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188 การจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

ภาพอนาคตของการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน
ภาพอนาคตที่แสดงในแผนที่เสนทางการจัดการศึกษาอาเซียนใน
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การศึกษาเพื่อสันติภาพในป พ.ศ.2565 และเพื่อใหเปนประชาคมอาเซียนที่
มีทั้งเอกภาพและสันติภาพทางการศึกษาใน พ.ศ.2567
ป พ.ศ.2567
เอกภาพและสันติภาพ
ทางการศึกษา

ป พ.ศ.2561
มุงสูความรวมมือ
ทางการศึกษา

ป พ.ศ.2565
การศึกษาเพื่อสันติภาพ

ป พ.ศ.2563
เอกภาพทางการศึกษา

ภาพที่ 6.4 แผนที่เสนทางการจัดการศึกษาอาเซียน ป พ.ศ.2561-2567
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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
การจั ดการศึ กษาเพื่ อความเป นเอกภาพและสั นติ ภาพในประชาคม
อาเซียนที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้ คือการพัฒนาองคความรูจากการวิจัยไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากรอบการจัดการศึกษาความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน และเพื่อนําเสนอทิศทางและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ
สันติภาพในอาเซียน ประกอบดวย ยุทธศาสตร 6 ดาน ในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเป นเอกภาพและสั นติ ภาพในภู มิ ภาคอาเซี ยนที่ ได จากการสั งเคราะห ซึ่ ง
ประกอบดวยยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาครูและผูบริหาร ยุทธศาสตรที่ 2 รวมมือกัน
พัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการจัดการ
เรี ยนการสอน ยุ ทธศาสตร ที่ 4 ส งเสริ มการวิ จั ยทางการศึ กษา ยุ ทธศาสตร ที่
5 สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการบริหาร
การศึกษา
ภาพอนาคตของแผนงานการศึกษาของอาเซียนคือการกําหนดทิศทาง
อนาคตของการศึกษาทจี ะทําใหเกิดความรวมมือทางการศึกษาในป พ.ศ.2561 มุง สู
ความเปนเอกภาพทางการศึกษาในปพ.ศ.2563 มุ  ง สู  ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่อสันติ
ภาพในป พ.ศ.2565 และเพือ่ ใหประชาคมอาเซียนไดกา วสูค วามเปนประชาคม ที่มี
ความเปนเอกภาพและสันติภาพทางการศึกษาในป พ.ศ.2567
หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอความคิดริเริ่มของความรูเกี่ยวกับการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและไดรับการดูแลสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร รวมทั้งกลุม
ผูใหขอมูลสําคัญคือนักวิชาการและนักการศึกษาจาก 10 ประเทศอาเซียน ที่ไดให
ขอมูลสนับสนุนที่มีคุณคาเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศอาเซียน ผูเขียนในฐานะ
ผู วิ จั ยขอขอบคุ ณอย างยิ่ งสํ าหรั บผู เชี่ ยวชาญที่ ได ให ความกรุ ณาในการแบ งป น
ประสบการณดานการศึกษา ความคิดเห็ นและความทัศนะตางๆ ในระหวางการ
ดําเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลของขั้นตอนการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR ซึ่ง
เปนเทคนิคของการวิจัยในอนาคตที่ไดนํามาออกแบบสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
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
บทสรุ ปเนื้ อ หานี้ เขี ยนขึ้ น จากผลงานวิ จัยเรื่ อ ง “ทิ ศ ทางการจั ด
การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป นเอกภาพและสั นติ ภ าพของประเทศในประชาคม
อาเซียน” วัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก 1) เพื่อสังเคราะหสถานะของการ
จัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของประเทศในประชาคมอาเซียน 2) เพื่อ
พัฒนากรอบของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อนําเสนอทิศทางและกําหนดยุทธศาสตรใน
การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้ง
นี้ใชวิธีการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR กลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยครั้งนี้
คือ บุคลากรทางการศึกษาจาก 10 ประเทศอาเซียน เครื่องมือในการวิจัย คือ
แบบสั ม ภาษณ แ ละแบบสอบถาม ข อ มู ลเชิ ง คุ ณ ภาพวิ เคราะห โ ดยใช ก าร
วิ เคราะห เนื้ อ หาและการสร า งข อ สรุ ปแบบอุ ปนั ย และวิ เคราะห ข อ มู ล เชิ ง
ปริ มาณจากแบบสอบถาม EDFR ด วยการหาค าสถิ ติ เชิ งพรรณนา
ได แ ก ค า มั ธ ยฐาน ฐานนิ ย ม และค า interquartile ผลการวิ จั ย สรุ ป ได
ดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ไดนําเสนอประกอบดวยสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
พื้ น ฐานทั่ ว ไปและสรุ ป ผลการวิ เ คราะห ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย
ดังตอไปนี้
ผลการวิจัยจากการศึกษาภาคสนามและการศึกษาเอกสาร
1. ประสบการณในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน 10 ประเทศ
อาเซี ยน ประกอบดวย เมี ยนมาร พม า ลาว เวี ยดนาม กัม พู ชา มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม และไทย ไดรับความรู
เกี่ ย วกั บ บริ บ ทของประเทศที่ ต อ งมี ค วามรู เ ท า ทั น ในความแตกต า งทาง
วัฒนธรรมของแตละประเทศ การเผชิญสถานการณที่ไมไดวางแผนลวงหนา
เครือขายการทํางาน และผลจากการศึกษาภาคสนามทําใหมีความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งในบริบทของสังคมพหุนิยมรวมสมัยในประชาคมอาเซียน
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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.
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2. ระบบการศึกษาใน 10 ประเทศอาเซียนไดแสดงใหเห็นวาเปน
ระบบเดียวกันซึ่งเปนระบบการศึกษาของโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา
(อนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การศึกษา
ภาคบั ง คั บ ส ว นใหญ จ ะครอบคลุ ม โรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและบาง
ประเทศครอบคลุมถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทุกประเทศใหความสําคัญ
กั บ การจั ดการศึ กษาซึ่ งได กํ าหนดให เป นวั ตถุ ประสงค หลั กของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุศักยภาพสูงสุดของการเรียนรู
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย
1. การจัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของประเทศในประชาคม
อาเซียน พบวา สวนใหญมีนโยบายการศึกษาของประเทศขึ้นอยูกับรัฐบาล
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมุงเนนไปที่การพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
และผูเรียนไดรับการฝกฝนทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูใชกระบวนการวิจัยใน
การแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้การฝกอบรมครู
ยั ง เป นส วนสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาการศึ ก ษา แต บางประเทศในประชาคม
อาเซี ยนยั ง คงต อ งพั ฒ นาต อ ไปเกี่ ยวกั บทรั พ ยากรและงบประมาณในการ
พัฒนาดานการศึกษาและการวิจัย
2. กรอบของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) หลักสูตรในระบบ
การศึ กษาของอาเซี ยนที่ ควรจะเป นหลั ก สู ตรที่ ยึ ดถื อ คุ ณค าของความเป น
มนุ ษยที่ควรได รับการสนับสนุ น การประสานความร วมมื อและการทํางาน
รวมกัน และ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธนั้นมาจากคนในทองถิ่นและการศึกษา
ควรจะเปลี่ยนโดยสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน 3) การสอนแบบเชิง
รุกคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนและควร
ที่จะสามารถบูรณาการระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางศาสนา
4) ชองวางของปญหาทางการศึกษาควรดําเนินการแกไขผานกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการและหลักศาสนา และ 5) มีการบูรณาการความรูของทุกศาสนา
สําหรับการอยูรวมกันอยางสันติ ซึ่งประกอบดวย การเปนคนดีเพื่อมนุษยชาติ
การทําแตสิ่งที่ดี การละเวนจากความชั่วทั้งปวง และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์
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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 มีทั้งหมด 12 ดาน
คือ 1) อาเซียนควรมุงสูการพัฒนาทักษะและการคิดเชิงวิพากษ 2) ควรทําวิจัย
เพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการศึ กษาของอาเซี ยน 3) การสร างสถาบั นการศึกษาของ
อาเซียนเพื่อรองรับความตองการของประชาคมอาเซียนและการแบงปนความรู
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 4) ควรกําหนดมาตรฐานการศึกษาสําหรับการศึกษา
อาเซียน 5) กําหนดนโยบายการศึกษาของอาเซียนและอัตลักษณอาเซียนที่
เปนโครงการความรวมมื อระหว างประเทศ 6) การออกแบบนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับการเรียนการสอนและ
การเรี ยนรู 7) อาเซียนควรมี โครงการแลกเปลี่ยนนั กเรี ยนและนําวิธีการใน
จัดการเรียนรูของครูในรูปแบบของครู อาเซี ยน 8) เพิ่มความรวมกันภายใน
อาเซียนที่จะนําไปสูการแลกเปลี่ยนทักษะและความรู 9) จัดใหมีโปรแกรมการ
สอนภาษาอังกฤษอยางเขมขนและความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม 10 ) ควรที่
จะมี การเคลื่อนยายไปในประเทศอาเซี ยนและมีโอกาสไดศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนของประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานของครู
11) ประสิ ทธิภาพของครู และจิ ตวิ ทยาความเป นครู 12) อาเซี ยนควรมี การ
จั ดทํ า โครงการจิ ตวิ ญญาณหนึ่ ง เดี ยวของความเป น อาเซี ยนควบคู กั บทาง
ตะวันตกและรวมแรงรวมใจกันกาวสูจุดสูงสุดในป ค.ศ. 2030
สํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร ใ นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความสงบสุ ข ของ
ประเทศในประชาคมอาเซี ย น มี ทั้ ง หมด 6 ยุ ท ธศาสตร และจากผลการ
สังเคราะห ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาครูและผูบริหาร ยุทธศาสตรที่
2 ร ว มมื อ กั น พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวั ด และการประเมิ น ผล ยุ ท ธศาสตร ที่ 3
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 สนั บสนุ น การให โ อกาสทางการศึ กษา และยุ ทธศาสตร ที่ 6
พัฒนาการบริหารการศึกษา และการศึกษาผลการวิเคราะหดวยเทคนิค EDFR
ของการวิจัยอนาคต โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 27 ทาน
พบวา ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานและ 26 เปาประสงค ไดรับการยอมรับฉันทามติ
จากผูเชี่ยวชาญทุกรายการ
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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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เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย คามัธยฐาน และความแตกตางฐานนิยม
และชวง interquartile ของแตละรายการ พบวา คามัธยฐานของยุทธศาสตร
และเปาหมายอยู ระหวาง 4.00-5.00 คา สัม บูรณ ของคามั ธยฐานและความ
แตกตางฐานนิยม เทากับ 0 ในทุกรายการ interquartile ชวงระหวาง 0.001.00 ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของอาเซียนที่ยอมรับตั้งแตระดับเห็นดวยถึง
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งภาพอนาคตของแผนงานการศึกษาของอาเซียนคือ
การกําหนดทิศทางอนาคตของการศึกษาที่จะทําใหเกิดความรวมมือทางการศึกษา
ในป พ.ศ.2561 มุงสูความเปนเอกภาพทางการศึกษาในป พ.ศ. 2563 มุงสูการจัด
การศึกษาเพื่อสันติภาพในป พ.ศ.2565 และเพื่อใหประชาคมอาเซียนไดกาวสู
ความเปนประชาคมที่มคี วามเปนเอกภาพและสันติภาพทางการศึกษาในป พ.ศ.2567
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1) จากผลการศึกษา พบวา สวนใหญนโยบายการศึกษาในประเทศ
ในกลุมอาเซียนจะขึ้นอยูกับรัฐบาล ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้ควรนําไปจัดทํา
เลมองคความรู เพื่อเผยแพร โดยส งไปยั งหนวยงานภาครั ฐใน 10 ประเทศ
อาเซียนเพื่อเสนอเกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่ อ
ความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน
2) จากผลการศึกษา พบวา บางประเทศในประชาคมอาเซียนยังคง
ตองพัฒนาตอไปเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาดาน
การศึกษาและการวิจัย ดังนั้น จึงเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนศึกษา ควร
พยายามที่จะใหโอกาสในการรวมมือกันในการวิจัย และการทํางานรวมกันเพื่อ
เติมเต็มชองวางการศึกษาและการแบงปนความรูและทักษะในการศึกษาเชิง
พื้นที่สําหรั บการวิจัยภาคสนามรวมถึงการจัดสรรงบประมาณรวมกันในการ
ทํางาน จากนั้น ผลงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดทั้ง 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.

