ีชนกลุมนอย (V)  
เพื่อเพิ่มทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษา (V)   
เปดใชงานการเขาถึงแบบสากลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี(M)  
ยอมรบัโปรแกรม 12 ปสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเปน

ทางการ (P)  
เพิ่มทุนการศึกษาและโอกาสสําหรับนักเรียนท่ียากจนและมีคุณธรรม(C)  
เด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสมากขึ้นมีสวนรวมในระดับ
ประถมศึกษา การศึกษารายวันและพรอมท่ีจะเรียนรู (L)  
ใหความสําคัญกับการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น (I)  
ใหความสนใจเพิ่มขึ้นกับความตองการดานการศึกษาและการ

ฝกอบรมของผูใหญ (I) 
ใหขอมูลตลาดแรงงานท่ีทันสมัยสําหรับนักเรียนและครู (I)  
ชาวมาเลเซียทุกคนมีโอกาสท่ีจะเติมเต็มศักยภาพโดยไมคํานึงถึงภูมิ

หลัง (ML) 
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To increase access to and enrolment in higher education
(ML)

Support compulsory and inclusive education (MY)
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)

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)
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 เพื่อเพิ่มการเขาถึงและการลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษา (ML) 
 สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับและแบบรวม (MY) 
 สามารถไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรีตามหลักสากล (MY) 
 ขยายการเขาถึงการศกึษากอนวัยเรียนสําหรับเด็กของพื้นท่ีในเขต
ชนบท (MY) 
 ขยายการเขาถงึการศกึษาระดับอุดมศึกษาอยางเปนธรรม (MY) 
 
6. พัฒนาการจัดการศึกษา (F) 
 เพื่อปรับปรุงการบริหารการศึกษา (V) 
 เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการศึกษา (V) 
 การสรางโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษาและการเรียนรู ท่ัว
ประเทศ (S) 
 ทําใหทุกโรงเรียนทํางานไดดีขึ้นอยางตอเน่ือง (P) 
 เปล่ียนการเรียนรูท่ีไมเปนทางการไปเปนเปนระบบการเรียนรู
ทางเลือก (P) 
 ขยายการเขาถึงการใหบริการดานการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต (T) 
 พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนใหทุกองคกรไดมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา (T) 
 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา (T) 
  เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินใหกับหนวยงานระดับอุดมศึกษา (C) 
 เสริมสรางระบบการประกันคณุภาพภายในของ HEI (C) 
 สภาพแวดลอมการเรียนรูในพื้นท่ีทางภูมิศาสตรเปาหมายมีความ
เสมอภาคและมีทรัพยากรเพียงพอ (L) 
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 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 
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.

 
 
 

174  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 
 

พัฒนาระบบท่ีทันสมัยของการศึกษาทางเทคนิคและการฝกอบรม
สายอาชีพ (I)  

นําแนวทางการปฏิรูปการศึกษามาใชอยางเปนระบบและมีสวนรวม (I) 
สรางระบบการศึกษาท่ีใหนักเรียนไดแบงปนคาประสบการณท่ี

แบงปนและแรงบันดาลใจรวมกันโดยการยอมรับความหลากหลาย (ML)  
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับอุดมศึกษาโดยให

ครอบคลุมการวิจัย การลงทะเบียนและการจางงาน (ML)  
คุณภาพของบัณฑิตสถาบันและระบบโดยรวม (ML)  
ปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนผานทางโรงเรียนแหงชาติ (MY)  
ปรับปรุงคุณภาพกอนวัยเรียนเพื่อเตรียมเด็กใหพรอมสําหรับ

โรงเรียนประถมศึกษา (MY)  
เสริมสรางและการกํากับดูแลดานการจัดการศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษา (MY)  
ปรับปรุงคุณภาพและองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา (MY)  
ใชการศึกษาระดับอนุบาลท่ีมีคุณภาพ (MY)  

 โดยสรุป ยุทธศาสตรการศึกษาท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย 1) พัฒนา
ครูและผูบริหาร 2) รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล     
3) ยกระดับการจัดการเรียนการสอน 4) สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา      
5) สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา  และ  6) พัฒนาการบริหาร
การศึกษา  
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Chapter VI

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 administr
ators, 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 6.1 ASEAN Education Strategic Plan

 Details of educational goals of each strategy can be 
shown as the following aspects.
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 ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน
ท่ีไดจากการศึกษาแบงไดเปน 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาครูและผูบริหาร ยุทธศาสตรท่ี 2 รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัด
และการประเมินผล ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 สนับสนุนการ
ใหโอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาการบริหารการศึกษาผล
การศึกษาแสดงไดดังภาพตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพที่ 6.1 แผนยุทธศาสตรการศึกษาอาเซียน 
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synthesized consisted of strategy 1 develop teachers and administr
ators, 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 6.1 ASEAN Education Strategic Plan

 Details of educational goals of each strategy can be 
shown as the following aspects.
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 ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน
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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 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. 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR 
จากการรวบรวมความคดิเห็นจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 27 ทาน ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานและ 26 เปาประสงค ไดรับการยอมรับฉันทามติจาก
ผูเช่ียวชาญทุกรายการ เมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ีย คามัธยฐาน และความ
แตกตางฐานนิยม และชวง interquartile ของแตละรายการ พบวา คามัธยฐาน
ของยุทธศาสตรและเปาหมายอยูระหวาง 4.00-5.00 คาสัมบูรณของคามัธย
ฐานและความแตกตางฐานนิยม เทากับ 0 ในทุกรายการ interquartile ชวง
ระหวาง 0.00-1.00 ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมผูเ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกนัเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของอาเซียนท่ียอมรับ
ต้ังแตระดับเห็นดวยถึงระดับเห็นดวยอยางย่ิง รายละเอียดของเปาประสงค
ของแตละยุทธศาสตรแสดงไดดังตอน้ี      
 เปาประสงค 3 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 1 วาดวยการพัฒนาครูและ
ผูบริหาร ประกอบดวย 1) ครูและอาจารยมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 2) ผูบริหารการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ 3) บุคลากร
ทางการศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 เปาประสงค 4 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 2 วาดวยการรวมมือกัน
พัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล ประกอบดวย 1) หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูเรียนทุกคน 2) ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาอาเซียน 3) ปฏิรูปความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผล
การศึกษา และ 4) ความรวมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรและการวัด
ประเมินผลในระหวางประเทศอาเซียน 
 เปาประสงค 5 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 3 วาดวยยกระดับการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) การจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความเปนนวัตกรรม 2) คุณภาพการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 3) บูรณาการเทคโนโลยีผานการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศ 
4) การเรียนรูขามวัฒนธรรมระหวางแตละประเทศในอาเซียน และ 5) การ
เรียนรูเปนรายบุคคลเพื่อไปสูสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  
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Four goals are set for the 2nd strategy to collaborate 
curriculum and assessment, which are 1) develop the basic 
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 Four goals are set for the 4th strategy to encourage 
educational research, which are 1) increase associate training
scientific research for social needs, 2) conduct research for 
improving the quality of teaching and learning, 3) conduct 
research and implement from educational system into the 
community, and 4) develop educational innovation for 
improving student’s learning through classroom action 
research.

Five goals are set for the 5th strategy to facilitate 
educational opportunity, which are 1) support compulsory and 
inclusive education, 2) expand access to preschool services for 
children in rural areas, 3) increased attention to the education 
and training needs of adults, 4) provide the opportunity to 
fulfill student’s potential regardless of background, and 5) 
increase scholarships and opportunities for poor and merit 
students.

Five goals are set for the 6th strategy to develop 
educational management, which are 1) extend educational 
service accessibility and lifelong learning, 2) expand and raise 
effectiveness of international cooperation on education, 3) 
provides students with shared values, shared experiences, and 
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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 เปาประสงค 4 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 4 วาดวยการสงเสริมการ
วิจัยทางการศึกษา ประกอบดวย 1) สรางภาคี เครือขายการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเพื่อความตองการของสังคม 2) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 3) ทําวิจัยโดยการขับเคล่ือนจากระบบการศึกษาไปสูชุมชน 
และ 4) พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 เปาประสงค 5 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 5 วาดวยการสนับสนุนการ

ใหโอกาสทางการศึกษา ประกอบดวย 1) การศึกษาภาคบังคับและแบบรวม

เรียนรู 2) ประเมินการใหบริการทางการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียนในพื้นท่ี

ชนบท3) ความตองการทางการศึกษาและการฝกฝนของกลุมวัยผูใหญ 4) 

สรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยไมคํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียน 

และ 5) จัดหาทุนและใหโอกาสสําหรับผูเรียนท่ีมีฐานะยากจนและ ใหรางวัล

สําหรับเด็กเรียนดี 

 เปาประสงค 5 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 6 วาดวยการพัฒนาการ
บริหารการศึกษา ประกอบดวย 1) ใหบริการการเขาถึงทางการศึกษา และ
การเรียนรูตลอดชีวิต 2) ประสิทธิผลของความรวมมือทางการศึกษาในระดับ
นานาชาติ 3) แลกเปล่ียนคานิยม ประสบการณ และสรางแรงบันดาลใจ
พื้นฐานโดยการยอมรับความหลากหลาย 4) พัฒนาคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา สถาบัน การศึกษา และการพัฒนาภาพรวมท้ังระบบ และ 5) 
ระบบการศึกษาท่ีเหมาะสําหรับชุมชนพหุวัฒนธรรม โดยสรุป ยุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน แสดงไดดังภาพ
ตอไปน้ี 
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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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 เปาประสงค 4 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 4 วาดวยการสงเสริมการ
วิจัยทางการศึกษา ประกอบดวย 1) สรางภาคี เครือขายการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเพื่อความตองการของสังคม 2) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 3) ทําวิจัยโดยการขับเคล่ือนจากระบบการศึกษาไปสูชุมชน 
และ 4) พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 เปาประสงค 5 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 5 วาดวยการสนับสนุนการ

ใหโอกาสทางการศึกษา ประกอบดวย 1) การศึกษาภาคบังคับและแบบรวม

เรียนรู 2) ประเมินการใหบริการทางการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียนในพื้นท่ี

ชนบท3) ความตองการทางการศึกษาและการฝกฝนของกลุมวัยผูใหญ 4) 

สรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยไมคํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียน 

และ 5) จัดหาทุนและใหโอกาสสําหรับผูเรียนท่ีมีฐานะยากจนและ ใหรางวัล

สําหรับเด็กเรียนดี 

 เปาประสงค 5 ดาน ของยุทธศาสตรท่ี 6 วาดวยการพัฒนาการ
บริหารการศึกษา ประกอบดวย 1) ใหบริการการเขาถึงทางการศึกษา และ
การเรียนรูตลอดชีวิต 2) ประสิทธิผลของความรวมมือทางการศึกษาในระดับ
นานาชาติ 3) แลกเปล่ียนคานิยม ประสบการณ และสรางแรงบันดาลใจ
พื้นฐานโดยการยอมรับความหลากหลาย 4) พัฒนาคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา สถาบัน การศึกษา และการพัฒนาภาพรวมท้ังระบบ และ 5) 
ระบบการศึกษาท่ีเหมาะสําหรับชุมชนพหุวัฒนธรรม โดยสรุป ยุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน แสดงไดดังภาพ
ตอไปน้ี 
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The Scenario 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 6.4 ASEAN Education Roadmap 2018-2024
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Chapter VII

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 collaborati
ve 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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การสะทอนคิดผลการวิจัย 

 

 การสะทอนผลการวิจัยที่ไดนําเสนอในบทนี้ คือผลการศึกษาที่
เชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติและบทเรียนตางๆ ที่จะนําเสนอในบทนี้ได รับจาก
ประสบการณในการศึกษาภาคสนามในประเทศอาเซียน รายละเอียดปรากฏ
ดังตอไปนี้ 
 

การสะทอนคิด 
 การสะทอนคิดในมิติแรกจะสะทอนคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียนคืออาเซียนจําเปนตองรวมกันกําหนดคามาตรฐานสําหรับ
การศึกษาของอาเซียนและนโยบายการศึกษาของอาเซียน รวมท้ังอัตลักษณ
เฉพาะในการรวมมือกันจัดโครงการระหวางประเทศ ผลการศึกษาน้ี
สอดคลองกับผลงานวิ จัยของ  Phra Komsaeng Kuntasiri (2012) ท่ี ได
ดําเนินการวิจัยเรื่อง “การเรียนการสอนและการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิชาชีพปากปาสักวิทยาลัยเทคนิค เมืองเวียงจันทน ประเทศลาว และ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยสงเสริมใหครู ท่ีจะสอนและมุงเนนการปฏิบัติ
มากกวา ทฤษฎี นักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นรวมกันเชนเดียวกับครูท่ีควรมีการนําส่ือการสอนมาใชในหองเรียน 
ครูเรียนรูเกี่ยวกับส่ือนวัตกรรมเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น รวมท้ังปรับปรุงส่ือการเรียนรูใหม ในดานการวัดและประเมินผล ครูควรมี
การตรวจใหคะแนนนักเรียนอยางเปนธรรมและไมมีอคติ สําหรับการ
แกปญหาท่ีควรดําเนินการตอไปคือ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน 
มีการขยายการศึกษาใหไปถึงในระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและ
ควรพัฒนากิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย นอกจากน้ีครู ผูสอนจะตอง
รับผิดชอบในการสอนและมุงเนนกิจกรรมโดยการสนับสนุนผูเรียนเกี่ยวกับ
การใชส่ือการสอน เชน คอมพิวเตอร วิดิโอ ภาพ หนังสือพิมพและวารสาร 
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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.