xviii

xix

3) จากยุทธศาสตรที่ 5 แสดงใหเห็นถึงการใหโอกาสทางการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหโอกาสในการเติมเต็มศักยภาพของผูเรียน ที่ควรตอง
คํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียนดัวย ดังนั้น ในฐานะที่เปนประชาคมอาเซียนเรา
ควรจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนาการศึกษา จากนั้นนักเรียนอาเซียน
ก็จะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการเรียนรู การศึกษาและการเขาถึงสิ่งตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) การวิจัยนี้ไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคนิคทฤษฎีฐานราก
จากข อ มู ล พื้ น ฐานและมี ก ารยื น ยั น ข อ มู ล โดยใช เ ทคนิ ค เดลฟาย ผลที่ ไ ด
สามารถนําไปใชและสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยการเชื่อมตอ
ระหว า งผลเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จากนั้ น นั ก วิ จั ย สามารถ
ออกแบบโดยใชวิธกี ารวิจัยเชิงปริมาณในการดําเนินการและการศึกษาวิธีการ
ที่เปนรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุหรือการตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษ
กับสภาพที่เปนจริง
2) การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาใน
ประเทศอาเซียนที่ไดรับขอมูลเฉพาะนโยบายและการปฏิบัติทั่วไปของนักการ
ศึกษา ดังนั้น นักวิจัยควรออกแบบเพื่อการศึกษาอยางลึกซึ้งและมุงเนนใน
ด า นการศึ ก ษาในแต ล ะระดั บ เช น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาอาชี ว
ศึกษา ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอเสนอแนะเพื่อการสรางโอกาสใน
การทํ า งานสํ า หรั บนั ก เรี ยนในประเทศอาเซี ยนและสามารถให คํ า แนะนํ า
เกี่ยวกับตลาดอาชีพไดดวย
3) การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาจากคณะผูวิจัยไทยเทานั้น ฉะนั้น ควรมี
การร ว มมื อ กั นในการทํ า วิ จั ยของนั ก การศึ ก ษาจากประเทศอาเซี ย นโดย
การศึกษาหรือทําวิจัยในปญหาการวิจัยเดียวกัน ที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูล
ได จากพื้ นที่ ต า งๆ ของแต ล ะประเทศจากนั ก วิ จัยท อ งถิ่ นในประเทศนั้ น ๆ
จากนั้นสามารถรวมมือกันในการวิเคราะหผลวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
และนําเสนอผลการวิจัยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในประเทศของตน
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Chapter I
Introduction
The preparation for the readiness into ASEAN
community at the end of year 2015 was a very important role
for every organization that they needed to prepare for the
change in order to be a part of ASEAN community.
Educational organization is also needed to prepare for the
readiness as well. Modern education and information
technology are needed for helping to enhance level of
education into international standard especially 7 occupations
that have freely movement between countries within ASEAN
community. These seven occupations are doctor, dentist, nurse,
engineer, architect, explorers, and accountant. Therefore, the
preparation of basic education to students is very important to
train their learning skills for the quality of their future
occupations. The learning activity that will meet the target of
students’ achievement should be designed in variety and
diversity and should cover 5 learning aspects which are 1)
cognitive domain 2) affective domain 3) psycho-motor domain
4) process skills, and 5) integration. These aspects or skills of
learning activities are usually used in general and worldwide
(Khaemanee, T., 2007; Editorial department of Wittayajarn
Journal, 2011).
The main purpose of educational management in ASEAN
community has related to the fifth main objective of ASEAN which
is to encourage each other to train and conduct research, support
South East Asia education, and create awareness and understanding
between people by using knowledge sharing in education.
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บทที่ 1
บทนํา
การเตรี ยมความพรอมเขา สูป ระชาคมอาเซีย นที่ เ กิด ขึ้นในป พ.ศ.
2558 นั้น เปนความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกหนวยงานตองมีการเตรียมตัวในระดับ
องคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสามารถมีความพรอม
ในความรวมมือกันในประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มภาคภูมิ หนวยงานทางการ
ศึกษาก็ จําเป นตองตื่นตัวในการปรับนโยบายดานการจัด การศึกษาให มีความ
ทั นสมั ย ด ว ยการนํ า เทคโนโลยี เ ข า มาช ว ยในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
ยกระดับการศึกษาใหกาวนําสูเวทีระดับโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่ อ
พัฒนา 7 สาขาอาชีพ ที่ตอไปจะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในประเทศสมาชิก
อาเซียน ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรม
นักสํา รวจ และนักบัญชี ดัง นั้น การเตรี ยมความพรอมทางดา นการศึกษาขั้ น
พื้นฐานเพื่อใหเยาวชนมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ
และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีสัมฤทธิ์ผลตามผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่ง
จําเปนตองมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุม 5 หมวด ประกอบดวย 1) การพัฒนาดา นพุทธิพิสัย (cognitive
domain) 2) การพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain) 3) การพัฒนาดาน
ทักษะพิสั ย (psycho-motor domain) 4) การพั ฒนาทักษะกระบวนการ
(process skills) และ 5) การพัฒนาทีเ่ นนการบูรณาการ (integration) ซึ่งเปน
รูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรูที่เ ปนสากล (ทิศนา แขมมณี, 2550; กอง
บรรณาธิการ, 2554)
เป า หมายหลั ก ด า นการจั ด การศึ ก ษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนสอดคล องกับจุดประสงคหลักขอที่ 5 ของอาเซียน คื อ การใหความ
ชว ยเหลื อซึ่ ง กั นและกั น ในรู ป ของการฝ กอบรมและการวิ จั ย การส ง เสริ ม
การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งสรางความตระหนักรูและความ
เขาใจที่ดีระหวางประชาชนประเทศตาง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
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Educational management is also related to the third
pillar of ASEAN community which called the ASEAN SocioCultural 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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รวมทั้ งสอดคลองกั บเสาหลักที่ 3 เกี่ ยวกั บประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนที่ไดกําหนดจุดมุงหมายในการกอตั้งประชาคมอาเซียน คือ
การสร า งความเป นเอกภาพในภู มิ ภ าคและความร ว มมื อ อั นจะทํ า ให ทุ ก
ประเทศไดประโยชนรวมกันมากขึ้น จากการแบงปน การชวยเหลือซึ่งกันและ
กันมากกวาที่จะแขงขันกัน (ประดาป พิบูลสงคราม, 2554; สํานักยุทธศาสตร
และประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2556)
ปจจุบันหลายหนวยงานของแตละประเทศมีความพรอมสําหรั บ
การเป น ประชาคมอาเซี ย นตั้ ง แต ป พ.ศ.2558 โดยเฉพาะหน ว ยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานั้นหลายประเทศไดมีการเตรียมความพรอมโดย
การกําหนดเปนแผนในการพัฒนาเชิงรุกที่มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางดานการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตแรงงานที่มีศักยภาพในการทํางานได
รวมกั นภายในประเทศในประชาคมอาเซียน ไดแ ก ประเทศบรูไ น ที่ มีการ
สงเสริมการผลิตนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับ
การผลิตแรงงานใหสอดคลองกับ 7 สาขาอาชีพ ในประเทศฟลิปปนสมีการ
ตื่นตั วและมีการศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บ การฝ กปฏิ บัติโดยมี ตัวอย า งที่ ดีมาเป น
ตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับประเทศอินโดนีเซียก็มี
การวางแผนเพื่ อเตรียมความพร อมเขา สู การเปลี่ยนผ านเขา สูสั งคมที่เป น
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร กัมพูชา มาเลเซีย และไทย
ไดมี การวางแผนการจัดการศึกษาที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งเปนการความ
พร อ มสํ า หรั บ ทุ ก ประเทศเพื่ อ การร ว มมื อ กั น เป น ประชาคมอาเซี ย น
(Department of Technical Education, 2008; Ministry of
Education, 2012; The World Bank, 2014; Florido, A.M., 2014;
Ministry of Education, 2014)
จากสภาพการจัดการศึกษาของประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียนที่
เปนอยูในปจจุบันนั้น ยังปรากฏวามีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ในดาน
การพัฒนาครูซึ่งเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษานั้น
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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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ประเทศที่ใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดคือประเทศสิงคโปรโดยที่สิงคโปรถือ
เป น ประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ สู ง ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู จนเป น
แบบอยางใหหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและของโลก หลายประเทศ
ในภูมิ ภาคอาเซี ยนเริ่ม นํา ระบบหรือนวั ตกรรมการผลิ ตและพั ฒนาครูข อง
สิงคโปรไปใช แตยังไมสามารถดําเนินการใหมีประสิทธิผลเทากับสิงคโปร ซึ่ง
สิงคโปรคงไมหยุดนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูของตนเองไวเพียงเทาที่เรา
เห็นอยูในปจจุบัน ในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราก็ตองพัฒนานวัตกรรม
การผลิ ตและพั ฒ นาครูข องเราใหสู งขึ้ นไปเรื่ อยๆ เช นกั น (ดิ เรก พรสี ม า,
2556) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพรอมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความเที ยบเท า กั นในประชาคมอาเซี ยนและมี คุ ณภาพใกล เ คี ยงกั นเข า สู
ตลาดแรงงานภายในประเทศในประชาคมอาเซียน
หนวยงานหรือองคกรมีความตื่นตัวในดานการปรับเปลี่ยนและการ
วางแผนทางด า นการจั ดการศึ กษาเพื่อรองรั บ การเป ดตัว เข า สู ป ระชาคม
อาเซียนในป พ.ศ.2558 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการศึกษาในอดีตที่สงตอมา
จนกระทั่งปจจุบัน และแนวโนมอันจะพึงเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การกําหนด
ทิศทาง แนวทาง และมาตรฐานอันจะพึงเปนไปได จึงเปนชองทางหนึ่งที่จะ
ชวยใหเปนพัฒนาการทางสังคมในองครวมของประชาชาติอาเซียนที่ตอไป
จะตองมีปฏิสัมพันธเปนเครือขาย เปนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันมาก
ขึ้น องคประกอบของการจัดการศึกษานั้นตองมีระบบการทํางานหลายระดับ
เริ่ มตั้ งแตร ะดับ นโยบายหรือการวางแผนของในระดั บประเทศ ระดั บการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษาในแตละ
ระดับ ซึ่งขณะนี้ในแตละประเทศไดมีแผนงานและมีการจัดทําแผนลวงหนา
เพื่อเตรียมกับความรวมมือกัยในประชาคมอาเซียน โดยที่ในแตละประเทศ
ต า งมีก ารวางแผนและกํ า หนดเป นนโยบายของตนเอง ซึ่ ง ยั ง ไม ไ ด มี การ
วางแผนหรือจัดทําใหมีความเปนเอกภาพในประชาคมอาเซียน
ดังนั้น หนังสือเลมนี้จึงสนใจในการนําเสนอเกี่ยวกับการศึกษาและ
การพัฒนาทิศทางที่เปนไปไดในการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพใน
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 เพื่อนําเสนอสถานะของการจัด
การศึ กษาในประชาคมอาเซี ยน เพื่ อพั ฒ นากรอบการทํ า งานของการจั ด
การศึ กษาเพื่ อความเป นเอกภาพในประชาคมอาเซี ยน และเพื่ อนํ า เสนอ
ทิ ศ ทางและการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพของ
ประเทศในอาเซียน ศึกษาโดยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบการวิจัยอนาคตดวย
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ออกแบบการ
วิจัยโดยกําหนดกลุมเปาหมายคือบุคลากรทางการศึกษาจาก 10 ประเทศใน
ประชาคมอาเซี ย น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เป น แ บบสั ม ภาษณ แ ละ
แบบสอบถาม ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและการ
สรางขอสรุปแบบอุปนัย และขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม EDFR
วิเคราะห โดยใชส ถิ ติแ บบบรรยาย คื อ คา มั ธ ยฐาน ค า ฐานนิ ยม และช ว ง
interquartile ผลการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพใน
ประชาคมอาเซียนไดนําเสนอในหนังสือเลมนี้ แบงเปน 7 บท ประกอบดว ย
1) บทนํา 2) การศึกษาของอาเซียนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3) แผนการ
จัดการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 4) สภาพการจัดการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 5) กรอบของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน 6) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพือ่ สันติภาพในประชาคม
อาเซียน และ 7) การสะทอนคิดผลการวิจัยอาเซียน รายละเอียดของเนื้อหา
จะปรากฏในบทตอไป
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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,
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บทที่ 2
การศึกษาของอาเซียนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การจัดการศึกษาไทย
จากการศึกษาการจัดการศึกษาของไทยจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของได
มุงเนนไปที่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู สื่อ
และนวัตกรรม การวัดและการประเมินผลและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผล
การศึกษานี้ปรากฏในงานเขียนของ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2547)
โดยไดนําเสนอแนวคิดของการพัฒ นาด านการศึกษาจากหนังสื อที่เรี ยกว า
“ทิศทางการศึกษาไทย” เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาในแนวทางที่หลากหลายและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุ บัน โดยเฉพาะอยา งยิ่ งการนํ าเสนอรายละเอี ยดเพิ่ม เติ มเกี่ยวกับการ
วิ เคราะห แ นวโน ม ของประเด็ น นโยบายสํ า หรั บ การเรี ยนรู ตลอดชี วิ ตเพื่ อ
สงเสริมความรูโดยใชสังคมเปนฐาน ผูที่เต็มไปดวยความรูและมีการเรียนรู
ตลอดชีวิตมักจะเปนศูนยกลางของการพัฒนาและมีความพรอมสําหรับการ
พัฒนาของสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง ศาสนาแลวั ฒนธรรม นอกจากนี้ยัง ได
นําเสนอแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาในหนังสือที่เรียกวา “ขอบเขตของ
ความรูและงานการศึกษา” ที่สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดการศึกษาของผูเขียน
และเปนบันทึกจากการปฏิบัติงานในการแสดงองคความรูทางพระพุทธศาสนาที่
จะนําไปใชในกิจกรรมการเรียนรูทางพุทธศาสนา ผูเขียนยังนําเสนอแนวโนม
ของการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการศึกษาสงฆ โรงเรียนวิถีพุทธและการ
วิ จั ย ทางพุ ท ธศาสนาในมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ ซึ่ ง เนื้ อ หาที่ นํ า เสนอจะเป น
กระบวนการเรี ย นรู ท างพระพุ ทธศาสนา พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาและ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวโนมของการศึกษาไทย
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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
โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธเพื่ อ สั ง คม รวมทั้ ง การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาและการ
วิจัย (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2548)
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดนําเสนอใน “หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)” โดยที่หลักสูตรไดมุงประเด็น
สําหรับโรงเรียนและการศึกษาในทองถิ่นที่จะใชสําหรับการจัดทําหลักสูตร
ของโรงเรี ย น และออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตรคือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเพื่อเสริมสรางความรูและ
ทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวันและความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
อย า งต อ เนื่ อ ง เนื้ อ หาในหลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น หลั ก การ
วัตถุประสงค ความสามารถของผูเรียน ดานคุณธรรม มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดใน 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งการวัดและประเมินผล ในขณะ
ที่ Chuerattanapong, J. (2001) ไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนของการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชน หลักสูตรภาษาไทยที่
กําหนดจากกระทรวงศึกษาธิการที่จัดใหมีสําหรับทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดย
เปนหลักสูตรเดียวกันเพราะผูเรียนสามารถที่จะพัฒนาและจะมีมาตรฐานที่
เทาเทียมกัน ดังนั้น เนื้อหาในหลักสูตรจะไมเฉพาะเจาะจงในพื้นที่หนึ่งและ
ไม ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในท อ งถิ่ น กรมวิ ช าการของกระทรวง
ศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถออกแบบ
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของตั ว เองที่ เ หมาะสมกั บ ในแต ล ะพื้ น ที่ โดยที่ ห ลั ก สู ต ร
ท อ งถิ่ น สามารถลดหรื อ เพิ่ ม จากหลั ก สู ต รแกนกลาง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพสูงและสามารถนําความรู
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
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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. Researchbased 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) ไดกลาวไวที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยตามมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตอนนี้มี
วัตถุประสงคหลักที่จะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและขยายการศึกษาไปสูในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา การวิ จั ย บู ร ณาการในการศึ ก ษาเป น สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ เพิ่ ม
คุณภาพของการศึกษา ดังนั้น การศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานจึงเปนประเด็นที่
ควรนํ า มาพิ จ ารณาเพื่ อ ใช ในการพั ฒ นาคน การวิ จัยจึ ง เป น เครื่ อ งมื อ ทาง
การศึกษาอีกบทบาทหนึ่ง การศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานคือการบูรณาการการ
วิจัยและการศึกษาเขาดวยกันซึ่งจะเปนการเปดโอกาสเพื่อการพัฒนาทาง
การศึ ก ษา และ Boonprasert, U. (2003) ได นํ า เสนอหลั ก การของการ
จั ด การตามโรงเรี ย นซึ่ ง ประกอบไปด ว ยหลั ก การของการขยายการจั ด
การศึกษา การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และแนวคิดของการแบงปนการ
จั ด การศึ ก ษาให กั บ ผู ค น และหลั ก การของการจั ด การตนเองใน
การศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาสามารถนําเสนอในรูปแบบ 5 คือ 1)
รูปแบบการจัดการศึกษากับชุมชน 2) รูปแบบของการจัดการศึกษาโดยผูนํา
หรือโรงเรียนหลักการ 3) รูปแบบของโรงเรียนที่มีการสนับสนุนของรัฐบาลที่
4) รูปแบบของการมีอํานาจในทองถิ่นในการจัดการ และ 5) รูปแบบของการ
บริหารโรงเรียนเอกชน
นอกจากนี้ Wongwanit, S. (2013) ได นํ า เสนอ “การวิ จั ย แบบ
Formative: การวิจัยเพื่อการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง” ซึ่งสามารถ
นํามาใชในหองเรียนเปนงานวิจัยการกระทําเพราะมันสามารถใชสําหรับการ
พัฒนาของทฤษฎีในการเรียนการสอนและการเรียนการสอน มันเปนงานวิจัย
เชิงคุณภาพที่สามารถนําไปใชในหลายบริบท มีหลายแงมุมของการสํารวจ
ขอมูลที่มีอยู ไดแก 1) การวิจัยที่ชวยในการพัฒนาในการทํางานอยางตอเนื่อง
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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
วิ จัยเกิ ดขึ้ น ได ตลอดเวลาของกระบวนการวิ จัยที่ จ ะช วยให ผูวิ จัยสามารถ
ปรับปรุงการทํางาน และ 4) ผลการวิจัยและองคความรูใหมนั้นสามารถใช
สํ า หรั บ การแก ป ญ หาและปรั บ ทฤษฎี ก อ นหน า นี้ ท่ี ยั ง คงถู ก นํ า มาใช ใ น
ปจจุบัน มีวิธีการวิจัยจํานวนมากที่ใชสําหรับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เชน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
วิ ธี ก ารวิ จั ย เหล า นี้ มั ก จะได ร วมคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ มุ ง เน น การพั ฒ นา
นวัตกรรมจากทฤษฎีที่มีอยูหรือที่เรียกวา “วิธีการวิจัยแบบดั้งเดิม” อยางไรก็
ตามการวิจัยกอรูปนั้น เปนวิธีการวิจัยแนวใหมของระเบียบวิธีวิจัยที่ใชทฤษฎี
ที่มีอ ยูแ ลว ไปปรับแต งจนไดทฤษฎี ใหมสําหรับการออกแบบโครงการหรื อ
โปรแกรมการทํางาน บริบทของปญหาการวิจัยจะถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่ง
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 สื่อการจัดการ
เรียนรูและนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล และการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนสําหรับการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
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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
ในการนํา เสนอเนื้อ หาที่ ได จากการศึ กษาเอกสารที่เกี่ ยวขอ งกั บ
อาเซียนนั้น ผูเขียนไดศึกษาผาน 3 เสาหลักของอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การจั ด การศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาปรากฏดั ง ต อ ไปนี้ (กรมกลยุ ท ธ แ ละการ
ประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2556)
1. เสาหลักที่หนึ่ง: ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
สันติภาพและความมั่นคงของประเทศในกลุมอาเซียนมีจุดมุงหมาย
ในการกํ า หนดประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง โดยที่ ทุ ก ประเทศจะ
ชวยเหลือกันและกันเพื่อแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี นอกจากนี้ยังมีความ
รวมมือในการรักษาความมั่นคงทางการเมืองและจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการ
เป นประเทศในกลุ มอาเซียน ดั งนี้ 1) เพื่ อสงเสริ มให ความสงบสุ ขและความ
มั่นคง 2) เพื่อสรางความรวมมือในการตอตานการกอการราย อาชญากรรมและ
การคาประเวณี 3) เพื่อลดความขัดแยงระหวางประเทศอาเซียน สิทธิมนุษยชน
4) เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันอันตรายจากภัยพิบัติหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 5) สงเสริมการพัฒนาทางการเมืองและ 6) เพื่อสรางความสัมพันธ
ใกลชิดกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
2. เสาหลักที่สอง: ประชาคมเศรษฐกิจ
ในวิสัยทัศนอาเซียนกลาววา อาเซียนจะเปนตลาดเดียวและจะเปน
ฐานการผลิ ต แผนเหล า นั้ นจะต อ งประสบความสํ า เร็ จในป ค.ศ.2015 ซึ่ ง
ประกอบไปด วย 5 ประเด็ น คื อ 1) อาเซี ยนจะเป นตลาดเดี ยว 2) อาเซี ยน
จะต องเป นชุ มชนเศรษฐกิ จที่ สู งขึ้ น 3) อาเซี ยนจะเป นเศรษฐกิ จอนาคต 4)
อาเซี ยนสามารถปรั บตั วในระบบเศรษฐกิ จโลก 5) ซึ่งในการสรางประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนสมาชิ กอาเซี ยนทั้ งหมดจะได รั บประโยชน ดั งนี้ 5.1) เป น
ตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต 573,900,000 คน สามารถเขาถึงตลาดได 5.2)
ใหเปนเขตการคาเสรีที่จะเพิ่มโอกาสกับการลงทุนแรงงานในหมูชุมชน 5.3) การ
พั ฒ นาแรงงานฝ มื อ สู ง และ 5.4) เพื่ อ ช ว ยเหลื อ กั น และกั น ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจซึง่ จะชวยลดปญหาความยากจนในประชาคมอาเซียน
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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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3. เสาหลักที่สาม: ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุงหมายที่จะนําไปสูการ
ตระหนักถึงประชาคมอาเซียนในการที่จะยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของ
ผู ค นที่ อ าศั ยอยู ในภู มิ ภ าคนี้ รวมถึ ง การสร า งสั ง คมของการแบ ง ป น ในหมู
สมาชิ ก อาเซี ย น คื อ 1) เพื่ อ ให แ น ใ จว า การรั บ รู แ ละความเข า ใจในความ
หลากหลายของประชาชนในสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อพัฒนาความคุนเคยและ
การสรางความเชื่อมั่นของอาเซียน 3) เพื่อพัฒนาความสามัคคีในภูมิภาค และ
4) ในการสรางประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั้น ทุกประเทศจะ
ไดรับการแบงปนประโยชนรวมกัน
ทั้งสามเสาหลักจะเปนเปาหมายหลักสําคัญสําหรับทุกประเทศใน
ประชาคมอาเซียนที่จะรวมมือกันเพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
พั ฒ นาในภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใตให อ ยู ร ว มกั นด วยความสามั ค คี
ความสงบสุ ข ความเป น หนึ่ ง เดี ย ว และความเจริ ญ รุ ง เรื อ ง นอกจากนี้
บรรณาธิการของวารสารวิทยาจารย (2554) ไดนําเสนอบทความที่เรียกวา
“การเสริ ม สร า งการศึ ก ษาโดยใช เทคโนโลยี เ ข า สู ร ะดั บโลก” สํ า หรั บการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และการเคลื่ อ นไหวของแรงงานและการลงทุน ดั ง นั้ น หน วยงานทางการ
ศึก ษาจํ า เป นต อ งมี ก ารเตรี ยมความพร อ มด วยเชนกั น โดยที่ ในการศึ ก ษา
สมั ยใหมแ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้นมี ค วามจํ า เปนในการช วยยกระดั บ
มาตรฐานของการศึกษาใหเขาสูมาตรฐานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
อาชี พ จํ า นวน 7 อาชี พ ที่ สามารถเดิ น ทางไปประกอบอาชี พ ได อ ย า งอิ สระ
ระหวางประเทศในประชาคมอาเซียน โดยที่อาชีพทั้ง 7 อาชีพนี้ ไดแก แพทย
ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสํารวจและนักบัญชี ดังนั้น การ
เตรียมความพรอมของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนที่มีความสําคัญมาก
ในการฝกอบรมทักษะการเรียนรูเพื่อคุณภาพของการประกอบอาชีพในอนาคต
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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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การศึกษาเพื่อสันติภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพจากมุ ม มองของนั ก การศึ ก ษาได แ สดง
รายละเอียดไดดังตอไปนี้
พระธรรมป ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) (2538) ได ใ ห ค วามหมายของ
การศึ ก ษาเพื่ อ ความสั น ติ สุ ข ไว ใ นหนั ง สื อ ที่ เ รี ย กว า “การศึ ก ษาเพื่ อ
สันติภาพ” ศาสนาพุทธเปนการศึกษาเพื่อความสงบสุขเพราะเราเรียกวาการ
ปฏิ บัติ ใ นทางพระพุ ท ธศาสนาคื อ “สิ ก ขา” ในบาลี แ ละภาษาสั นสกฤตซึ่ ง
หมายถึง การศึกษา นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับหลักไตรสิกขาในหลักธรรมและ
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ เพื่ อ ความสงบสุ ข หรื อ นิ พ พานหรื อ การตรั ส รู ใน
พระพุทธศาสนานั้น การศึกษาไมเพียงเพื่อความสงบสุขเทานั้น แตยังเป น
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นาตนเอง ความสงบสุ ข สามารถฝ ก ปฏิ บั ติ ไ ด
ตลอดเวลา และการปฏิบัติทั้งหมดเปนวิธีก ารของการฝกใหเกิ ดความสงบ
สุข ชาวพุ ทธจึ งควรพยายามที่ จะปฏิบัติเพื่ อความสงบสุ ขด วยตั วเองซึ่ง จะ
สงเสริมใหมีความสุขเปนเปาหมายสุดทาย Chanin, T. and Poolpatarachewin,
J. (2008) ไดทําวิจัยเรื่อง “วิวัฒนาการของแนวความคิดของการศึกษาเพื่อ
สั น ติ ภ าพในประเทศไทย” ผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า แนวความคิ ด ของ
การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยที่ไดรับการปรับเพื่อใหสอดคลองกับ
ประเทศไทยและบริบททางสังคมระดับโลกในบทบาทและการจัดการศึกษา
เพื่ อ ความสงบสุข เช นเดี ยวกั บแนวคิ ดของความสงบสุ ข ที่ ไดอ ธิ บายไว ดัง นี้
บทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพไดรับการเปลี่ยนจากการสงผานความรูใน
ดานสันติจากตางประเทศเพื่อเรียกรองใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และมีสังคมใหกําลังใจสําหรับภาคประชาสังคมเชนเดียวกับความพยายามที่
จะแกวิกฤตจังหวัดภาคใต การจัดการศึกษาเพื่อความสงบสุขไดเปลี่ยนจาก
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.
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กระบวนการกลุ ม เพื่ อ ความสงบสุ ข การฝ ก อบรมทั ก ษะที่ เงี ยบสงบ การ
ดําเนินการวิจัยสันติภาพและการใชเว็บไซตเปนอุปกรณสําหรับการสงเสริม
สันติ ภาพ และแนวความคิ ดเพื่อความสงบสุ ข แนวคิ ดของความสงบใน
ประเทศไทยครอบคลุมถึงมนุษยชาติในสังคมเชนเดียวกับมิติดานสิ่งแวดลอม
ซึ่งสวนใหญมุงเนนไปที่มิติทางสังคม อยางไรก็ตามความสงบภายในที่มุงเนน
ในสัง คมไทยมาตั้ ง แต อดี ตของวิวัฒนาการซึ่ งเปนความแตกตา งจากสัง คม
ตะวันตก
Education Above All ( 2012 cited in Education Sector 2015:
7-12) ไดกําหนดระยะเวลาของ“การศึกษาเพื่อสันติภาพ” เปนคําที่ครอบคลุม
ที่สามารถนําไปใชกับการริเริ่มมากมายที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริมสันติภาพ
และไมใชความรุนแรงในระบบการศึกษา มุงเปาไปที่การขจัดความเปนไปได
ของการสู ญ พั นธุ ข องโลกผ า นสงครามนิ วเคลี ย ร สั นติ ภ าพศึ ก ษาได แ สดง
วัตถุประสงคที่กวางขวางขึ้นเพื่อการสรางวัฒนธรรมแหงสันติภาพโปรแกรม
การศึ ก ษาสอนทั ก ษะและค า นิ ย มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมที่ เ งี ย บ
สงบ โปรแกรมไดรั บการออกแบบมาเพื่ อ ชวยและสนั บสนุ นให คนที่ จะคิ ด
สร า งสรรค เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางกายภาพและทางสั ง คมและเพื่ อ พั ฒ นา
ทัศนคติที่สรางสรรคตอการอยูรวมกันและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดย
สันติวิธี เปนที่ยอมรับวาการใชถอยคําที่แตกตางกันมีการใชในหลายประเทศ
และแต ล ะประเทศจะปรั บ การใช ถ อ ยคํ า ที่ เ หมาะสมกั บ สั ง คมบริ บ ททาง
วัฒนธรรมและทางการเมืองของตน
1. คานิยมทางการศึกษาและทักษะการใชชีวิตมักจะรวมถึงคานิยม
หลักเชนความเห็นอกเห็นใจมนุษยคนอื่น ๆ และการเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของผูอื่น รวมกับทักษะชีวิตหลัก รวมถึงทักษะภายในสวนบุคคล
เชน การรับรูอารมณและทักษะระหวางบุคคล เชน การสื่อสาร ความรวมมือ
กันในการแกปญหาความขัดแยงและการสนับสนุนกัน
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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 nondiscrimination, 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, nonviolence and peace.
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2. การศึกษาสันติภาพรวมถึงคานิยมหลักและทักษะและความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตั้งแตการเคารพสิทธิมนุษยชนที่จําเปนสําหรับ
“สันติภาพเชิงบวก” (Galtung, 1969) “การศึกษาเพื่อความอดทน” มักจะมี
เนื้ อ หาคล า ยกั น (Reardon, 1997) การศึ ก ษาเพื่ อ สั นติ ภ าพยั ง อาจรวมถึ ง
การศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงและประเด็นอื่น ๆ ทั่วโลก
3. สิทธิมนุษยชนศึกษา คือ ทักษะหลักและคานิยม เชน การคิดเชิง
วิ พ ากษ การเอาใจใส หลี ก เลี่ ยงทั ศ นคติ แ ละการยกเว น รวมทั้ ง แนวคิ ด ที่
เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบของมนุษย ซึ่งมักจะนําเสนอ
เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบเฉพาะของเครื่ อ งมื อ ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ แ ละการ
พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการของหลักสิทธิมนุษยชน เชน การมีสวนรวมและการ
ไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวิถชี ีวิตของผูเรียนเอง
4. สัญชาติหรือการศึกษาพลเมืองอาจรวมถึงการเรียนรูเกี่ยวกับ
สถาบันระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ กํากับดูแลดวยธรรมาภิ
บาล กฎของกฎหมาย กระบวนการประชาธิปไตย ประชาสังคมและการมี
สวนรวม และการมุงไปขางหนาโดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหเกิดการ
ติดตอกันของคนในสังคมที่มีการแบงแยกออกจากกัน จุดมุงหมายหลักคือการ
ไดรับความเปนพลเมืองที่มีภูมิหลังที่แตกตางกันมารวมมือกันอยางสงบเพื่อให
มั่นใจวาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนจะเกิดขึ้นโดยไมเลือกปฏิบัติและ
ไมเกี่ยวของกับความรุนแรง
สําหรับวัตถุประสงคของแนวทางที่นําเสนอนี้ คือ การปรับใชคําวา
“การศึกษาเพื่อสันติภาพ” ซึ่งไดรับการยอมรับและเห็นคุณคายิ่งกวาคําอื่น ๆ ที่
กลาวถึงขางตนและถือวาเปาหมายหลักของพื้นที่ที่ไดถูกนํามาสรางใหเปน
สิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่อยูบนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนและที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
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.
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ในท า ยที่ สุ ด แต ล ะประเทศก็ จ ะเลื อ กใช คํ า ศั พ ท ที่ ต รงกั บ ความ
ต อ งการที่ ดี ที่ สุ ด บนพื้ น ฐานของประวั ติ ศ าสตร ท างการเมื อ งและสั ง คม
สภาพแวดลอมของตัวเอง
1. การศึกษาเพื่อสันติภาพในกระบวนการวางแผน
ในสวนที่ 2 เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาเพื่อสันติภาพในกระบวนการ
วางแผนได กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องส ว นนี้ คื อ การกํ า หนดภาพรวมของ
กระบวนการวางแผนที่ มีความสํา คัญ เกี่ยวกั บวิ ธีการรวมถึง การศึก ษาเพื่ อ
ความสงบสุ ข ในตลอดทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการ หลั ง จากได นํ า เสนอ
คําอธิบายสั้น ๆ ถึงขั้นตอนการวางแผนการศึกษาโดยทั่วไปแลวนั้น สวนที่
เหลือก็จะเปนการตรวจสอบแตละขั้นตอนของกระบวนการจากมุมมองของ
การศึกษาเพื่อความสงบสุข
แผนการศึกษาไดมีวัตถุประสงคของการใหบริการที่หลากหลาย
และสามารถที่จะพัฒนาไดในหลายระดับของระบบและที่แตกตางกับกรอบ
เวลา แผนการศึกษาแหงชาติสวนใหญจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหครอบคลุม
กรอบระยะเวลาห า ป แผนระยะกลางดั ง กล า วจะตอบสนองวั ตถุ ประสงค
เชิ ง กลยุ ท ธ ที่ ไ ด แ นะนํ า หลั ก สู ต รของภาคการศึ ก ษาในช ว งหลายป ที่ ผ า น
มา แผนเหลานี้มักจะมาพรอมกับแผนการดําเนินงานหนึ่งปที่มีรายละเอียด
มากขึ้นและตรงกับความพรอมใชงานในปปจจุบันของงบประมาณสําหรั บ
ระบบการศึกษา แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม
สํ า หรั บป แ ละยั ง ทํ า หน า ที่ ในการติ ดตามความคื บหน า ตามวั ตถุ ประสงค ที่
กําหนดไว ทั้งในชวงระยะเวลาประจําปเชนเดียวกับในชวงระยะเวลาของแผน
โดยรวม โดยภาพรวมของขั้นตอนการวางแผนการศึกษาจะแสดงเปนขั้นตอน
ตอไปนี้
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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.

การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

34 การจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

33

ขั้ น ตอนที่ 1: การวิ เ คราะห ส ถานการณ / ภาคการวิ นิ จ ฉั ย : ใน
ขั้นตอนของกระบวนการนี้ จะมีการดําเนินการตรวจสอบบริบทการพัฒนา
โดยรวมของประเทศของภาคการศึกษา และในภาควินิจฉัยจะเปนการวินิฉัย
ในลักษณะภาคกวางของภาคการศึกษาและประสิทธิภาพการทํางาน ผลการ
วิเคราะหไดแบงเปนหมวดหมูแยกยอยออกเปน การเขาถึง คุณภาพ ความ
เสมอภาค และการจัดการ การวินิจฉัยในเชิงลึกของภาคการศึกษา ยังไดมี
การเล็งเห็นถึงแผนยุทธศาสตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่จะสงผลให
เกิดการพัฒนาตอภาคการศึกษา ยกตัวอยางเชน ขอตกลงระหวางประเทศ
เชนการศึกษาสําหรับทุกคน มีสวนรวมในการทําใหผูเรียนใหไดรับการศึกษา
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน และความพยายามที่จะลดความแตกตางทาง
เพศในโอกาสการเขาถึงการศึกษา นอกจากนี้ การวินิจฉัยยังควรครอบคลุมไป
ถึงความขัดแยงและความเสี่ยงการวิเคราะหที่ประเมินความขัดแยงหรือภัยที่
เปนความเสี่ยงตอระบบการศึกษา สวนหลังนี้เปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องเกี่ยวกับปญหาของการศึกษาบูรณาการเพื่อสันติภาพและการปองกัน
ความขั ดแย งในขั้นตอนการวางแผนที่มี กระบวนการช วยจํ าแนกพื้ นที่ ของ
ระบบที่มีสวนรวมโดยไมตั้งใจที่จะนําไปสูความขัดแยงหรือพื้นที่ที่จะตองมี
ความเข ม แข็ ง เพื่ อ การสนั บ สนุ น ที่ ดี ร วมทั้ ง ความพยายามในการสร า ง
สันติภาพ
ขั้นตอนที่ 2: การกําหนดนโยบาย / การตรวจสอบ: ผลของการ
วินิจฉัยภาคการศึกษาที่อาจบงชี้วามีชองวางในนโยบายการศึกษา ตัวอยาง
เชนการเข าถึง ถา เด็ก ที่มาจากสวนหนึ่งของประเทศได ถูกจํ ากัดการเข าถึ ง
การศึกษา การวิเคราะหอาจบงชี้วาภาษาของบางกลุมชาติพันธุไมมีโอกาสที่
เท า เที ย มกั น ในการเข า ถึ ง การศึ ก ษา ดั ง นั้ น นโยบายอาจถู ก นํ า มาใช เ ช น
นโยบายภาษารวม หรือนโยบายการรวมทางสังคมที่จะชวยเพิ่มการเขาถึง
การศึกษาสําหรับเด็กจากพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้ง
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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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ขั้นตอนที่ 3: การระบุวัตถุประสงคและการจัดลําดับความสําคัญของ
การออกแบบโปรแกรม: การวินิจฉัยนีช้ วยกระทรวงศึกษาใหมีสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม
การศึ กษาดวย ในขั้ นตอนการวางแผนระยะปานกลางมีวัตถุประสงคหลั ก
สําหรับภาคการศึกษาที่มีการอภิปรายในชวงนี้ขึ้นอยูกับผลของการวินิจฉัย
ตัวอยางเชน ปญหาการเขาถึงที่ระบุอาจนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่ ม การเข า ถึ ง - โดยรวมและ / หรื อ กลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง หรื อ พื้ น ที่ เมื่ อ
วัตถุประสงคไดรับการระบุไวในโปรแกรมที่มีความสําคัญและเฉพาะเจาะจง
สํ า หรั บ การทํ า ให บ รรลุ ผ ลที่ จ ะได รั บ การออกแบบด ว ยกิ จ กรรมสํ า คั ญ
เปาหมายและระยะเวลา ตัวอยางเชน กลยุทธหนึ่งอาจจะออกแบบและริเริ่ม
ดวยการรับสมัครและฝกอบรมครูเพิ่มเติมจากในสวนภูมิภาคโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งถ าหนึ่ง ในสาเหตุข องการขาดการเข าถึ งการขาดแคลนครูที่มีคุ ณสมบั ติ
เหมาะสมในบางพื้นที่ของประเทศ
ขั้นตอนที่ 4: กรอบความคิดดานตนทุนและการจัดหางบประมาณ:
แผนการศึ ก ษาต อ งมี ก ารประมาณการที่ แ ม น ยํ า และเป น จริ ง ของ
คาใชจาย องคประกอบที่ใหญที่สุดของงบประมาณการศึกษาคือเงินเดือนของ
พนักงานรวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งหมด เงินเดือนจะตอง
มีการคาดการณไวรวมกับการเพิ่มขึ้นในการวางแผนเงินเดือนเชนเดียวกับ
ตามความต อ งการของครู ในช วงการวางแผน นอกเหนื อ ไปจากเงิ น เดื อ น
คาใชจายอื่น ๆ ทั้งหมดของระบบการศึกษาจากการกอสรางหองเรียน การ
จัดพิมพและจําหนายหนังสือเรียน รวมทั้งคาใชจายที่เกี่ยวของกับการริเริ่ม
การศึกษาพิเศษใด ๆ จะตองไดรับการประมาณและรวมอยูในสถานการณ
ตนทุนสําหรับระยะเวลาการวางแผน ในกรณีของการศึกษาเพื่อความสงบสุข
นี้ยังอาจรวมถึงการประเมินคาใชจายในการแกไขโปรแกรมการฝกอบรมครูใน
เพื่อใหแนใจวาครูผูสอนไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับสื่อการสอนแบบใหมได
อยางเต็มที่
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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.

การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

38 การจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

37

เมื่ อ ต น ทุ น เกี่ ย วกั บ งบประมาณการศึ ก ษาได รั บ การพั ฒ นา งบประมาณ
การศึกษาไดมีการเปรียบเทียบเรื่องการจัดหาเงินทุนที่คาดการณไวลวงหนา
จากกระทรวงการคลัง
ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบและการประเมินผล: สวนสําคัญของ
ขั้ น ตอนการวางแผนการศึ ก ษา นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาเรื่ อ งของการ
ตรวจสอบและกรอบการประเมิน กรอบนี้ไดรับการพัฒนารวมกับแผนการ
ศึ ก ษาและกํ า หนดพื้ น ฐานสํ า หรั บ การตรวจสอบการดํ า เนิ น งานในช ว ง
ระยะเวลาการวางแผน การตรวจสอบและประเมินผลซึ่งมีความสําคัญในการ
ที่ จ ะช ว ยให ผู ที่ จั ด การการศึ ก ษาสามารถตรวจสอบว า ระบบบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคและยังมีความสําคัญสําหรับการวางแผนในอนาคต เชน การเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จะปอนเขาสูภาคการวินิจฉัยและแผนการดําเนินงานประจําป

2. นโยบายหลักสูตรการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในการตรวจสอบนโยบายของหลักสูตรในบริบทของการศึกษาเพื่อ
สันติภาพมีกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิที่อาจจําเปนตองไดรับการพิจารณา
ในพื้นที่ มีดังตอไปนี้
2.1) พฤติกรรมและวินัยในโรงเรียน
การพั ฒ นาใดๆ จากส ว นกลางและการส ง เสริ ม การจั ด การด า น
พฤติกรรมและระเบียบวินัย ควรที่จะสอดคลองและสะทอนใหเห็นถึงคานิยม
และหลั กการของการศึกษาเพื่อสั นติภาพ ยกตัวอยางเชน การลงโทษทาง
รางกายหรือการลงโทษผูเรียนดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
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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 meritbased 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
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ในระดับใหญวัฒนธรรมโรงเรียนถูกสรางขึ้นผาน
ผูนําดานการศึกษาที่ดี ดังนั้น จึงอาจมีความจําเปนที่จะทบทวนหลักเกณฑ
และกระบวนการโดยที่ผูนําโรงเรียนไดรับการแตงตั้งใหกับโรงเรียน ยกตัวอยาง
เชน ที่หลักการไดรับการคัดเลือกผานกระบวนการที่โปรงใสและเปนธรรม
ตามกระบวนการ ซึ่ งอาจจะเปนประโยชนที่จะรวมถึง เกณฑ เช น “เข าใจ
หลั ก การของการศึ ก ษาเพื่ อ ความสงบสุ ข และสามารถแสดงให เห็ นถึ ง การ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จของการศึกษาสําหรับโปรแกรมสันติภาพใน
บริบทของโรงเรียน”
2.3) การสรรหาและการฝกอบรมครู
ในทํานองเดียวกันกระบวนการกํากับดูแลการรับสมัครครูผูสอน
ควรจะเขาใจและเห็นอกเห็นใจกับการศึกษาหลักการสันติภาพและคุณคา
และครูทุกคนควรจะไดรับการฝกอบรมในพื้นที่
2.4) การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
ลั ก ษณะหนึ่ ง ของโรงเรี ย นที่ ค รอบคลุ ม และกํ า หนดขอบเขตที่
โรงเรี ย นพยายามที่ จ ะเป น และเป น ที่ รั บ รู เป น ส ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชนในวง
กวาง โดยทีน่ โยบายที่สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนและ
โรงเรี ยนสามารถแสดงใหเห็นถึง การศึ กษาสํ าหรับโปรแกรมสงบสุ ขใหกั บ
ชุมชนในวงกว างที่ควรไดรับการสง เสริม นี้ จะแพร กระจายขอความสําคั ญ
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความสงบสุขนี้ใหไปไดไกลกวาขอบเขตของโรงเรียน
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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) คุณภาพของโรงเรียนและเกณฑการตรวจสอบที่เกี่ยวของ
การตรวจสอบสวนใหญของระบบโรงเรียนจะมีกระบวนการสําหรับ
การประเมินคุณ ภาพโรงเรี ยน ซึ่ งสามารถใชกํ าหนดชวงของวัตถุประสงค
(เช น การลงทะเบี ย นเรี ย น และการประเมิ น ผลพนั ก งาน การจั ด สรร
ทรัพยากร ลักษณะเฉพาะของพื้นที่สําหรับการปรับปรุง) และมักจะเปนความ
รับผิดชอบของกองตรวจ นโยบายกลางควรกําหนดใหชัดเจนวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนในการสงเสริมการศึกษาเพื่อความสงบสุข จะรวมอยู
ในเกณฑของกรอบคุณภาพที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียน

3. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน
ในการกําหนดผลการเรียนรูท ี่คาดหวังของผูเรียนนั้น การศึกษาที่ดี
สําหรับหลักสูตรสันติภาพและผลการปฏิบัติที่คาดหวัง บุคลากรทางการศึกษา
และผูคนที่เกี่ยวของควรจะเขาใจวาการศึกษาเพื่อความสงบสุขที่ดีที่สุดนั้น
สามารถสะทอนใหเห็นถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของและรูปแบบเกี่ยวกับการเรียนรู
และพัฒนา สิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธของการศึกษาเพื่อสันติภาพ
จะเปนไปตามทฤษฎีและขอเสนอของเบนจามินบลูม (Education Section,
2015: 73-75)

ทฤษฎีการเรียนรูข องบลูมจะมีวัตถุประสงคของการศึกษาในโดเมนตางๆ ที่
เกี่ยวของ
ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ข องบลู ม จั ด วั ต ถุ ป ระสงค ก ารเรี ย นรู ในรู ป แบบ
ลําดับชั้นจากงายไปหาซับซอนและประกอบดวยมิติดานพุทธิพิสัยและดานจิต
พิสัย แตละรูปแบบมีหลายระดับและสามารถอธิบายเปนตารางไดตอไปนี้
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Table 2.1 Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives in the
Cognitive and Affective Domains
COGNITIVE DOMAIN
Descriptor
Level

AFFECTIVE DOMAIN
Level
Descriptor

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

Evaluation

6

Internalising
values

Can put the information
together in a way in
which a new outcomes
can be seen
Can take the information
apart’ and see the
principle(s) behind the
information

Synthesis

5

-

Analysis

4

Organising
values

Can apply the information
to a new or different
situation

Application

3

Valuing

Understands the
information and can
retell it with meaning

Comprehension

2

Responding to
phenomena

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

Knowledge

1

Receiving
phenomena

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

Makes links between
different pieces of
knowledge and
associated values,
and prioritises
the new information
Can explain and
justify the new
information and
associate with other
related information
to make a valid
value judgement
Interacts with the
information through
reasoned discussion
and questions, to build
new information
Receives information
willingly
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ตารางที่ 2.1 วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมในมิติด้านพุทธิพิสัยและด้าน
จิตพิสัย
ด้านพุทธิพิสัย
ด้านจิตพิสัย
ตัวบ่งชี้
ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลและ
สามารถทาให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจภายในได้อย่างสมบูรณ์

ระดับ
ประเมิน

6

ระดับ
ค่านิยมในตน

สามารถนาข้อมูลมารวมกันใน
ลักษณะที่เป็นผลลัพธ์ใหม่ที่
สามารถสังเกตได้

สังเคราะห์

5

-

สามารถจาแนกข้อมูลออกจาก
กันและเห็นหลักการที่อยู่
ภายใต้ขอ้ มูลนั้น

วิเคราะห์

4

จัดระเบียบ
ค่านิยม

สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ได้

ประยุกต์ใช้

3

ค่านิยม

ทาความเข้าใจข้อมูลและ
สามารถบอกความหมายได้

เข้าใจ

2

ตอบรับ
ปรากฏการณ์

ทาซ้าหรือท่องจาข้อเท็จจริงโดย
ไม่จาเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้
จากความหมายหรือความสาคัญ

รู้จา

1

รับรู้
ปรากฏการณ์

ตัวบ่งชี้
รับรู้ข้อมูลที่มีค่า
(และการจัดการ) และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลของ
ค่านิยมใหม่ไปสู่
พฤติกรรม
-

สร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างส่วนทีแ่ ตกต่าง
กันของความรู้และ
ค่านิยมที่เกี่ยวข้องและ
จัดลาดับความสาคัญ
ข้อมูลใหม่
สามารถอธิบายและ
พิสูจน์ความถูกต้องของ
ข้อมูลใหม่และเชื่อมโยง
กับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องเพื่อทาให้ถูกต้องใน
การตัดสินคุณค่า
ปฏิสัมพันธ์กับ ข้อมูล
ผ่าน การอภิปรายและ
คาถามที่มีเหตุผลเพื่อ
สร้างข้อมูลใหม่
รับข้อมูลด้วย
ความเต็มใจ มี
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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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ลําดับขั้นเหลานี้เปนการนําเสนอแสดงกรอบภายในวัตถุประสงค
หรื อ ผลการเรี ยนรูที่ได กํา หนดไว ทั้ง สองมิ ติ โดยที่ มิ ติที่สองหมายถึ ง ความ
จําเปนในการที่จะยอมรับทั้งดานพุทธิพิสัยและดานจิตพิสัย เพื่อการกําหนด
วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท ี่คาดหวังและที่เกี่ยวของกับการเรียนรูในดาน
การศึกษาเพื่อสันติภาพ นอกจากนี้เปาหมายการพัฒนาผูเรียนไมเพียงแตมุง
ใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่ซับซอนในมิติของความรูเทานั้น แตผูเรียนยัง
ตองไดรับการอบรมเพื่อใหสามารถพัฒนาทัศนคติและคานิยมใหสูงขึ้นเพื่อ
ยืนยันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในการจัดการเกี่ยวกับประเด็น
ความสงบและความขัดแยงที่อาจเกี่ยวของกัน
การศึ กษาเพื่อ สันติ ภาพนั้นไดรับความสํา เร็จในการพิ จารณาให
ผูเรียนไดศึกษาและทําความเขาใจวาทําไมกฎระเบียบจึงจําเปนสําหรับการ
พัฒนาตัวเอง ดานจริยธรรม ความเชื่อ คานิยม หลักการและมาตรฐานของ
ผูเรียนเอง การศึกษาเพื่อสันติภาพยังเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดในประชาคม
อาเซียน เปนวิธีการสรางกิจกรรมในการจัดการศึกษาในแตละประเทศอาจ
แตกตางกัน แตวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนรูควรจะเหมือนกันซึ่งจะ
มุงเนนส งเสริม ใหนั กเรี ยนไดเรียนรูเพื่ อความสงบและเพื่อ ความสุ ขในการ
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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การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สมรรถนะของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดกลายเปนสิ่งสําคัญ
มากขึ้นเพื่ อเตรี ยมความพรอ มสํ าหรั บนัก เรี ยนในอนาคตให ดีขึ้ น เปน การ
คาดการณวาโรงเรียนและผูปกครองตองรวมมือกันเพื่อชวยพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 โดยที่ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนเพื่อใหมี
ความสามารถในการเปนผูเรียนศตวรรษที่ 21 โดยการสนับสนุนและสงเสริม
จากโรงเรียนและผูปกครอง ซึ่งผูเรียนจะไดรับการฝกฝนใหเปนคนมีความ
มั่นใจ เปนผูที่เรียนรูดวยตนเอง เปนผูชวยเหลือเชิงรุก และเปนพลเมืองที่
ตระหนักรับรูเรื่องสังคม แสดงไดดังภาพตอไปนี้

ตระหนักในตน
บริหารตนเอง

รับผิดชอบ
ตอการตัดสินใจ

คานิยมหลัก
ตระหนักในสังคม
บริหารความสัมพันธ

ภาพที่ 2.1 กรอบการพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธของผูเรียนในศตวรรรษที่ 21
ที่มา: https://www.moe.gov.sg/education/education-system/21st-centurycompetencies
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Concept
Concept
of Knowledge,
of Knowledge,
Attitude
Attitude
and and
Practice
Practice
(KAP
(KAP
Model)
Model)
Definitions
Definitions
of Knowledge,
of Knowledge,
Attitude
Attitude
and and
Practice
Practice
Knowledge
Knowledge
is the
is capacity
the capacity
to acquire,
to acquire,
retain
retain
and and
use use
information;
information;
a mixture
a mixture
of comprehension,
of comprehension,
experience,
experience,
discernment
discernment
and skill.
and skill.
Attitude
Attitude
refers
refers
to inclinations
to inclinations
to react
to react
in a in
certain
a certain
way way
to certain
to certain
situation;
situation;
to see
to and
see and
interpret
interpret
events
events
according
according
to to
certain
certain
predispositions;
predispositions;
or toororganize
to organize
opinions
opinions
into into
coherent
coherent
and interrelated
and interrelated
structure.
structure.
Practice
Practice
means
means
the application
the application
of rules
of rules
and and
knowledge
knowledge
that that
leadsleads
to action.
to action.
GoodGood
practice
practice
is anisart
anthat
art that
is linked
is linked
to the
to the
progress
progress
of knowledge
of knowledge
and and
technology
technology
and and
is executed
is executed
in anin an
ethical
ethical
manner.
manner.