194  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและสันตภิาพในประชาคมอาเซียน 

 สําหรับการประเมินผลน้ันควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาส
ซักถามในระหวางการทํากิจกรรมในช้ันเรียน ผลการศึกษาเหลาน้ียังมี
ความสัมพันธกับยุทธศาสตรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่ง
เปนยุทธศาสตรท่ี 1 คือการสนับสนุนใหความรวมมือดานการศึกษาในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2 คือการสนับสนุนใหความรวมมือใน
ความรูเสริมสรางสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอาชีวศึกษานอกระบบ การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือในการพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาท่ีสูงขึ้นจากการวิจัยของสํานัก
ความรวมมือระหวางประเทศ (2009) เชนเดียวกับแผนกลยุทธของกัมพูชา
จากทีมวิจัยเดียวกันพบวา ยุทธศาสตรท่ี 1 คือการสนับสนุนใหความรวมมือ
การศึกษาสําหรับการเปนกลไกในการสรางความสัมพันธและความเขาใจทาง
วัฒนธรรม ยุทธศาสตรท่ี 2 คือการสนับสนุนใหความรวมมือการศึกษาสําหรับ
การเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะในการ
แกปญหาความยากจนยุทธศาสตรท่ี 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือใน
การปฏิรูปการศึกษา เหลาน้ีเปนแผนยุทธศาสตรการศึกษาตัวอยางจาก
ประเทศในกลุมอาเซียนท่ีมีความพยายามท่ีจะพัฒนาการศึกษาในประเทศ
ของตนเพื่อใหสามารถเขาถึงมาตรฐานอาเซียน  
 ภาพสะทอนท่ีสองเกี่ยวกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อความ
สงบสุขในประชาคมอาเซียนท่ีไดแสดงไวมี 6 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตร
ท่ี 1 พัฒนาครูและผูบริหาร ยุทธศาสตรท่ี 2 รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การ
วัดและการประเมินผล ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 สนับสนุนการ
ใหโอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา 
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 It can be discussed these results are related to the 
research of Bureau of International Cooperation (2009) which 
conducted the research called “Strategic Development of 
Educational Cooperation between Thailand and Neighboring 
Countries” consisted of Cambodia, Laos PDR, Myanmar and 
Vietnam. The main strategic plan showed that the 1st strategy 
was to enhance the policy of educational cooperation to be the 
national policy for being a mechanism in creating sustainable 
relationship between Thailand and Neighboring countries. The 
2nd strategy was to expand the cooperation of educational 
quality development in basic education, higher education, 
vocational education to be lifelong education that related to 
trend of national development of each country. The 3rd strategy 
was to create unity in educational cooperative movement with 
neighboring countries in the same direction. The 4th strategy 
was to encourage good understanding, trust and confident 
between Thailand and neighboring countries.