Figure
Figure
2.2 The
2.2 influence
The influence
diagram
diagram
of knowledge,
of knowledge,
attitude
attitude
and practice
and practice
Source:
Source:
Librahim,
Librahim,
G. (1995)
G. (1995)
citedcited
in Bano,
in Bano,
et al.,et(2013)
al., (2013)
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แนวคิแนวคิ
ดของความรู
ดของความรู
 ทัศนคติ
 ทัศนคติ
และการปฏิ
และการปฏิ
บัติ (KAP
บัติ (KAP
Model)
Model)
ความหมายของความรู
 ทัศนคติ
และการปฏิ
ความหมายของความรู
 ทัศนคติ
และการปฏิ
บัติ บัติ
ความรู
 คือ ความสามารถที
รับ คงอยู
 และสามารถนํ
อมูลไป
ความรู
 คือ ความสามารถที
่ไดรับ่ไดคงอยู
 และสามารถนํ
าขอมูาลขไป
ได ประกอบด
วย ความเข
าใจ ประสบการณ
ความฉลาด
ใชได ใชประกอบด
วย ความเข
าใจ ประสบการณ
ความฉลาด
และทัและทั
กษะ กษะ
ทัศนคติ
หมายถึ
ง ความโน
งที่จะตอบสนองในทางที
่แนนบอนกับ
ทัศนคติ
หมายถึ
ง ความโน
มเอียมงทีเอี่จยะตอบสนองในทางที
่แนนอนกั
สถานการณ
่เกิดจากการเห็
นและตี
ความตามเหตุ
งกับการ
สถานการณ
ที่เกิดทีจากการเห็
นและตี
ความตามเหตุ
การณกทารณ
่ีเกี่ยทวข่ีเกีอ่ยงกัวขบอการ
ย งของจิ
หรื อ การจั
ด ระเบี
ย บความคิ
่ เ ชื่ อ มโยงและมี
โอนเอีโอนเอี
ย งของจิ
ต ใจ ตหรืใจอ การจั
ด ระเบี
ย บความคิ
ด เห็ นดทีเห็่ เ ชืน่ อทีมโยงและมี
โครงสร
โครงสร
างที่สาัมงที
พัน่สธัมกพัันนธกัน
การปฏิ
บัติ หมายถึ
ง การประยุ
ใช ก ฎระเบี
ยบและความรู
การปฏิ
บัติ หมายถึ
ง การประยุ
ก ตใชกกตฎระเบี
ยบและความรู
 ที่จะ  ที่จะ
เนินการปฏิ
การ การปฏิ
นศิล่เปะที
่เชื่อมโยงไปสู
ความคื
นําไปสูนํากไปสู
ารดํกาารดํ
เนินาการ
บัติที่ดบีเัตปิทนี่ดศิีเลปปะที
ชื่อมโยงไปสู
ความคื
บหนาบหนา
ของความรู
และเทคโนโลที
ารดํนาการอย
เนินการอย
จริยธรรม
ของความรู
และเทคโนโลที
ม่ ีการดํม่ ีกาเนิ
างมีจาริงมี
ยธรรม
ความรูความรู
 

ความรูความรู
 คือ ความสามารถในการแสวงหาข
 คือ ความสามารถในการแสวงหาข
อมูลอยอามูงเข
ลอย
าใจางเขาใจ
โดยการเรี
โดยการเรี
ยนรูจากประสบการณ
ยนรูจากประสบการณ
วิเคราะห
วิเคราะห
และการศึ
และการศึ
กษา กษา
จากเทคโนโลยี
จากเทคโนโลยี
(Librahim,
(Librahim,
1995) 1995)

ทัศนคติ
ทัศนคติ

ทัศนคติทัแสดงออกถึ
ศนคติ แสดงออกถึ
งผลของปฏิ
งผลของปฏิ
กิริยาผากนบางช
ิริยาผาอนบางช
งทางหรืองทางหรื
อบาง อบาง
สถานการณ
สถานการณ
รวมทั้งการสั
รวมทัง้งเกตและอธิ
การสังเกตและอธิ
บายบนพืบายบนพื
้นฐานผลของ
้นฐานผลของ
ปฏิกิริยปฏิ
าหรืกอิรการรวมกั
ิยาหรือการรวมกั
นเปนหนึน่งเปความคิ
นหนึ่งดความคิ
เห็น (Librahim,
ดเห็น (Librahim,
1995) 1995)

การปฏิการปฏิ
บัติ บัติ

การปฏิการปฏิ
บัติ แสดงถึ
บัติ งแสดงถึ
ความรูง ความรู
และพฤติ
 และพฤติ
กรรมการทํ
กรรมการทํ
างานรวามกั
งานร
น วมกัน
(Librahim,
(Librahim,
1995) 1995)