In addition, these results also related to the research of 
Ministry of Education (2006) from the research called 
“Comparative research on educational reform of countries in 
ASEAN community”. Results indicated that all ASEAN 
countries has given education for the most important issue of 
country development especially education can lead to 
economic development. Many countries in both old member 
and new member still give the role of education to reduce 
poverty and move over underdeveloped country in economy.
At the same time, education is the key of potential 
enhancement for competition at international level. Some 
countries in ASEAN wish to have equally potential 
development within ASEAN countries.
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 จากผลการศึกษาสามารถเช่ือมโยงกับผลงานวิจัยของสํานักความ
รวมมือระหวางประเทศ (2552) ซึ่งไดดําเนินการวิจัยท่ีเรียกวา“ยุทธศาสตร
การพฒันาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บาน” ประกอบดวย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม แผนกลยุทธหลักแสดง
ใหเห็นวากลยุทธท่ี 1 คือการเสริมสรางนโยบายในการรวมมือดานการศึกษาท่ี
จะเปนนโยบายแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการสรางความสัมพันธท่ีย่ังยืน
ระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน กลยุทธท่ี 2 คือการขยายความ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา 
การศึกษาสายอาชีพท่ีจะศึกษาตลอดชีวิตท่ีเกี่ยวของกับแนวโนมของการ
พัฒนาแหงชาติของแตละประเทศ กลยุทธท่ี 3 คือการสรางความเปนเอกภาพ
ในการรวมมือกันขับเคล่ือนการศึกษากับประเทศเพื่อนบานใหดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลยุทธท่ี 4 คือการสงเสริมใหมีความเขาใจท่ีดี ความไววางใจ
และความเชื่อมั่นระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน  
 นอกจาก น้ี ผลกา รศึ กษ า น้ี ยั ง เ กี่ ย ว ข อ ง กั บก า ร วิ จั ยขอ ง 
กระทรวงศกึษาธิการ (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนท่ี” ผลการศึกษาพบวา ทุก
ประเทศในประชาคมอาเซียนไดกําหนดใหการศึกษาคือหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาสามารถนําไปสูการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หลายประเทศในท้ังสมาชิกเกาและสมาชิกใหมยังคงใหความสําคัญ
กับการศึกษาเพื่อลดความยากจนและขยับใหหางจากการเปนประเทศดอย
พัฒนาในมิติทางดานระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการศึกษาเปนกุญแจ
สําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพท่ีมีศักยภาพสําหรับการแขงขันในระดับ
นานาชาติ บางประเทศในอาเซียนตองการท่ีจะมีการพัฒนาศักยภาพอยางเทา
เทียมกันภายในประชาคมประเทศอาเซียน 
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poverty and move over underdeveloped country in economy.
At the same time, education is the key of potential 
enhancement for competition at international level. Some 
countries in ASEAN wish to have equally potential 
development within ASEAN countries.
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 จากผลการศึกษาสามารถเช่ือมโยงกับผลงานวิจัยของสํานักความ
รวมมือระหวางประเทศ (2552) ซึ่งไดดําเนินการวิจัยท่ีเรียกวา“ยุทธศาสตร
การพฒันาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บาน” ประกอบดวย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม แผนกลยุทธหลักแสดง
ใหเห็นวากลยุทธท่ี 1 คือการเสริมสรางนโยบายในการรวมมือดานการศึกษาท่ี
จะเปนนโยบายแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการสรางความสัมพันธท่ีย่ังยืน
ระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน กลยุทธท่ี 2 คือการขยายความ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา 
การศึกษาสายอาชีพท่ีจะศึกษาตลอดชีวิตท่ีเกี่ยวของกับแนวโนมของการ
พัฒนาแหงชาติของแตละประเทศ กลยุทธท่ี 3 คือการสรางความเปนเอกภาพ
ในการรวมมือกันขับเคล่ือนการศึกษากับประเทศเพื่อนบานใหดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลยุทธท่ี 4 คือการสงเสริมใหมีความเขาใจท่ีดี ความไววางใจ
และความเชื่อมั่นระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน  
 นอกจาก น้ี ผลกา รศึ กษ า น้ี ยั ง เ กี่ ย ว ข อ ง กั บก า ร วิ จั ยขอ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนท่ี” ผลการศึกษาพบวา ทุก
ประเทศในประชาคมอาเซียนไดกําหนดใหการศึกษาคือหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาสามารถนําไปสูการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หลายประเทศในท้ังสมาชิกเกาและสมาชิกใหมยังคงใหความสําคัญ
กับการศึกษาเพื่อลดความยากจนและขยับใหหางจากการเปนประเทศดอย
พัฒนาในมิติทางดานระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการศึกษาเปนกุญแจ
สําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพท่ีมีศักยภาพสําหรับการแขงขันในระดับ
นานาชาติ บางประเทศในอาเซียนตองการท่ีจะมีการพัฒนาศักยภาพอยางเทา
เทียมกันภายในประชาคมประเทศอาเซียน 
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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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 การสะทอนคิดในมิติท่ีสามท่ีเก่ียวของกับเปาประสงค 5 ดานของ
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ือสรางความสะดวกโอกาสทางการศึกษา ประกอบดวย 
1) สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับและแบบรวม 2) ขยายการเขาถึงบริการ
กอนวัยเรียนสําหรับเด็กในพ้ืนท่ีชนบท 3) เพ่ิมความสนใจกับการศึกษาและ
การฝกอบรมความตองการของผูใหญ 4) ใหโอกาสในการเติมเต็มศักยภาพ
ของนักเรียนและคํานึงถึงภูมิหลัง และ 5) เพ่ิมทุนการศึกษาและโอกาส
สําหรับนักเรียนท่ียากจนและใหรางวัลแกผูเรียน ยุทธศาสตรนี้เปนสิ่งสําคัญ
มากสําหรับการพัฒนาดานการศึกษาสําหรับการทําความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน การศึกษาท้ังหมดเปนหัวใจสําคัญสําหรับการใหโอกาส
ทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีเปนสมาชิกอาเซียน มีความสอดคลองกับ
บทความของ Simpson, RL และคณะ (2004) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ“การไมท้ิง
ใครไวขางหลัง” เปนพระราชบัญญัติท่ีมีความสําคัญและความทาทาย
สําหรับนักการศึกษา เปนการแสดงใหเห็นวาเด็กจะไมถูกท้ิงไวขางหลัง 
(NCLB) พระราชบัญญัติอาจเปนความคิดริเริ่มการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี
ไดรับการตราข้ึนในทศวรรษท่ีผานมา หนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญของ
ความคิดริเริ่มนี้เปนความตองการใหนักเรียนทุกคนมีและไดรับโอกาสท่ีจะ
เขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ กฎหมาย NCLB ยังกําหนดใหรัฐยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนทุกคนรวมท้ังผู ท่ี มีความ
พิการ เชื่อมโยงกับองคประกอบเหลานี้และประเด็นท่ีเก่ียวของบทความนี้
กลาวถึงสวนประกอบท่ีสําคัญของ NCLB พรอมกับผลกระทบและ
ขอเสนอแนะเพ่ือสําหรับนักการศึกษา สําหรับความคาดหวังของการวิจัย
ครั้งนี้ นักวิจัยหวังวาเราสามารถนํากฎหมายเก่ียวกับไมมีเด็กถูกท้ิงไวขาง
หลัง (NCLB) ไปปรับใชซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะตองนํามาใชในการบริหาร
จัดการใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาในประเทศอาเซียน 
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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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 การสะทอนคิดในมิติท่ีสามท่ีเก่ียวของกับเปาประสงค 5 ดานของ
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ือสรางความสะดวกโอกาสทางการศึกษา ประกอบดวย 
1) สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับและแบบรวม 2) ขยายการเขาถึงบริการ
กอนวัยเรียนสําหรับเด็กในพ้ืนท่ีชนบท 3) เพ่ิมความสนใจกับการศึกษาและ
การฝกอบรมความตองการของผูใหญ 4) ใหโอกาสในการเติมเต็มศักยภาพ
ของนักเรียนและคํานึงถึงภูมิหลัง และ 5) เพ่ิมทุนการศึกษาและโอกาส
สําหรับนักเรียนท่ียากจนและใหรางวัลแกผูเรียน ยุทธศาสตรนี้เปนสิ่งสําคัญ
มากสําหรับการพัฒนาดานการศึกษาสําหรับการทําความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน การศึกษาท้ังหมดเปนหัวใจสําคัญสําหรับการใหโอกาส
ทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีเปนสมาชิกอาเซียน มีความสอดคลองกับ
บทความของ Simpson, RL และคณะ (2004) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ“การไมท้ิง
ใครไวขางหลัง” เปนพระราชบัญญัติท่ีมีความสําคัญและความทาทาย
สําหรับนักการศึกษา เปนการแสดงใหเห็นวาเด็กจะไมถูกท้ิงไวขางหลัง 
(NCLB) พระราชบัญญัติอาจเปนความคิดริเริ่มการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี
ไดรับการตราข้ึนในทศวรรษท่ีผานมา หนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญของ
ความคิดริเริ่มนี้เปนความตองการใหนักเรียนทุกคนมีและไดรับโอกาสท่ีจะ
เขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ กฎหมาย NCLB ยังกําหนดใหรัฐยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนทุกคนรวมท้ังผู ท่ี มีความ
พิการ เชื่อมโยงกับองคประกอบเหลานี้และประเด็นท่ีเก่ียวของบทความนี้
กลาวถึงสวนประกอบท่ีสําคัญของ NCLB พรอมกับผลกระทบและ
ขอเสนอแนะเพ่ือสําหรับนักการศึกษา สําหรับความคาดหวังของการวิจัย
ครั้งนี้ นักวิจัยหวังวาเราสามารถนํากฎหมายเก่ียวกับไมมีเด็กถูกท้ิงไวขาง
หลัง (NCLB) ไปปรับใชซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะตองนํามาใชในการบริหาร
จัดการใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาในประเทศอาเซียน 
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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 2013–2018. 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 more equitable and adequate school 
resourcing.
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 การสะทอนคิดในมิติท่ีส่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนกันของประเทศ
ในประชาคมอาเซียนของเราในการพัฒนาการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา 
บางประเทศในกลุมอาเซียนยังคงตองพัฒนาตอไปในระยะเวลา ทรัพยากร 
และงบประมาณในการพัฒนาดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการรายงานของ
กระทรวงการตางประเทศและการคา (2557) ในออสเตรเลีย-ลาว ดาน
การศึกษากลยุทธป พ.ศ.2556-2561 ผลการศึกษาพบวา จุดสําคัญของการ
สนับสนุนของออสเตรเลียจะอยูในการปรับปรุงการเขาถึงการศึกษาผาน
โครงสรางพื้นฐานท้ังทางรางกายและการลงทุนในชุมชนโรงเรียนและการ
บริหารเพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดีขึ้น สําหรับโครงสรางพื้นฐาน
ทางกายภาพและการสนับสนุนจะมุงเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู
สภาพแวดลอมการศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไมสมบูรณ การ
สนับสนุนน้ีจะไดรับการวางแผนอยางรอบคอบและการบริหารจัดการเพื่อให
แนใจวาจะตอบสนองความตองการเฉพาะสถานท่ีคํานึงถึงการต้ังถิ่นฐานใหม 
ปองกันความวิตกกังวล  การพัฒนาทรัพยากรครูและส่ือการเรียนรู เพื่อเสริม
การลงทุนทางกายภาพในชุมชนโรงเรียนท่ีมีความพยายามท่ีจะทําเพื่อ
ปรับปรุงความรูและความคุมคาของการศึกษาในชุมชน โดยมีการสนับสนุน
สําหรับโรงเรียนท่ีมีผูนําท่ีแข็งแกรงผานการสรางขีดความสามารถของ
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการหมูบาน การศึกษาการพฒันา (VEDCs) กลุม
ชุมชนและการศึกษาอําเภอและสํานักงานกีฬา (DESBs) จะมีจุดมุงหมายเพื่อ
เพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษา ในทายท่ีสุดการสนับสนุนผูเรียนท่ี
จะอยูในโรงเรียน และดําเนินการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสนับสนุน
น้ียังจะชวยใหชุมชน โรงเรียนสามารถวางแผนจัดการศึกษาและตรวจสอบ
การใชทรัพยากรไดดีกวา รวมท้ังงบประมาณในการอุดหนุนโรงเรียนท่ีนําไปสู
การประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแหงชาติท่ีจะนําไปสูความเทา
เทียมกันมากขึ้นและความเพียงพอของทรัพยากรในโรงเรียน  
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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 2013–2018. 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 more equitable and adequate school 
resourcing.
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 การสะทอนคิดในมิติท่ีส่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนกันของประเทศ
ในประชาคมอาเซียนของเราในการพัฒนาการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา 
บางประเทศในกลุมอาเซียนยังคงตองพัฒนาตอไปในระยะเวลา ทรัพยากร 
และงบประมาณในการพัฒนาดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการรายงานของ
กระทรวงการตางประเทศและการคา (2557) ในออสเตรเลีย-ลาว ดาน
การศึกษากลยุทธป พ.ศ.2556-2561 ผลการศึกษาพบวา จุดสําคัญของการ
สนับสนุนของออสเตรเลียจะอยูในการปรับปรุงการเขาถึงการศึกษาผาน
โครงสรางพื้นฐานท้ังทางรางกายและการลงทุนในชุมชนโรงเรียนและการ
บริหารเพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดีขึ้น สําหรับโครงสรางพื้นฐาน
ทางกายภาพและการสนับสนุนจะมุงเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู
สภาพแวดลอมการศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไมสมบูรณ การ
สนับสนุนน้ีจะไดรับการวางแผนอยางรอบคอบและการบริหารจัดการเพื่อให
แนใจวาจะตอบสนองความตองการเฉพาะสถานท่ีคํานึงถึงการต้ังถิ่นฐานใหม 
ปองกันความวิตกกังวล  การพัฒนาทรัพยากรครูและส่ือการเรียนรู เพื่อเสริม
การลงทุนทางกายภาพในชุมชนโรงเรียนท่ีมีความพยายามท่ีจะทําเพื่อ
ปรับปรุงความรูและความคุมคาของการศึกษาในชุมชน โดยมีการสนับสนุน
สําหรับโรงเรียนท่ีมีผูนําท่ีแข็งแกรงผานการสรางขีดความสามารถของ
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการหมูบาน การศึกษาการพฒันา (VEDCs) กลุม
ชุมชนและการศึกษาอําเภอและสํานักงานกีฬา (DESBs) จะมีจุดมุงหมายเพื่อ
เพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษา ในทายท่ีสุดการสนับสนุนผูเรียนท่ี
จะอยูในโรงเรียน และดําเนินการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสนับสนุน
น้ียังจะชวยใหชุมชน โรงเรียนสามารถวางแผนจัดการศึกษาและตรวจสอบ
การใชทรัพยากรไดดีกวา รวมท้ังงบประมาณในการอุดหนุนโรงเรียนท่ีนําไปสู
การประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแหงชาติท่ีจะนําไปสูความเทา
เทียมกันมากขึ้นและความเพียงพอของทรัพยากรในโรงเรียน  
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Australia’s support under this pillar will aim to achieve the 
following by 2018; 1) increased number of classrooms 
constructed through a community-based contracting approach 
in remote and disadvantaged village, and 2) increased number 
of accessible textbooks and teaching materials that incorporate
relevant curriculum distributed to more schools. 

In addition, this research results also related to the 
report of The Ministry of Education, Youth and Sport (2014) 
which indicated that the fact of ASEAN integration in 2015 
and the desire of Cambodia to be a middle income country by 
2030 require considerable investment in education. Both 
professional and well qualified human resources and financial 
resources are required (highly successful ASEAN countries 
have grown in part as a result of the high level of education 
investment often in excess of 5% of gross domestic product 
GDP). MoEYS recognizes the importance of making the whole 
of the sector work together in order to respond to the social and 
economic demands. The focus of the ESP 2014 - 2018 is on 
consolidating the gains already made in the previous ESP 
periods, reaching out to the most disadvantaged, providing 
learning that is of a high quality and relevant to the national 
development. Education services are delivered professionally 
and accountably in order to lay a foundation for knowledge and 
skills based economy. The sector will develop its sector wide 
quality assurance framework based on learning and service 
delivery standards that respond to the needs of children, 
communities and the labor market.
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การสนับสนุนของออสเตรเลียภายใต เสาหลักน้ีจะมุ ง เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในป พ.ศ.2561 ประกอบดวย 1) ไดเพิ่มจํานวนของหองเรียนท่ี
สรางโดยความรวมมือกันจากชุมชนตามแนวทางท่ีมีการทําสัญญาในพื้นท่ี
หมูบานท่ีอยูหางไกลและดอยโอกาส และ 2) ไดเพิ่มจํานวนของตําราเรียนท่ี
สามารถเขาถึงและส่ือการสอนท่ีรวมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของเพื่อแจกใหกับ
โรงเรียนตาง ๆ  
 นอกจากน้ีผลการวิจัยครั้งน้ี ยังเกี่ยวของกับการรายงานของ
กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬา (2557) ซึ่งแสดงใหเห็นวาความ
เปนจริงของการรวมกลุมประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 และความ
ตองการของประเทศกัมพูชาท่ีจะเปนประเทศท่ีมีรายไดในระดับกลางภายใน
ป พ.ศ.2573 ตองใชเงินลงทุนมากในภาคการศึกษา ท้ังทางดานทรัพยากร
มนุษยท่ีมีความเปนมืออาชีพและมีคุณสมบัติท่ีดีและทรัพยากรทางการเงินท่ี
จําเปนตองมี สําหรับในประเทศอาเซียนท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงไดมีการ
เติบโตในสวนหน่ึงเปนผลมาจากการลงทุนทางการศึกษาในระดับสูงและ
มักจะอยูในสวนท่ีเกินจากรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬา (MoEYS) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทํางานภาครวมกันเพื่อท่ีจะตอบสนองความตองการทางสังคมและ
เศรษฐกิจ มุงเนนไปท่ีของ ESP ในระหวางป พ.ศ.2557 – 2561 ท่ีอยูในการ
รวมกําไรท่ีทําอยูแลวในงวด ESP กอนน้ี เพื่อสนับสนุนผูดอยโอกาสสวนใหญ
ให ไดรับการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพสูงซึ่ งมีความเกี่ ยวของกับการพัฒนา
ประเทศ การบริการดานการศึกษาท่ีมีการดําเนินการอยางมืออาชีพเพื่อ
วางรากฐานสําหรับความรูและทักษะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ภาคสวนท่ี
เกี่ยวของจะมีการพัฒนากรอบความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจท่ีมีคุณภาพอยูบน
พื้นฐานของการเรียนรูและการบริการในระดับมาตรฐานท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน ชุมชนและตลาดแรงงาน  
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Australia’s support under this pillar will aim to achieve the 
following by 2018; 1) increased number of classrooms 
constructed through a community-based contracting approach 
in remote and disadvantaged village, and 2) increased number 
of accessible textbooks and teaching materials that incorporate
relevant curriculum distributed to more schools. 

In addition, this research results also related to the 
report of The Ministry of Education, Youth and Sport (2014) 
which indicated that the fact of ASEAN integration in 2015 
and the desire of Cambodia to be a middle income country by 
2030 require considerable investment in education. Both 
professional and well qualified human resources and financial 
resources are required (highly successful ASEAN countries 
have grown in part as a result of the high level of education 
investment often in excess of 5% of gross domestic product 
GDP). MoEYS recognizes the importance of making the whole 
of the sector work together in order to respond to the social and 
economic demands. The focus of the ESP 2014 - 2018 is on 
consolidating the gains already made in the previous ESP 
periods, reaching out to the most disadvantaged, providing 
learning that is of a high quality and relevant to the national 
development. Education services are delivered professionally 
and accountably in order to lay a foundation for knowledge and 
skills based economy. The sector will develop its sector wide 
quality assurance framework based on learning and service 
delivery standards that respond to the needs of children, 
communities and the labor market.
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การสนับสนุนของออสเตรเลียภายใต เสาหลักน้ีจะมุ ง เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในป พ.ศ.2561 ประกอบดวย 1) ไดเพิ่มจํานวนของหองเรียนท่ี
สรางโดยความรวมมือกันจากชุมชนตามแนวทางท่ีมีการทําสัญญาในพื้นท่ี
หมูบานท่ีอยูหางไกลและดอยโอกาส และ 2) ไดเพิ่มจํานวนของตําราเรียนท่ี
สามารถเขาถึงและส่ือการสอนท่ีรวมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของเพื่อแจกใหกับ
โรงเรียนตาง ๆ  
 นอกจากน้ีผลการวิจัยครั้งน้ี ยังเกี่ยวของกับการรายงานของ
กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬา (2557) ซึ่งแสดงใหเห็นวาความ
เปนจริงของการรวมกลุมประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 และความ
ตองการของประเทศกัมพูชาท่ีจะเปนประเทศท่ีมีรายไดในระดับกลางภายใน
ป พ.ศ.2573 ตองใชเงินลงทุนมากในภาคการศึกษา ท้ังทางดานทรัพยากร
มนุษยท่ีมีความเปนมืออาชีพและมีคุณสมบัติท่ีดีและทรัพยากรทางการเงินท่ี
จําเปนตองมี สําหรับในประเทศอาเซียนท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงไดมีการ
เติบโตในสวนหน่ึงเปนผลมาจากการลงทุนทางการศึกษาในระดับสูงและ
มักจะอยูในสวนท่ีเกินจากรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬา (MoEYS) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทํางานภาครวมกันเพื่อท่ีจะตอบสนองความตองการทางสังคมและ
เศรษฐกิจ มุงเนนไปท่ีของ ESP ในระหวางป พ.ศ.2557 – 2561 ท่ีอยูในการ
รวมกําไรท่ีทําอยูแลวในงวด ESP กอนน้ี เพื่อสนับสนุนผูดอยโอกาสสวนใหญ
ให ไดรับการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพสูงซึ่ งมีความเกี่ ยวของกับการพัฒนา
ประเทศ การบริการดานการศึกษาท่ีมีการดําเนินการอยางมืออาชีพเพื่อ
วางรากฐานสําหรับความรูและทักษะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ภาคสวนท่ี
เกี่ยวของจะมีการพัฒนากรอบความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจท่ีมีคุณภาพอยูบน
พื้นฐานของการเรียนรูและการบริการในระดับมาตรฐานท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน ชุมชนและตลาดแรงงาน  
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 Three policies are set for educational management in 
Cambodia by the year 2018. In Policy 1, Ensuring equitable 
access for all to education services and 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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นโยบายสามดานท่ีกําหนดไวสําหรับการจัดการศึกษาในประเทศ
กัมพูชาในป พ.ศ.2561 นโยบายท่ี 1 ดูแลใหเขาถึงการใหบริการการศึกษา
สําหรับผูเรียนทุกคนโดยท่ีเด็กทุกคนท่ีมีสิทธ์ิเขาถึงการใหบริการของ ECE ทุก
ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา แลวโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการตอการเรียนรู สําหรับเด็กท่ีไมสามารถเขาถึงทางเลือกการศึกษา
อยางเปนทางการจะมีการชวยใหเด็กมีการเขาถึงการศึกษาในทุกระดับ
การศึกษามีความสนใจมุงเนนในการเขาถึงสําหรับพื้นท่ีดอยโอกาสและกลุม
ของเด็ก เพิ่มโอกาสสําหรับเด็กท่ีจะจบการศึกษาในเวลา 12 ป ท่ีมีความรูท่ีดี 
เชน การใชเหตุผลและตรรกะทักษะท่ีสามารถสรางทักษะและความรูเหลาน้ี
ผานการฝกอบรมทางดานเทคนิค การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวิธีการ
อื่น นโยบายท่ี 2 การเสริมสรางคุณภาพและความเกี่ยวของของการเรียนรู
เด็กและเยาวชนทุกคนมีประสบการณการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมได
อยางมีประสิทธิภาพซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเจริญเติบโตของประเทศ ใน
การเรียนรูท่ีมีคุณภาพสูงและสรางความสัมพันธการเรียนรูเพื่อเปาหมายทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและบริบททองถิ่น กรอบการทํางานท่ีมี
คุณภาพน้ีจะชวยใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ครูและผูบริหารใหมีมาตรฐาน
จากการตรวจสอบผลและการรายงานผล นโยบายท่ี 3 การดูแลใหผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพและการจัดการของพนักงานการศึกษาในทุกระดับการบริการ
การศึกษาจะไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุน จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพใหคุมคาท่ีสุด (ใหความสําคัญกับผลลัพธ) การ
ตรวจสอบใหทันเวลาและมีความเกี่ยวของและการรายงานผลท่ีมีความคิดเห็น
ท่ีมีประสิทธิภาพ การสรางกลไกในการรับผิดชอบและกลไกในการปรับ
นโยบายเชิงกลยุทธและโปรแกรมท้ังในระดับชาติและในระดับทองถิ่นตางๆ 
ดังน้ัน ในดานการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาของภาคประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพจะสามารถตอบสนองความตองการท่ีเกิดขึ้นใหมในระดับ
โรงเรียนได
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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 and 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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นโยบายสามดานท่ีกําหนดไวสําหรับการจัดการศึกษาในประเทศ
กัมพูชาในป พ.ศ.2561 นโยบายท่ี 1 ดูแลใหเขาถึงการใหบริการการศึกษา
สําหรับผูเรียนทุกคนโดยท่ีเด็กทุกคนท่ีมีสิทธ์ิเขาถึงการใหบริการของ ECE ทุก
ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา แลวโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการตอการเรียนรู สําหรับเด็กท่ีไมสามารถเขาถึงทางเลือกการศึกษา
อยางเปนทางการจะมีการชวยใหเด็กมีการเขาถึงการศึกษาในทุกระดับ
การศึกษามีความสนใจมุงเนนในการเขาถึงสําหรับพื้นท่ีดอยโอกาสและกลุม
ของเด็ก เพิ่มโอกาสสําหรับเด็กท่ีจะจบการศึกษาในเวลา 12 ป ท่ีมีความรูท่ีดี 
เชน การใชเหตุผลและตรรกะทักษะท่ีสามารถสรางทักษะและความรูเหลาน้ี
ผานการฝกอบรมทางดานเทคนิค การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวิธีการ
อื่น นโยบายท่ี 2 การเสริมสรางคุณภาพและความเกี่ยวของของการเรียนรู
เด็กและเยาวชนทุกคนมีประสบการณการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมได
อยางมีประสิทธิภาพซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเจริญเติบโตของประเทศ ใน
การเรียนรูท่ีมีคุณภาพสูงและสรางความสัมพันธการเรียนรูเพื่อเปาหมายทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและบริบททองถิ่น กรอบการทํางานท่ีมี
คุณภาพน้ีจะชวยใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ครูและผูบริหารใหมีมาตรฐาน
จากการตรวจสอบผลและการรายงานผล นโยบายท่ี 3 การดูแลใหผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพและการจัดการของพนักงานการศึกษาในทุกระดับการบริการ
การศึกษาจะไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุน จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพใหคุมคาท่ีสุด (ใหความสําคัญกับผลลัพธ) การ
ตรวจสอบใหทันเวลาและมีความเกี่ยวของและการรายงานผลท่ีมีความคิดเห็น
ท่ีมีประสิทธิภาพ การสรางกลไกในการรับผิดชอบและกลไกในการปรับ
นโยบายเชิงกลยุทธและโปรแกรมท้ังในระดับชาติและในระดับทองถิ่นตางๆ 
ดังน้ัน ในดานการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาของภาคประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพจะสามารถตอบสนองความตองการท่ีเกิดขึ้นใหมในระดับ
โรงเรียนได
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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 humankind, 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 community were synthesized.
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ผลการศึกษาที่นําไปสูการปฏิบัติ
ผลการศึกษาท่ีนําไปสูการปฏิบัติสามารถนํามาใชในพื้นท่ีของการ

พัฒนาดานการศึกษาในประชาคมอาเซียน แบงเปน 3 ดาน ดังน้ี
1. การจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน พบวา สวนใหญของ

นโยบายการศึกษาในประเทศในกลุมอาเซียนขึ้นอยูกับรัฐบาลหลักสูตรและ
คําแนะนําการมุงเนนไปท่ีผูเรียนเปนสําคัญและนักเรียนไดรับการฝกฝนทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ครูผูดําเนินการวิจัยในการแกปญหาและการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน การฝกอบรมครูยังเปนสวนสําคัญของการพัฒนาการศึกษา แตบาง
ประเทศในกลุมอาเซียนยังคงตองพัฒนาตอไปภายใตระยะเวลา ทรัพยากรและ
งบประมาณในการพัฒนางานการศึกษาและการวิจัย

2. กรอบของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 5 ดานคือ 1) หลักสูตรในระบบการศึกษาของ
อาเซียนท่ีควรจะเปนหลักสูตรท่ียึดถือคุณคาของความเปนมนุษยซึ่งไดรับการ
สนับสนุน การประสานความรวมมือและการทํางานรวมกัน และ 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธน้ันมาจากคนในทองถิ่นและการศึกษาควรจะเปล่ียนจากการ
มีสวนรวมของชุมชน 3) การสอนแบบเชิงรุกคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนและควรท่ีจะสามารถบูรณาการระหวาง
วิธีการทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางศาสนา 4) ชองวางของปญหาทาง
การศึกษาท่ีควรจะเปนดําเนินการแกไขผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
หลักศาสนา และ 5) การรวมกลุมของทุกศาสนาสําหรับการอยูรวมกันอยาง
สันติ ซึ่งประกอบดวย การเปนคนดีเพื่อมนุษยชาติ การทําแตส่ิงท่ีดี การละเวน
จากความชั่วท้ังปวง และการทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ

3. แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียนแสดง
ใหเห็นวา 12 ดาน ของการรวมกันเพื่อจะพัฒนาไปสูจุดสูงสุดภายในป พ.ศ.
2573 และสามารถพัฒนาผานยุทธศาสตรการศึกษา ซึ่งสังเคราะหไดเปน
ยุทธศาสตร 6 ดานของการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน
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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 humankind, 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 community were synthesized.
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ผลการศึกษาที่นําไปสูการปฏิบัติ 
ผลการศึกษาท่ีนําไปสูการปฏิบัติสามารถนํามาใชในพื้นท่ีของการ

พัฒนาดานการศึกษาในประชาคมอาเซียน แบงเปน 3 ดาน ดังน้ี 
1. การจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน พบวา สวนใหญของ

นโยบายการศึกษาในประเทศในกลุมอาเซียนขึ้นอยูกับรัฐบาลหลักสูตรและ
คําแนะนําการมุงเนนไปท่ีผูเรียนเปนสําคัญและนักเรียนไดรับการฝกฝนทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ครูผูดําเนินการวิจัยในการแกปญหาและการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน การฝกอบรมครูยังเปนสวนสําคัญของการพัฒนาการศึกษา แตบาง
ประเทศในกลุมอาเซียนยังคงตองพัฒนาตอไปภายใตระยะเวลา ทรัพยากรและ
งบประมาณในการพัฒนางานการศึกษาและการวิจัย  

2. กรอบของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 5 ดานคือ 1) หลักสูตรในระบบการศึกษาของ
อาเซียนท่ีควรจะเปนหลักสูตรท่ียึดถือคุณคาของความเปนมนุษยซึ่งไดรับการ
สนับสนุน การประสานความรวมมือและการทํางานรวมกัน และ 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธน้ันมาจากคนในทองถิ่นและการศึกษาควรจะเปล่ียนจากการ
มีสวนรวมของชุมชน 3) การสอนแบบเชิงรุกคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนและควรท่ีจะสามารถบูรณาการระหวาง
วิธีการทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางศาสนา 4) ชองวางของปญหาทาง
การศึกษาท่ีควรจะเปนดําเนินการแกไขผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
หลักศาสนา และ 5) การรวมกลุมของทุกศาสนาสําหรับการอยูรวมกันอยาง
สันติ ซึ่งประกอบดวย การเปนคนดีเพื่อมนุษยชาติ การทําแตส่ิงท่ีดี การละเวน
จากความชั่วท้ังปวง และการทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ 

3. แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียนแสดง
ใหเห็นวา 12 ดาน ของการรวมกันเพื่อจะพัฒนาไปสูจุดสูงสุดภายในป พ.ศ.
2573 และสามารถพัฒนาผานยุทธศาสตรการศึกษา ซึ่งสังเคราะหไดเปน
ยุทธศาสตร 6 ดานของการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน 
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The strategies consisted of strategy 1 develop teachers and 
administrators, strategy 2 collaborate curriculum and assessment, 
strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy 4 encourage 
educational research, strategy 5 facilitate educational 
opportunity, and strategy 6 develop educational management. 
Analysis results from Ethnographic Delphi Future Research
(EDFR) technique indicated that 6 strategies and 26 goals have 
been accepted the consensus from experts all items which 
showed that the expert group had correlated agreement on 
ASEAN education strategic plan. The scenario was shown in 
ASEAN education roadmap to predict the future of education 
that to move towards education cooperation in 2018, to be a 
unity in education in 2020, to have education for peace in 
2022, and to make ASEAN community full of unity and peace 
of education in 2024.

Lesson Learned of Field Study in ASEAN Countries
The experience of doing data collection in ten ASEAN 

countries included Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, 
Malaysia, Indonesia, Singapore, the Philippines, Brunei 
Darussalam and Thailand had gained the knowledge of the 
neighboring countries and to illustrate the locations, cultural 
sensitivities, unplanned situations, networking strategies, and 
outcome from field study in order to have deeply understanding 
to each other in the contemporary pluralistic society in ASEAN 
community. The overall finding showed that education system 
in ten ASEAN countries have shown the same system which 
are the system of pre-school, primary school, secondary school,
and higher education. 
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ยุทธศาสตรท่ีสังเคราะห ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาครูและผูบริหาร
ยุทธศาสตร ท่ี 2 รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการ
วิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา และ
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา ผลการวิเคราะหจากการวิจัย
อนาคตดวยเทคนิค EDFR โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียนชาญจํานวน 27 
ทาน ซึ่งผลการศึกษา พบวา ยุทธศาสตรท้ัง 6 ดาน และเปาประสงค 26 ดาน
ไดรับการยอมรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญทุกรายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุม
ผูเชี่ยวชาญไดมีความคิดเห็นท่ีสัมพันธกันเกี่ยวกับการศึกษาแผนยุทธศาสตร
อาเซียน ภาพอนาคตท่ีแสดงในแผนท่ีเสนทางการจัดการศึกษาอาเซียนในการ
ทํานายอนาคตของการศึกษาท่ีมุงสูความรวมมือทางการศึกษาในป พ.ศ.2561 ท่ี
มีความเปนเอกภาพทางการศึกษาในป พ.ศ.2563 ท่ีจะมีการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในป พ.ศ.2565 และเพื่อใหเปนประชาคมอาเซียนท่ีมีท้ังเอกภาพและสันติภาพ
ทางการศึกษาใน พ.ศ.2567

บทเรียนจากการศึกษาภาคสนามในประเทศอาเซียน
จากประสบการณในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 10 ประเทศอาเซียน

ประกอบดวย ประเทศพมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิงคโปร ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม และไทย ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบานและเพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานท่ีท่ีมีความเปราะบางทาง
วัฒนธรรม ส่ิงท่ีไมไดวางแผนลวงหนา จากสถานการณดังกลาวทําใหไดแนว
ทางการวางแผนกลยุทธและผลจากการศึกษาขอมูลท่ีมีลักษณะเปนเครือขาย
เพื่อใหมีความเขาใจอยางลึกซึ้งของคนท่ีอยูในสังคมพหุนิยมรวมสมัยใน
ประชาคมอาเซียน และจากผลการศึกษาโดยรวม พบวา ระบบการศึกษาใน
10 ประเทศอาเซียนระบบเดียวกันซึ่งเปนระบบการดําเนินงานของโรงเรียน
ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
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The strategies consisted of strategy 1 develop teachers and 
administrators, strategy 2 collaborate curriculum and assessment, 
strategy 3 enhance teaching and instruction, strategy 4 encourage 
educational research, strategy 5 facilitate educational 
opportunity, and strategy 6 develop educational management. 
Analysis results from Ethnographic Delphi Future Research
(EDFR) technique indicated that 6 strategies and 26 goals have 
been accepted the consensus from experts all items which 
showed that the expert group had correlated agreement on 
ASEAN education strategic plan. The scenario was shown in 
ASEAN education roadmap to predict the future of education 
that to move towards education cooperation in 2018, to be a 
unity in education in 2020, to have education for peace in 
2022, and to make ASEAN community full of unity and peace 
of education in 2024.

Lesson Learned of Field Study in ASEAN Countries
The experience of doing data collection in ten ASEAN 

countries included Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, 
Malaysia, Indonesia, Singapore, the Philippines, Brunei 
Darussalam and Thailand had gained the knowledge of the 
neighboring countries and to illustrate the locations, cultural 
sensitivities, unplanned situations, networking strategies, and 
outcome from field study in order to have deeply understanding 
to each other in the contemporary pluralistic society in ASEAN 
community. The overall finding showed that education system 
in ten ASEAN countries have shown the same system which 
are the system of pre-school, primary school, secondary school,
and higher education. 
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Most compulsory education covers primary school and 
some countries cover secondary school. Education for all is the 
main purpose of ASEAN countries in order to develop students 
to reach the highest potential of their learning.

Conclusion
Education system in ten ASEAN countries have 

shown the same system which are the system of pre-school, 
primary school, secondary school, and higher education. Most 
compulsory education covers primary school and some cover 
secondary school. Education for all is the main purpose of 
ASEAN countries in order to develop students to reach the 
highest potential of their learning. Six strategic aspects were 
synthesized consisted of strategy 1 develop teachers and 
administrators, strategy 2 collaborate curriculum and 
assessment, Strategy 3 enhance teaching and instruction, 
strategy 4 encourage educational research, strategy 5 facilitate 
educational opportunity, and strategy 6 develop educational 
management. The result of analysis from Ethnographic Delphi 
Future Research (EDFR) technique which collected from 27 
experts found that 6 strategies and 26 goals have been accepted 
the consensus from experts all items.
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 การศึกษาภาคบังคับสวนใหญครอบคลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และบางประเทศครอบคลุมถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา การศึกษาท้ังหมดเปน
วัตถุประสงคหลักของประเทศในกลุมอาเซียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของผูเรียน 
 

บทสรุป 
 สรุปผลการศึกษาการจัดการศึกษาใน 10 ประเทศอาเซียน พบวา 
มีการจัดการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นระบบเดียวกัน ซึ่งเปนระบบการดําเนินงาน
ของโรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ใน 
การศึกษาภาคบังคับสวนใหญ พบวา ครอบคลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และบางสวนครอบคลุมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ดานการศึกษา คือ
วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุตามศักยภาพสูงสุดของการเรียนรู สําหรับยุทธศาสตร 6 ดาน
ท่ีสังเคราะห ประกอบดวย ยุทธศาสตร ท่ี  1 พัฒนาครูและผูบริหาร 
ยุทธศาสตรท่ี 2 รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม
การวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา 
และยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา ผลการวิเคราะหจากการ
วิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียนชาญ
จํานวน 27 ทาน ซึ่งผลการศึกษา พบวา ยุทธศาสตร ท้ัง 6 ดาน และ
เปาประสงค 26 ดาน ไดรับการยอมรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญทุกรายการ 
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Most compulsory education covers primary school and 
some countries cover secondary school. Education for all is the 
main purpose of ASEAN countries in order to develop students 
to reach the highest potential of their learning.

Conclusion
Education system in ten ASEAN countries have 

shown the same system which are the system of pre-school, 
primary school, secondary school, and higher education. Most 
compulsory education covers primary school and some cover 
secondary school. Education for all is the main purpose of 
ASEAN countries in order to develop students to reach the 
highest potential of their learning. Six strategic aspects were 
synthesized consisted of strategy 1 develop teachers and 
administrators, strategy 2 collaborate curriculum and 
assessment, Strategy 3 enhance teaching and instruction, 
strategy 4 encourage educational research, strategy 5 facilitate 
educational opportunity, and strategy 6 develop educational 
management. The result of analysis from Ethnographic Delphi 
Future Research (EDFR) technique which collected from 27 
experts found that 6 strategies and 26 goals have been accepted 
the consensus from experts all items.
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ยุทธศาสตรท่ี 2 รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม
การวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา 
และยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา ผลการวิเคราะหจากการ
วิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียนชาญ
จํานวน 27 ทาน ซึ่งผลการศึกษา พบวา ยุทธศาสตร ท้ัง 6 ดาน และ
เปาประสงค 26 ดาน ไดรับการยอมรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญทุกรายการ 
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