ภาพทีภาพที
่ 2.2 แผนภาพแสดงความรู
่ 2.2 แผนภาพแสดงความรู
 ทัศนคติ
 ทัศแนคติ
ละการปฏิ
และการปฏิ
บัติ บัติ
ที่มา:ทีLibrahim,
่มา: Librahim,
G. (1995)
G. (1995)
citedcited
in Bano,
in Bano,
et al.,et(2013)
al., (2013)
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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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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิ จัยที่ เกี่ยวขอ งเกี่ ยวกั บการจัดการศึ กษาทั้งในประเทศไทย
และประเทศในกลุมอาเซียนมีการศึกษาความรูพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้ ผล
การศึกษาแสดงไดดังตอไปนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของประเทศไทย
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
เกี่ยวกับการวิเคราะหแนวโนมของการศึกษาที่เปนการคาดการณในอนาคตที่
จะเกิ ดขึ้ นจากการวิ เคราะห สิ่ง แวดล อ มในป จจุ บัน หากการคาดการณ ใน
อนาคตทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกก็จะเปนสาเหตุในการทํานาย
อนาคตขององคกรที่เกี่ยวของกับหลักการของประเด็นนโยบายและระบุขอมูล
ที่เปนประโยชนสําหรับการกําหนดนโยบายและวางแผนสําหรับ 10-30 ป ซึ่ง
จะทําใหไดขอมูลสําหรับผูนําในการกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมกับองคกร
และมีทางเลือกสําหรับการเลือกทางที่เปนไปได การทํานายอนาคตคือการ
พยายามที่จะเห็นภาพจําลองดวยเหตุผลจากการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบัน การวิเคราะหอยางเปนระบบไมไดเปนหมายถึงเพียงการที่จะนําทฤษฎี
เกี่ยวกับความสัมพันธและองคประกอบของการปอนขอมูลกระบวนการ สงออก
ขอเสนอแนะ และสภาพแวดลอมที่จะทําใหกรอบการศึกษาเพียงเทานั้น แตก็ยัง
มุงเนนไปที่การวิเคราะหสิ่งแวดลอมโดยตรงโดยการศึกษาความสัมพันธของ
ป จจั ยในสภาพแวดล อ มในระดั บโลก ระดั บชาติ แ ละระดั บองค ก รรวมทั้ ง
แนวโนมการจัดการศึกษาของชาติในอนาคต
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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.
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Makaranurak, D. (2011) ได ดํ า เนิ นการวิ จั ยเรื่ อ ง “สถานการณ
ของการศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในทศวรรษหน า (A.D.2011-2021) โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณของการศึกษาอาชีวศึกษาใน
ทศวรรษหนา (A.D.2011-2021) ใชการออกแบบการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค
EDFR ผลการวิจัยพบวา การศึกษาอาชีพสําหรับ 10 ปขางหนาจะตองเผชิญ
กับแนวโนมหลักจํานวนมาก เชน โลกาภิวัตน การแขงขันทางการคาระหวาง
ประเทศ และเขตการคาเสรีโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมอาเซียนในป ค.ศ.
2015 ที่จะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นของการใชแรงงานฟรีภายในประชาคม
อาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยตองเตรียมคนใหมีความพรอมโดยการเสริมสราง
การศึกษาสายอาชีพ รัฐบาลควรตระหนักและใหความสําคัญในการศึกษาสาย
อาชี พ โดยประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบายแห ง ชาติ ร วมทั้ ง บทบาทของ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความรวมมืออยางตอเนื่องและจริงจัง สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนนั้นควรมุงเนนไปที่การฝกปฏิบัติและความรวมมือกับ
สถานประกอบการ สําหรับความตองการเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานกับ
อาชีพที่แทจริง ซึ่งจะมีแผนการสอนอยางที่ถูกตอง เขาใจและเปนระบบทวิ
ภาคีอยางชัดเจน ครูมีคุณสมบัติที่เต็มไปดวยทักษะความรูและประสบการณ
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ครูควรเต็มไปดวยจิตวิญญาณความเปนครู
และจริยธรรมและควรมีแนวทางการถายทอดความรูจากสิ่งที่ยากใหเปนสิ่งที่
งาย รวมทั้งการไดรับการพัฒนาความรูและการพัฒนาตนเองในการปรับปรุง
การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเทคโนโลยี โดยที่ อ าชี พ ครู น้ั น จะเป น อาชี พ ที่ มี
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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การเชื่อมตอระหวางองคกรจะมีผลตอการพัฒนาของบุคลากรทาง
การศึกษาระดับชาติเพื่อที่จะใหเปนผูเชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองและมี
ศั ก ยภาพของการแข ง ขั น กั บ ความต อ งการของสถานประกอบการทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ สถานการณของการศึกษาสายอาชีพนั้นก็จะตองมี
ความชัดเจนและมีความจําเปนอยางยิ่งในศตวรรษนี้แมวาการขยายตัวของ
เขตการคาเสรีจะขยายตัวในระดับใดก็ตาม แตก็เปนพื้นฐานของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ครอบครัว สังคมและคนไทยทั้งประเทศ
สุวิม ล ว องวาณิ ช และนงลั กษณ วิรั ชชัย (2548) ได ทําวิ จัยเรื่อ ง
“การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ” โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก 1) เพื่ อ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค เ ป า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของ
ความสําเร็จของดําเนินการของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2 และฉบั บ แก ไ ข 2545) 2) เพื่ อ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปดําเนินการดานการศึกษา และ 3) เพื่อนําเสนอวิธีการ
และเทคนิคของการปฏิรูปการศึกษาในเชิงประจักษ ออกแบบการวิจัยโดยใช
การวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การ
สัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม
ผลการศึ ก ษาพบว า มี ตัว ชี้ วั ดที่ ศึ ก ษาจํ า นวน 104 ตั ว ชี้ วั ดใน 8
ดานซึ่งประกอบไปดวย 1) โอกาสที่เทาเทียมกันในการศึกษา 2) การศึกษา
เพื่ อ การเรี ยนรู ตลอดชี วิต 3) การมี สวนร วมในการศึ กษา 4) การกระจาย
อํานาจทางการศึกษา 5) การปฏิรูปการพัฒนาครู 6) การสงเสริมภูมิปญญา
ไทยและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น 7) คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา และ 8)
คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทย ผลการเปรียบเทียบกระบวนการจัดการ
งบประมาณของรัฐบาลกอนและหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542
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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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ข อค นพบเพิ่ มเติ มคื อ โอกาสทางการศึ กษาสํ าหรั บผู เรี ยนก็ ยังไม
แตกตางกัน ยกเวนผูเรียนคนพิการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการมีโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้นกอนที่การปฏิรูปการศึกษา มีความเทาเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา
ที่ มาจากการตั้ งกองทุ นการศึ กษาเพื่ อการกู ยืมเงิ นสํ าหรั บนั กเรี ยน ซึ่ งเป น
กระบวนการของการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาตลอดชีวิต ดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น และดานการกระจายอํานาจทางการศึกษา แตยังไมไดรับผลที่
ชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการถายโอนสถานศึกษาไปยัง
พื้นที่การปกครองสวนทองถิ่น เหตุผลสําคัญเนื่องจากการขาดความมั่นใจใน
ความพรอมของพื้นที่การปกครองสวนทองถิ่น การปฏิรูปครูไดมีความคืบหนา
มากขึ้นหลังจากกําหนด พรบ. การศึกษา วาดวยการเพิ่มระดับมาตรฐานของครู
และทําใหครูมีการพัฒนาขึ้ น สํ าหรับด านทั กษะความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนนั้นก็มีความกาวหนามากขึ้นอยางตอเนื่องในการพัฒนา อยางไรก็
ตามแมจะมีกระบวนการฝกอบรมมครูในอดีตที่ผานมา แตผลก็ยังไมบรรลุตาม
เป าหมายที่กํ าหนด อี กเหตุผลหนึ่งก็ คือวาการฝกอบรมไมได มีความเข าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
นอกจากนี้ยังมีความจําเปนในการฝกอบรมครูสําหรับการศึกษา
พิเศษทั้งหมดเพราะยังขาดครูที่สามารถสอนกลุมพิเศษ ทั้งในกลุมคนพิการ
และกลุ ม เด็ ก กิ๊ ฟ ต (grifted) ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลของการผลิ ต ครู ใ น
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพของคนรุนใหม ผลของการปฏิรูปการศึกษา
ชี้ใหเห็นวามันยังคงไมไดทําใหเกิดความกาวหนาในการพัฒนาผูเรียนซึ่งไม
แตกตางจากกอนการปฏิรูปการศึกษา ยกเวน ประเด็นที่เกี่ยวกับความสุขใน
การเรียนรูที่มีเพิ่มขึ้นในตัวผูเรียน
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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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งานวิจัยที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน
Kongterm, S. (2012) ได ศึ ก ษ า ค ว า ม พ ร อ ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนวัตถุประสงค
ของการวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณสําหรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน จําแนกตามคณะผลการวิจัย
พบวา ความเห็ นของนัก ศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ สํา หรั บการ
เตรี ยมความพร อ มเข า สู ป ระชาคมอาเซี ยนนั้ น อยู ในระดั บปานกลาง เมื่ อ
จําแนกรายขอพบวา ความรูและทักษะกระบวนการอยูในระดับปานกลาง แต
ทัศนคติอยูในระดับสูง ในภาพรวมไมมีความแตกตางกันของความคิดเห็นของ
นักศึกษาเมื่อจําแนกเปนคณะสําหรับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา นักศึกษาจากคณะตางมีความพรอม
ที่ จ ะเข า สู ป ระชาคมอาเซี ยน ในด า นทั ก ษะกระบวนการและด านทั ศนคติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Komsaeng Kuntasiri (Kaewsiwan) (2012) ได ทํ า วิ จั ย เรื่ อ ง
“การเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคปากปาสัก เวียงจันทน
ประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการเรียนการสอนและ
การเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคปากปาสัก เวียงจันทน
ประเทศลาว 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน
ในหลักสูตรวิชาชีพเปรียบเทียบระหวาง เพศ อายุ ปและสาขาวิชา 3) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะของปญหาและการแกปญหาการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา
1) หลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคปากปาสักไดแสดงใหเห็นโดยภาพรวมอยู
ในระดั บ ดี ทั้ ง ในด า นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน การจั ด เรี ย นการสอน
ครูผูสอน สื่อการศึกษา 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) เปรียบเทียบผลของระดับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนและการ
เรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพเปรียบเทียบกับเพศ อายุ ป และสาขาวิชา
พบวา นักเรียนที่มีเพศที่แ ตกตา งกันไมได แสดงความคิดเห็นที่ แตกต างกั น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ สําหรับ
อายุ ป และสาขาวิชา ไดแสดงใหเห็นระดับนัยสําคัญที่ .05 เกี่ยวกับการเรียน
การสอนและการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ และ 3) ขอเสนอแนะของ
ปญ หาและการแก ปญ หาการเรี ยนการสอนและการเรี ยนการสอน พบว า
หลักสูตรก็ยังคงหางไกลของการพัฒนาและไมไดมุงเนนไปที่การปฏิบัติ แต
มุงเนนที่ทฤษฎี ดานการเรียนการสอนและการเรียนการสอน พบวา นักเรียน
ไมไดมีโ อกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน ครู ยังขาดความรั บผิดชอบในการ
เรียนการสอน ในดานสื่อการศึกษาแสดงใหเห็นวายังไมทันสมัย ในขณะที่ดาน
การวัดและประเมินผล พบวา ครูยังคงมีอคติของการใหคะแนน สําหรับการ
แกปญหาแสดงใหเห็นวาหลักสูตรควรจะปรับปรุงใหไปถึงมาตรฐานโดยขยาย
ไปถึงปริญญาโทและปริญญาเอก ควรพัฒนากิจกรรมใหหลากหลายครูผูสอน
จะตองรับผิดชอบในการสอนและมุงเนนกิจกรรมสงเสริมเกี่ยวกับการใชสื่อ
การสอน เชน คอมพิวเตอร วิดีโอ ภาพ หนังสือพิมพและวารสาร สําหรับการ
ประเมินก็ควรสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสในการถามคําถามในระหวางการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ (2009) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง
“ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน” งานวิจัยนี้ไดสังเคราะหและประเมินผลความสําเร็จของ
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.
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ผลที่ไดจะใชสําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับ
ประเทศเพื่อนบานและจะถูกนําไปใชสําหรับแตละประเทศ การศึกษาไดถูก
แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่ตองทํา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสวนที่สองคือการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาขอมูลของแตละทีมวิจัยประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญและนักเรียน
ชาวต า งชาติ ที่กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ในประเทศไทย การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จาก
ตางประเทศ คณะผู วิจัยไดสัม ภาษณ ทีมงานที่รั บผิดชอบในการศึกษาจาก
สถานทูตของประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ในการสนทนากลุมไดกําหนดขึ้น
สํา หรั บผู ที่มี สวนได ส วนเสี ยในการดํ า เนินการเก็บรวบรวมข อ มู ลและการ
อภิปรายเกี่ยวกับความรวมมือเชิงกลยุทธ รวมทั้งแนวโนมของความรวมมือ
ดานการศึกษาในอนาคต
ผลการศึกษาพบวา ความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อ นบา นโดยใชก ารวิเคราะห (SWOT) จุดแข็ง จุ ดอ อ น
โอกาส และภาวะคุกคาม ไดแสดงใหเห็นกลยุทธเปน 2 ระดับ คือ (1) กลยุทธ
หลั ก ประกอบด ว ย กลยุ ท ธ ที่ 1 คื อ การเพิ่ ม นโยบายในการร ว มมื อ ด า น
การศึกษาที่จะเปนนโยบายแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการสรางความสัมพันธที่
ยั่งยืนระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน กลยุทธที่ 2 คือการขยาย
ความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อุ ด มศึ ก ษา การศึ ก ษาสายอาชี พ ที่ เ น น จะศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เกี่ ย วข อ งกั บ
แนวโนมของการพัฒนาแหงชาติของแตละประเทศ กลยุทธที่ 3 คือการสราง
ความสามัคคีในความรวมมือทางการศึกษากับประเทศเพื่อนบานใหเปนไปใน
ทิศ ทางเดี ยวกั น กลยุ ทธ ที่ 4 คื อ การสนั บสนุ นใหมี ค วามเข าใจอั นดี 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 กลยุทธที่ 1 คือ
เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันทางการศึกษาสําหรับการเปนกลไกในการ
สร า งความสั ม พั น ธ แ ละความเข า ใจทางวั ฒ นธรรม กลยุ ท ธ ที่ 2 คื อ การ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันทางการศึกษาสําหรับการเปนกุญแจสําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะในการแกปญหาความยากจน กลยุทธ
ที่ 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือในการปฏิรูปการศึกษา ในสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว คื อ กลยุ ท ธ ที่ 1 คื อ การสนั บ สนุ น ให ค วาม
ร วมมื อ ด า นการศึ ก ษาในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย กลยุ ทธ ที่ 2 คื อ การ
สนับสนุ นใหความรวมมื อในการเสริ มสร างความรู สํา หรั บครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย กลยุทธที่ 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือในการ
พัฒนาและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาใหสูงขึ้น ใน
ประเทศเมี ยนมาร กลยุ ทธ ที่ 1 คื อ การทํ า บั นทึ ก ข อ ตกลงความร วมมื อ ใน
การศึกษาอยางเปนทางการ ครั้งที่ 2 การวางแผนการศึกษาการพัฒนาความ
รวมมือระหวางไทยและกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในประเทศเมียนมาร กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษา
และการศึกษานอกระบบ การศึกษาทางไกลในประเทศเมียนมาร กลยุทธที่ 4
คื อ การสนั บ สนุ น ให พ ม า และนั ก เรี ย นไทยได มี โ อกาสแบ ง ป น ความรู แ ละ
พยายามที่ จะเข า ใจวั ฒ นธรรมและสั ง คมเมี ยนมาร -ไทยได อ ย า งลึ ก ซึ้ ง ใน
สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวียดนาม คือ กลยุ ทธ ที่ 1 คื อการสนับสนุ นให ความ
รวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการดําเนินการวิจัยรวมกับหุนสวนที่เทา
เทียมกันโดยมุงเนนสังคมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลยุทธที่ 2 เพื่อ
สง เสริม ความรวมมื อในการทํา แผนกลยุ ทธ การพั ฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย ใน
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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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2006) ได นํ า เสนอแผนการศึ ก ษาของ
ประเทศในกลุ ม อาเซี ย นจากผลการวิ จั ยเรื่ อ ง “การเปรี ย บเที ยบการวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศในประชาคมอาเซี ย น” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จัย คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความก า วหน า ของการปฏิ รู ป
การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน 2) เพื่อสํารวจแนวทางความรวมมือ
ระหว า งประเทศในด า นการเสริ ม สร า งการศึ ก ษา และ 3) เพื่ อ นํ า เสนอ
นโยบายสําหรับการศึกษาไทยในการที่จะสรางยุทธศาสตรการศึกษาสําหรับ
การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมประเทศในอาเซียน ผลการศึกษาพบวา
ทุกประเทศในกลุมอาเซียนไดใหความสําคัญที่สุดกับประเด็นทางการศึกษา
เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การศึ ก ษาสามารถนํ า ไปสู ก าร
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยที่หลายประเทศในทั้งประเทศที่เปนสมาชิกเกาและ
สมาชิกใหมก็ยังคงใหบทบาทของการศึกษาเพื่อลดความยากจนและพัฒนา
เพื่ อ ก า วข า มจากประเทศด อ ยพั ฒ นาทางด า นเศรษฐกิ จ ในขณะเดี ย วกั น
การศึกษายังเปนกุญแจสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีศักยภาพสําหรับ
การแขงขันในระดับนานาชาติ บางประเทศในอาเซียนมีความตองการที่จะมี
การพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การศึ ก ษาในประเทศของตนให เ ท า เที ย มกั บ
ประเทศอื่นภายในกลุมประเทศอาเซียน ดังนั้น ทุกประเทศในกลุมอาเซียนได
มี ก ารปรั บปรุ ง การจั ดการศึ ก ษาและการพั ฒ นาตั้ ง แต ก ฎหมายสู ง สุ ดและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยการกําหนดเนื้อหาหรือประเด็นที่
เกี่ ย วข อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษา ประเทศส ว นใหญ ไ ด กํ า หนดแผน
ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาการศึ ก ษาชาติ แม ว า จะไม มี ใ นหลายประเทศ แผน
ยุทธศาสตรที่ไดกํา หนดไวเปนแผนปฏิบัติการและควรเชื่อมโยงกับแผนใน
ระดับชาติซึ่งเปนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษา
การพั ฒนาในระดั บอุ ดมศึ ก ษา และแผนปฏิ บัติก ารเพื่ อ การดํ า เนิ นงานใน
ระดับพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน นี่คือการพัฒนาสังคมการเรียนรูบน
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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และมีความรูในการสรางอาชีพที่จะนําประเทศเขาสูเปาหมาย อยางไรก็ตาม
ยั ง ปรากฏว า มี ห ลายประเทศในกลุ ม อาเซี ย นที่ ยั ง คงอยู ห า งไกลจาก
กระบวนการของแผนการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงนี้
การเปรียบเที ยบเชิง กลยุ ทธ ในการปฏิรู ปการศึก ษาในทุ ก ระดั บ
แสดงให เห็นวาช วงตนป และเมื่อ เปรียบเทียบการศึก ษาขั้นพื้ นฐานในกลุ ม
ประเทศอาเซียน ยกเวน สิงคโปร พบวา ชวงตนปและพื้นฐานการศึกษาไทยมี
ความกาวหนาบางประการเกี่ยวกับการปฏิรูปการดําเนินการที่มีการสงเสริม
ความยืดหยุนและกระบวนการการเรียนรูที่หลากหลายถาเทียบกับประเทศ
อาเซียนอื่น ๆ สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในสิงคโปรไดกาวหนาไปไกลกวา
ประเทศอื่น ๆ โดยการสงเสริมความยืดหยุนและกระบวนการการเรียนรูที่
หลากหลาย ซึ่ง ยั งมี บางส วนของกระบวนการศึ ก ษาที่ สามารถเข า รวมกั บ
ประเทศในกลุ ม อาเซี ย นและรวมทั้ ง ประเทศไทยด ว ย การศึ ก ษาใน
ระดั บอุดมศึ กษาของอาเซี ยนมี แนวโน มที่ จะมี ความสั มพั นธกั นในลัก ษณะ
ตอไปนี้คือ 1) การขยายโอกาสทางการศึกษา 2) มุงเนนคุณภาพการศึกษาใน
การยกระดั บ การจั ด เรี ย นการสอนและการเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพในระดั บ
นานาชาติ การพั ฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย และการที่จะขยายการศึกษา
เฉพาะที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาด ในการเรียนรูที่มีระบบเศรษฐกิจ
เปนฐานซึ่งเต็มไปดวยความหลากหลายที่มีความยืดหยุนในการปรับตัวของ
ทรัพยากรมนุษย 3) การเปดการศึกษาฟรีและความคุมคาการศึกษาเพื่อเพิ่ม
รายไดของประเทศและเพื่อรักษางบประมาณสําหรับการศึกษาตางประเทศ
การพัฒนาครูผูสอนสําหรับการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้ น เป น เป า หมายสํ า คั ญ สํ า หรั บ ทุ ก ประเทศในกลุ ม อาเซี ย นที่ จ ะ
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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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา องคกรตางก็มีการตื่นตัว
สําหรับการปรับตัวและวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน อยางไรก็ตามในองคประกอบของการจัดการศึกษาตองมี
ระบบการทํางานในหลายระดับ โดยเริ่มตนจากระดับนโยบายหรือแผนใน
ระดับประเทศ ระดับของการพัฒนาหลักสูตรและระดับของการเรียนรูและ
การสอนที่มีการวางแผนในทุกประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน แตละประเทศจะวางแผนและกําหนดนโยบายของตัว แตก็
ไมไดมีแผนใด ๆ ที่จะทํางานรวมกันเพื่อความสามัคคีในชุมชนอาเซียน ดังนั้น
การนําเสนอเนื้อหาในหนังสือเลมนี้จึงสนใจในการศึกษาและพัฒนาแนวโนม
และความเปนไปไดของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ
ในประชาคมอาเซียนรวมทั้งการที่จะอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ
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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
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2549) ได นํ า เสนอแผนการศึ ก ษาของ
ประเทศในประชาคมอาเซียนจากรายงานการวิจัยเรื่อง“การเปรียบเทียบการ
วิ จั ยเกี่ ยวกั บการปฏิ รู ปการศึ กษาของประเทศในประชาคมอาเซี ยน” โดยมี
วั ตถุ ประสงค ข องการวิ จั ยคื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความก า วหน า ของการปฏิ รู ป
การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน 2) เพื่อสํารวจแนวทางการเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศในดานการศึกษา และ 3) เพื่อนําเสนอนโยบาย
ที่จะสรางกลยุทธการศึกษาของการศึกษาไทยในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของประเทศในประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
วิจัยเอกสารและการสัมภาษณ ไดขอมูลมาสังเคราะหและนําเสนอวิธีการเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรในการทํางานรวมกันในดานการศึกษาอาเซียน ผลการวิจัย
พบวา ทุกประเทศในกลุมอาเซียนไดแสดงใหเห็นการศึกษาในฐานะที่เปนสวน
หนึ่งที่สําคัญของประเทศมาเปนสวนสําคัญเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาไปสู
เศรษฐกิจศึกษา หลายประเทศไดใชการศึกษาเพื่อมาจัดการกับสภาพความ
ยากจนและเพื่อการกาวเดินไปขางหนาตอไป จากการพัฒนาความออนแอ
ทางเศรษฐกิจนั้น ทําใหการศึกษาคือกุญแจสําคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่ม
การแข งขั นในระดับนานาชาติโดยเฉพาะประเทศสมาชิก ใหม ที่เขา รวมใน
ประชาคมอาเซียน การศึก ษาแผนพั ฒนาของแต ละประเทศอาเซี ยนจะได
นําเสนอดังตอไปนี้
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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
รั ฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ได
กํ า หนดนโยบายพื้ น ฐานของการศึ ก ษาในมาตราที่ 81 ว า รั ฐ ควรพั ฒ นา
การศึ ก ษาที่ เกี่ยวข อ งกั บการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสั ง คม ดั ง นั้ น
กฎหมายการศึ ก ษาได ป ระกาศและเรี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)” วัตถุประสงคหลักของการกําหนดนโยบาย
นี้คือการให โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสํา หรับทุ กคนอยางนอย 12 ป
โดยไมเสียคาธรรมเนียมการเรียนการสอน รัฐยังตองใหการดูแลทางการศึกษา
สํา หรับผู ดอยโอกาสและผูเรี ยนที่ มี พรสวรรค หรื อ ความสามารถพิ เศษ ใน
มาตรา 8 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดไว ว า รั ฐ ให
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต สํ า หรั บ คนไทยและสั ง คมสามารถแยกการจั ด
การศึกษา ศูนยการเรียนรูของเด็กได ทั้งนี้เพื่อเปนกุญแจสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษาทีม่ ุงเนนไปที่ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรูแบบ
บูรณาการกับการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับอายุ
ของผู เรี ยนตามศั ก ยภาพ การศึ ก ษาไทยมุ ง เน นไปที่ ก ารพั ฒ นาที่ ส มดุ ล ใน
ความรู ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม ทั้ง
หลักสูตรทองถิ่นและหลักสูตรแกนกลางมีไวสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
พัฒนาทางวิชาการและการดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม และใน
การพั ฒ นาสั ง คมนั้ น ได มี ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น จากการวางแผน 15 ป (พ.ศ.2545 - 2559) ไดนํา
เนื้ อ หาจากรั ฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยพระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษา
แหงชาติและนโยบายของรัฐบาลในการที่จะกําหนดและวางแผนเชิงกลยุทธ
เพื่อการศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่องและที่เกี่ยวของกับการวางแผนการศึกษา
ในทุกระดับ ประกอบดวย ระดับตน การศึกษาการพัฒนาแผนอาชีวศึกษา
การพั ฒ นาแผนและการศึก ษาในระดั บอุ ดมศึ ก ษา รวมทั้ ง การพัฒ นาแผน
แผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษา
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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.25452559), 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
ความรู ทางด า นเศรษฐกิ จตามที่ ค นไทยได รั บโอกาสที่ เท า เที ยมกั น ในการ
เรียนรู การฝกอบรมหรือการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งมีความรูสําหรับการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่จะสามารถนําพาประเทศใหรอดพนจาก
ภาวะวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จและสัง คมได ในการนี้ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาควร
เกี่ยวของกับแผน 20 ปของการวางแผนระยะยาว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ที่ กํ า หนด
กระบวนการของการกระจายอํานาจในการบริหารสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2542)
รวมทั้งกฎอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับแผนการศึกษาแหงชาติ แผนนี้จะมีการปรับใช
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ
รั ช กาลที่ 9 ที่ มุ ง เน น ทางสายกลาง มี ค วามพอเพี ย ง พร อ มรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผลและเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโลก เปนวิธีการ
ของการฝ ก การมี ชี วิตเพื่ อ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื นและการมี ชี วิต อยู อ ย า งมี
ความสุขใหกั บคนไทยโดยมีมนุษยเป นศูนยกลางของการพัฒ นาและรักษา
อั ต ลั ก ษณ ไ ทย คนไทยมี ค วามสามารถในการใช ค วามรู แ ละเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมมีภูมิคุมกันและความยืดหยุนที่พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงควบคู
กับการมีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต สําหรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (B.E.2545-2559) แผนแบบบูรณาการแบบองครวมที่จะใชสําหรับ
กรอบแนวคิ ดในการพัฒ นาของมนุษ ยจะเปน คนที่ส มบู รณ และการพัฒ นา
สังคม
การพัฒนามนุษยนั้นมี 3 ดานดวยกัน คือ 1) สังคมที่มีคุณภาพที่ดี
ที่สุดที่เต็มไปดวยความเที่ยงธรรมโปรงใสและยุติธรรม 2) การเรียนรูและภูมิ
ปญญาสังคมที่ทุกคนในทุกสังคมมีการนําไปใชและพรอมที่จะเรียนรู 3) ความ
สมานฉันทและความเอื้ออาทรในสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ตามแผนการศึกษาแหงชาติโดยไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3
ประการ ประกอบดวย 1) การพัฒนามนุษยและความมั่นคงอยางเต็มที่
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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 selfsufficiency 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
นั้นมีวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติที่สอดคลองกับนโยบายภายใต
กระบวนการนี้ 4 ดานคือ 1) เพื่อพัฒนาทุกคนใหมีการเรียนรูชีวิตตลอดชีวิต
และสามารถเขาถึงความรูไ ด 2) เพื่อปฏิรูปการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนได
พัฒนาความรูเต็มตามศักยภาพ 3) เพื่อสงเสริมคุณธรรมใหกําลังใจและการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดของคุณลักษณะที่พึงประสงคและ 4) เพื่อพัฒนามนุษยในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตัวเองและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในระดับนานาชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
บรู ไ นดารุ ส ซาลามเป น ประเทศอาเซี ย นที่ มี พื้ น ที่ ข นาดเล็ ก และ
ประชากรนอย แตมีรูปแบบของเศรษฐกิจภายใตการควบคุมของรัฐ เปนเพียง
ประเทศเดี ย วในประชาคมอาเซี ย นที่ ยั ง คงมี ร ะบบการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย การศึกษาอยางเปนทางการไดกอตั้งขึ้นในปค.ศ 1916
(B.E.2459) โดยการเปดโรงเรียนสอนภาษามลายูทองถิ่นในเมืองหลวง (ในบัน
ดารเสรีเบกาวัน) ในชวงเวลานั้นเฉพาะเด็กผูชายที่อายุ 7-14 ป เทานั้นที่จะมี
โอกาสในการศึกษา ไมไดมีการวางแผนการศึกษาแหงชาติ แตแผนการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาแหงชาติ 5 ป สําหรับแผนพัฒนาแหงชาติ ฉบับ
แรก (ในป ค.ศ. 1954) มุ ง เน นไปที่ สิ่ง อํา นวยความสะดวกและโครงสร า ง
พื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมและสรางกระทรวงศึกษาธิการ ในป ค.ศ. 1985
นโยบายระดับชาติและระบบการศึกษาไดเปดโอกาสใหผูคนที่อาศัยอยูอยาง
ถาวรในบรูไนดารุสซาลาม ไดศึกษาตอในระดับประถมศึกษาไดโดยไมเสีย
คาธรรมเนียมในการศึกษา
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In the Eighth National Development Plan in 2001 –
2005, human resource development and the use of information
technology was focused on education development. E-learning
has also used for one of the strategies in education plan on
technological development or order to develop strength society
based on the King, Malay race, and the Noble Qur’an (Holy
Quran), Hadith, and Aqli including the eight aspects of national
policy as follow: 1) to operate the educational system focus on
using Malay language as a formal language in parallel with
other languages such as English and Arabic as second
language, 2) to provide education for all students for 12 years
divided into primary education for 7 years (including 1 year of
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 WalJamaah, 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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ในแผนพั ฒ นาแห ง ชาติ ฉบั บที่ 8 ในป พ.ศ. 2544 – 2548 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการมุงเนนการ
พัฒนาดานการศึกษา e-Learning ยังใชในการกําหนดกลยุทธในการวางแผน
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเพื่อพัฒนาความแข็งแรงทางสังคม
ขึ้นอยูกับระบบพระมหากษัตริยเชื้อชาติมาเลยและโนเบิลกุรอาน (อัลกุรอาน)
หะดี ษ และ aqli รวมทั้ ง สิ้ น 8 ด า น ของนโยบายระดั บ ชาติ ดั ง นี้ 1) เพื่ อ
ดําเนินการและมุงไปที่ระบบการศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษามาเลยเปนภาษา
อยางเปนทางการในแบบคูขนานกับภาษาอื่น ๆ เชน ภาษาอังกฤษและภาษา
อาหรับทีเ่ ปนภาษาที่สอง 2) เพื่อใหการศึกษาสําหรับนักเรียนทุกคนเปนเวลา
12 ป แบงออกเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเวลา 7 ป (รวม 1 ปของการ
เรี ย นในระดั บ ปฐมวั ย ) มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น 3 ป และการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
วิชาชีพ / การศึกษาทางดานเทคนิค) เปนเวลา 2 ป 3) เพื่อจัดใหมีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเชนเดียวกับการกําหนดมาตรฐานของการประเมิน
อยางเทาเทียมกันในทุกโรงเรียน 4) เพื่อใหหลักสูตรอิสลามศึกษาที่เกี่ยวของ
กับหลักการของอาลีซุนนะฮฺ Wal-Jamaah 5) เพื่อการใหบริการสื่อการสอน
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีก ารสื่อ สารการศึก ษาเพื่ อ ส งเสริ มผู เรี ยนให ได รั บการฝ กปฏิ บัติ
จนกวาจะพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูเสนทางของอาชีพ 6) เพื่อให
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองและการคนหาความหลากหลายของโปรแกรมการ
เรียนรูผานกิจกรรมและหลักสูตรที่เกี่ยวของกับปรัชญาแหงชาติ 7) เพื่อสราง
โอกาสของการเรียนรูในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหมีคุณสมบัติเหมาะสม
และมีประสบการณและ 8) เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโครงสราง
พื้นฐานการจัดการศึกษาสําหรับการเสริมสรางความตองการในระดับชาติ
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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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การพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารป พ.ศ.
2555-2560 ยื น ยั น ความมุ ง มั่ น อย า งต อ เนื่ อ งและไม เ ปลี่ ย นแปลงของ
กระทรวงที่มีตอการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติ แผนไดรับการพัฒนา
ผานชุดของการฝกอบรมและการใหคําปรึกษาโดยกระทรวง ความสําเร็จกอน
หน า นี้ 5 ป แผนยุ ท ธศาสตร ไ ด รั บ การประเมิ น และทบทวนการกํ า หนด
ขอบเขตของทีส่ อดคลองกับวิสัยทัศนของบรูไนในป พ.ศ.2578
แผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปพ.ศ. 2555-2560 ได
จัดการเรียนการสอนซึ่งกระทรวงจะใชเวลาในอีกหาป เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพของความมุงมั่นเพื่อเนนการใหความสําคัญกับ
ทุกคน โดยกําหนดไว 3 กลยุทธ มุงเนนพื้นที่ (SFAS) 14 วัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธและ 18 ตัวบงชี้ประสิทธิภาพ (KPIs) กลยุทธทั้ง 3 นี้มุงเนนในประเด็น
สําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการไดระบุคือ 1) การเรียนการสอนและการเรียนรู
เปนเลิศ 2) ความเปนมืออาชีพและความรับผิดชอบ และ 3) ประสิทธิภาพ
และการสรางนวัตกรรม ประเด็นสําคัญเหลานี้เปนพื้นที่สําคัญที่หนวยงานที่
อยู ภ ายใต ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะต อ งมุ ง เน น เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย
รวมกัน ทั้งสามเปาหมายจะเชื่อมโยงกันและแยกกันไมออก
SFA ที่ 1: การเรียนการสอนและการเรียนรูเปนเลิศในขอบเขต
ของพื้นที่นี้กวางขวางครอบคลุมในทุกโดเมนของกรอบการศึกษา โดยที่กรอบ
การศึกษานี้ ประกอบดวยโดเมนและสวนประกอบตางๆ ตอไปนี้ “การบริหาร
จั ด การและการจั ด ระเบี ย บ” โดเมนที่ เ กี่ ย วกั บ “การบริ ห ารจั ด การของ
โรงเรี ยน” และ “ความเป นผู นํา มือ อาชี พ” “การเรี ยนการสอน” โดเมนที่
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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โดเมนที่ เ กี่ ย วกั บ “การสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษา”และ“ความร ว มมื อ ”; และ
“ผลงานของนั ก ศึ ก ษา” โดเมนที่ เกี่ ยวกั บ “ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม” และ
“การมีสวนรวมและความสําเร็จ”
SFA 2: ความเป น มื อ อาชี พ และความรั บ ผิ ด ชอบในพื้ นที่ สํ า คั ญ
เชิ ง กลยุ ท ธ ข องความเป น มื อ อาชี พ และความรั บ ผิ ด ชอบในขอบเขตที่
ครอบคลุ ม ถึ ง การนํ า ไปใช ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ท่ี สุ ด โดยกระทรวง โรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดานการเรียนรูในการดําเนินนโยบายการ
ตั้งคามาตรฐานและที่เหลือรับผิดชอบตอผลการเรียนรูทั้งหมด
SFA 3: ประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการได
พยายามทําความเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่องและความ
คาดหวังนโยบายแผนปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
กระบวนการทางธุรกิจหลัก คือ กระบวนการหลักของการศึกษาและกระบวนการ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี ย เป น ประเทศอาเซี ย นที่ มี ก ารศึ ก ษาและการ
ดําเนินการวิจัยเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกตามนโยบายเศรษฐกิจที่มุงเนนไปที่
การใชค วามรูที่สําคั ญสํ าหรั บการพั ฒนาศั กยภาพ รัฐบาลได มีก ารกํ าหนด
นโยบายระดับชาติของการสร างมาเลเซียจะเปนประเทศที่มีความยืดหยุ น
แข็งแรงและเปนประเทศในการแขงขัน ประเทศที่มุงเนนไปที่การลงทุนเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพโดยการคนหาและการดําเนินการ
วิจัยโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู ตั้งแต
ศตวรรษที่ 21 มาเลเซี ย พยายามที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในแบบพลวั ต ใน
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
th
8 national 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
มาเลเซียไดออกวาการพัฒนาดานการศึกษาเปนหนึ่งในภารกิจที่สําคัญที่สุด
โดยการตั้ ง ค า เป า หมายที่ จ ะให โ อกาสในการศึ ก ษาให กั บ คนในทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งเปนการศึกษา
ภาคบังคับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป 2539 ไดแบงเปน 6 ดานใน
แผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 1) ระบบการศึกษาของชาติควรจะเปน
ระบบที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและสามารถที่จะสะทอนใหเห็นถึง
อุดมการณแหงชาติ 2) ปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาแหงชาติสําหรับนโยบาย
พื้นฐานของการพัฒนาดานการศึกษา 3) โรงเรียนประถมศึกษาจะศึกษา 5-7 ป
4) โรงเรี ยนอนุ บ าลศึ ก ษาเป น ส วนหนึ่ ง ของการศึ ก ษาแห ง ชาติ ภ าคบั ง คั บ
5) การพั ฒ นาและส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ ช าชี พ และ 6) โดยใช ห ลั ก การการ
จัดสรรในการควบคุมการศึกษาเอกชน
การพั ฒ นาการศึ ก ษาของมาเลเซี ย จะกํ า หนดในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ประกอบดวย 9 กลยุทธในการพัฒนา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแขงขันในระดับ
นานาชาติและสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณที่ทาทายกับโลกาภิวัตนและ
การคาเสรี ไดแก 1) เพื่อรักษาเศรษฐกิจ ความมั่นคงในระดับมหภาค 2) ขจัด
ความยากจนและการปรับโครงสรางทางสังคม 3) สงเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยใชประสิทธิภาพการผลิตเปนปจจัยหลัก 4) เพิ่มระดับของ
การแขงขันในเศรษฐกิจหลัก 5) ขยายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) สงเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 7) การพัฒนาอยางยั่งยืน 8) สรางการประกัน
คุณภาพ และ 9) เพื่อสรางความแข็งแกรงดานความมีคุณธรรมและจริยธรรม
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Therefore, education development is issued in in the
6 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.
th
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ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาจะกําหนดไวในกลยุทธที่ 6 ที่ชวยเพิ่ม
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย สํ า หรั บ ทุ ก คนที่ จ ะมี ค วามแข็ ง แรงในการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการผลิตและสามารถที่จะมีความรูเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิ จแข ง ขั น ระบบการศึ ก ษาเปนสิ่ ง สํ า คัญ มากที่ จะตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานที่ ตองการคนที่เต็ มไปด วยความรูแ ละทัก ษะที่ มี
ค า นิ ย ม ทั ศ นคติ แ ละความคิ ด สร า งสรรค มาเลเซี ย ได มี ก ารจั ด ตั้ ง
สถาบันการศึกษาในทุกระดับและการใชหลักสูตรแกนกลางบูรณาการใหกับ
โรงเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนในการเขาถึงการศึกษามากขึ้น
นอกจากนี้ องคกรภาคเอกชนไดรับเชิญใหเขารวมในการพัฒนา
การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความสัมพันธกับนโยบาย
ระดับชาติ การศึกษาและการฝกอบรมฟรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับทื่ 9 (B.E.2549-2553) ไดกําหนดไวสําหรับความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจที่มีความยืดหยุนและการจัดการทางการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งที่
เปนธรรมควรพิจารณาอยางรอบคอบ มีวินัย วัตถุประสงคของการศึกษาได
กําหนดไวเกี่ยวของกับปรัชญาของการศึกษาแหงชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนามนุษยใหมีความรูและทักษะที่มีความพรอมสําหรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้การพัฒนาแหงชาติของทุกมิติจําเปนตองพึ่งพาองคกร
เอกชนรวมทั้ งการพัฒ นาการศึ ก ษาว า รัฐบาลไดมี ก ารกํ า หนดแผนสํา หรั บ
ภาคเอกชนที่จะเขารวมและตรวจสอบ รวมถึงการฝกทักษะที่ไมไดริเริ่มโดย
รัฐบาล แนวคิดหลักคือการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนที่จะตองมี
การศึ ก ษาใหเท า เที ยมกั นซึ่ ง นํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จใน 5 ด า นของอุ ดมการณ
(Rukunegara) ประกอบดวย 1) ความเชื่อในพระเจา 2) ใหความเคารพตอ
พระมหากษัตริยและประเทศชาติ 3) เปนไปตามรัฐธรรมนูญ 4) การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ 5) ประพฤติตนดวยหลักคุณธรรม
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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
ฟ ลิ ป ป น ส เ คยเป น ประเทศที่ มุ ง เน น ไปที่ ก ารศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
เชนเดียวกับสเปนกอนที่จะมาเปนสมาชิกประเทศอาเซียน ถูกสรางโดยไมมี
โครงสรางอยางชัดเจนและขาดระเบียบหรือวิธีการในการจัดการเรียนการ
สอนจนกวาจะออกพระราชบัญญัติการศึกษาในป พ.ศ.2406 สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาไดรับอนุญาตใหเปดภายใตความรับผิดชอบของรัฐบาล
ทองถิ่นและพื้นที่ ฟลิปปนสทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนแบบไมตองเสียคาเลาเรียน
จนถึงขณะนี้ รัฐบาลไดมีการกําหนดการพัฒนาการศึกษาในรัฐธรรมนูญ ป
ค.ศ.1987 ในมาตรา 17 วรรค 11 วาเปนความรับผิดชอบของรัฐที่จะใหการ
ปฏิบัติห นาที่ที่สําคัญสํา หรับการศึกษาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ศิลปะและ
วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาในมาตราที่
1 วรรคที่ 14 ไดกําหนดวารัฐมีหนาที่ที่จะตองปกปองและสนับสนุนทุกคนที่
จะไดรับการศึกษาในทุกระดับที่มีคุณภาพและเหมาะสม นอกจากนี้ในมาตรา
ที่ 5 ระบุ วา รั ฐควรให ง บประมาณสู ง สํ า หรั บการจั ดการศึ ก ษาและรั ฐควร
ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน
ของผูเรียน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดสะทอนใหเห็นวารัฐไดใหความสําคัญใหกับ
การพัฒนาเยาวชนผานการพัฒนาดา นการศึก ษาทั้งที่เปนการศึ กษาที่เป น
ทางการและไมเปนทางการ ผูเรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงการศึกษาที่
สูงขึ้นจะสามารถไดรับการศึกษาโดยไมตองจายคาเลาเรียน นอกจากนี้รัฐให
องคกรเอกชน ชุมชนและครอบครัวเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาในการศึกษานอกระบบการ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู
โดยใชชุมชนทองถิ่นและภูมิปญญาเปนฐาน เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญปพระราชบัญญัติการศึกษาป ค.ศ.1998 ที่ใหโอกาสการเรียนรู
โดยไมตองจายคาเลาเรียนตามประกาศของประธานาธิบดีในป ค.ศ.1990
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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” ในศตวรรษที่ 21 วิธีในการพัฒนา
การศึกษามีการขยายตัวสําหรับทุกคนเพื่อการเสริมสรางทุนมนุษยใหอยูใน
ระดับสากลซึ่ง ตามแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลางเปนเวลา 5 ป ตั้งแต ป
ค.ศ.2001 เรี ยกว า “แผนพั ฒ นาระยะกลางฟ ลิป ป น ส ” นี้ มุ ง เน นไปที่ ก าร
พัฒนามนุษยที่ครอบคลุมและการลงทุนดานทุนมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดา นการศึก ษา รั ฐได มี บทบาทสํ าคั ญ ของการให ก ารส งเสริม การศึ กษาขั้ น
พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพ มี เ ป า หมายที่ จ ะสนั บ สนุ น ด า นวิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะ
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวิธีการสําหรับคนที่มีรายไดต่ํา
เพื่ อ ให ไ ด รั บ การศึ ก ษาในการศึ ก ษานอกระบบและการฝ ก อบรมสํ า หรั บ
อาชี พ ฟ ลิ ป ป น ส ไ ด มี ก ารกํ า หนดการวางแผนระยะยาวที่ เ ริ่ ม ต น จาก
แผนปฏิบัติการตามระดับแผนหลัก 3 ดาน ประกอบดวย 1) แผนปฏิบัติการ
การศึกษาสําหรับทุกคน (1991) 2) แผนแมบทการศึกษาขั้นพื้นฐาน (19962005) มุงเนน Modernizing ฟลิปปนสศึกษา 3) เทคนิคการศึกษาแหงชาติ
และแผนพัฒนาทักษะที่มีแผน 5 ปที่ผานมา คือ 1) ทิศทาง Three-Pronged
Direction 2) การแขงขันระดับโลก 3) การพัฒนาชนบท และ 4) การบูรณา
การสังคมนี้เปนแผนระดั บชาติเพื่อการพั ฒนามนุ ษยไปสูก ารแขง ขันในยุ ค
สัง คมและเศรษฐกิจ ซึ่ง เป นทั กษะระดั บกลางสํ าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง
เกี่ยวของกับแผนพัฒนาเยาวชนระยะกลางในป ค.ศ. 1994-2004 และแผน
จางงานแหงชาติ
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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
ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่อยูในสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ให
ความสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษามากที่สุดนับตั้งแตไดรับอิสรภาพจาก
ประเทศอังกฤษในป ค.ศ.1965 สิงคโปรไดตรวจสอบการจัดการของระบบ
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาในทุกระดับ โดยการสรางให
เปนเอกภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
เพื่อปองกันความขัดแยง ในสังคม สิงคโปรตองการที่จะเปนศูนยก ลางของ
การศึกษาที่สูงขึ้นในระดับนานาชาติของเอเชียแปซิฟกในป ค.ศ.2000 โดยใน
ป ค.ศ.2005 สิงคโปรไดขยายเปาหมายเพื่อใหบรรลุการเปนผูนําของเอเชีย
พรี เ มี ย ร World-Class ด ว ยการเป น ศู น ย ก ลางทางการศึ ก ษาเพื่ อ ดึ ง ดู ด
นัก เรี ยนจากประเทศอื่ น ๆ เริ่ ม ต น จากโรงเรี ยนระดั บประถมศึ ก ษาไปถึ ง
ระดับอุ ดมศึ กษาให ไดจํา นวน 66,000 คน ในป ค.ศ.2012 สิ งคโปร ไดเพิ่ ม
มาตรฐานการศึ ก ษาโดยการประยุ ก ต ใ ช ก ระบวนการโดยรวมและมี
ความสั ม พั น ธ กั น คื อ 1) ขั้ น ตอนการเรี ย นรู เ พื่ อ คุ ณ ภาพและสมรรถนะ
เพื่ อ ที่ จ ะตอบสนองในความสามารถของนั ก เรี ย น 2) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ความคิดวิเคราะหและแรงจูงใจในการเรียนรูเ พื่อความสําเร็จของผูเรียนแตละ
คน 3) เพิ่มและจัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากรสําหรับการจัดการศึกษา
4) ใหความสําคัญกับการรวมศูนยอํานาจ 5) จัดใหมีการเรียนการสอนอยาง
เข ม ข น สํ า หรั บ ผู เ รี ย น 6) เปลี่ ย นจากการประเมิ น ภายนอกไปเป น การ
ประเมินผลภายในของแตละโรงเรียนและเพิ่มความถี่ของการประเมินตนเอง
7) สงเสริมใหครอบครัวไดเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และ 8) ใหการฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูผูสอนในการ
พัฒนาและอํานวยความสะดวกที่จะสนับสนุนการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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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 ในขณะที่อินโดนีเซียประกาศเสรีภาพและสรางสาธารณรัฐเพื่อให
บรรลุเปาหมายของรัฐที่ปรากฏในหลักการ Pancasila ลักษณะที่โดดเดนของ
อินโดนีเซียมีปฏิสัมพันธทางศาสนาและการจัดการศึกษาซึ่งสามารถรวมศูนย
และการเก็บรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมจากสังคมความหลากหลายและ
ความปรารถนารวมกันในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การรักษาความ
เชื่ อ มโยงของการมี ปฏิ สั ม พั นธ ร ะหว า งการศึ ก ษาและศาสนาโบราณของ
ศาสนาอิ ส ลามได ก ลายเป น ศาสนาส ว นใหญ แ ละหลั ง จากการสิ้ น สุ ด ของ
Karajan Majapahit ในศตวรรษที่ 16 ที่ มุ ง สู ก ารที่ จ ะมี เ สรี ภ าพจากอาณา
นิคมและกลายเปนสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่เปนพื้นที่ปา
และพยายามที่ จ ะปรั บ ในป จ จุ บั น รั ฐ ธรรมนู ญ ในป ค.ศ.1945 หมวดที่ 2
มาตรา 31 ระบุ ว า 1) ประชาชนทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ การศึ ก ษา และ
2) รัฐบาลควรกําหนดกระบวนการของระบบการศึกษาภายใตกฎหมายซึ่ง
เปนพระราชบัญญัติการศึกษาในป ค.ศ.2003 โดยทีพ่ ระราชบัญญัติการศึกษา
แหงนี้ มีการกําหนดเปาหมาย แผนนโยบายและการดําเนินการที่ครอบคลุม
การขยายโอกาสทางการศึกษาและความเทาเทียมกันของการศึกษาสงเสริม
ให ป ระชาชนเข า ถึ ง การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ
การศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อที่จะเกี่ยวของกับความตองการของสังคมและการ
พั ฒ นาตามการศึ ก ษาชุ ม ชน แผนการศึ กษาของอิ นโดนี เซี ยได กํ าหนดไว ใน
แผน 5 ป เรียกวา “Rencana Pembangunan Lima Tahun หรือ 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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ซึ่งเปนวิธีการทั่วไปที่จะพิจารณาความเสมอภาคในโอกาสการศึกษาเพื่อการ
ตอบสนองความตองการของการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผลการศึกษา ทั้ง
ที่เปนการศึกษาอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เนื้อหามุงเนนไปที่การ
สร า งบุ ค ลิ ก ภาพและองค ป ระกอบของความสามารถของทรั พ ยากร
มนุษย แผนปฏิบัติการแหงชาติไดมีการกําหนดนโยบายที่เรียกวา “การศึกษา
สําหรับทุกคน” ในป ค.ศ.2002 และจะมุงเนนไปที่ความเทาเทียมกันของการ
ได รั บโอกาสทางการศึก ษาและเพื่อ ยื นยั นว าคนทุ กคนอิ นโดนี เซี ย ทั้ง เพศ
ตําแหนง อยูหา งจากความเจริญรุงเรือง หรื อดอยโอกาสควรมีสิทธิที่ เพื่ อ
ศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศกัมพูชา
ประเทศกั ม พู ช าได ใ ห ก ารศึ ก ษาเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของการ
พัฒนาประเทศตั้งแตไดรับเอกราชในป ค.ศ.1953 หลังการเลือกตั้งรัฐบาล
กัมพูชาในป ค.ศ.1993 ดังขอตกลงสันติภาพปารีสที่ใหบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาการศึกษาและพยายามที่จะสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
เอกชนเชนเดียวกับประเทศเสรีนิยม การศึกษาไดกําหนดไวใหเปนสิ่งสําคัญที่
ชวยในการลดปญหาความยากจนของประเทศ ชวยในการเพิ่มศักยภาพใน
การแข ง ขั น ทางด า นเศรษฐกิ จ ในระดั บ สากลบนพื้ น ฐานของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติครั้งที่ 1 (19962000) ไดกําหนดวิธีการทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายเชิงกลยุทธและเปาหมายของ
การพัฒนาการศึกษาใน 3 ดานคือ 1) คนไดรับการศึกษาอยางความเทาเทียมกัน
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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 macrolevel 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 20032015, 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 จากการประชุมกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 2 (ค.ศ.2001-2005) การ
เชื่อมตอของการพัฒนาดานการศึกษาในการวางแผนการดําเนินการ กลยุทธ
การขยายโอกาสทางการศึกษาแหงชาติอยางทั่วถึง ประกอบดวย แผนระยะ
สั้น ค.ศ.2001-2002 แผนระยะยาว ค.ศ.2003-2015 และแผนกลาง ค.ศ.
2004-2008 โดยแผนระยะยาวและแผนกลางไดรับการพัฒนาจากแผนระยะ
สั้นและการลดความยากจน โดยใช แผนยุ ทธศาสตร : PRSP ใน ค.ศ.2002
เปนเสนฐาน และเกี่ยวของกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประชากรและ
เศรษฐกิจในระดับมหภาคระหวาง 10-15 ปขางหนา ความรวมมือกับทางโลก
ฟอรั่ ม การศึ ก ษาและการพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษ เป า หมายที่ มุ ง เน น ไปที่
การศึกษาเพื่อการทุกคน ซึ่งไดกําหนดเปนแผนระยะยาวใน ค.ศ.2003-2015
กัมพูชามุงเนนไปที่ความสําเร็จภายในป ค.ศ.2015 ประกอบดวย 1) มีผูการ
เขารวมการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.8 ลานคน 2) การเพิ่มชั่วโมงการเรียนรู
ทั้ ง ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา 3) การเพิ่ ม ห อ งเรี ย นและ
โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ข าดแคลน 4) การเพิ่ ม ปริ ม าณครู แ ละคุ ณ ภาพและการ
ฝกอบรมครูโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษา คนละอยางนอย 10,000
บาทตอปและการขึ้นเงินเดือนรอยละ 3-5 ตอป
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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
เปาหมายระยะยาวที่จะใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอยาง
มีคุณภาพและทั่วถึงในระดับเศรษฐกิจทั้งหมดทุกเพศ พื้นที่ เชื้อชาติและคน
พิ ก ารในการที่ จ ะเกี่ ย วข อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และสั ญ ญาของรั ฐ บาลที่ มี ต อ
สหประชาชาติอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คุณภาพการศึกษาในประเทศกัมพูชา
มุงเนนไปที่ใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถบรรลุมาตรฐานสากลใน
ระดั บ ภู มิ ภ าคและจะมี ก ารแข ง ขั น ในตลาดแรงงานในโลกและในภู มิ ภ าค
รวมทั้งสามารถสรางกลไกของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศเมียนมาร
เมียนมารใหความสนใจที่ดีของการพัฒนาการศึกษาตั้งแตอดีตที่
ผานมาและเปนที่นิยมมากที่สุดคือการศึกษาในวัดที่ไดรับการสนับสนุนใหคน
ไดรับการศึกษาและเพิ่มจํานวนของการอานออกเขียนไดในระดับที่ดี ในชวง
อาณานิคมของอังกฤษ มีจํานวนของการเรียนรูลดลงทั้งนี้เพราะพอแมไมได
สนใจในการใหการสนับสนุนการศึกษา อยางไรก็ตามกลุมที่อานหนังสือไดใน
ป ค.ศ.1948 ไดพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาของเมียนมาร โดยเด็กมีความ
จําเปนตองไดเรียนในชวงอายุ 5-10 ป โดยที่จะไดรับการสนับสนุนของรัฐบาล
อยูบนพื้นฐานของกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานป ค.ศ.1966 และกฎหมาย
การศึกษาสหภาพพมาป ค.ศ.1973 สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดก็ยังคง
เปนสถานที่สํา หรับการศึกษาในพื้นที่ชนบท ซึ่งรัฐบาลเมียนมารยังคงตอ ง
ยอมรับกับระบบนี้
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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 Eeducation, 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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นอกจากนี้ ยัง มี ช อ งว า งของการพั ฒ นาการศึ ก ษา ป ค.ศ. 1998
เมียนมารไดปรับหลักสูตรและการสอนโดยเนนในระดับประถมศึกษาและไดมี
การกํ า หนดป ก ารศึ ก ษาอย า งเป น ทางการสํ า หรั บโรงเรี ยนทั้ ง หมดในการ
ดําเนินการเรียนการสอนและการเรียนรูในเวลาเดียวกัน เมื่อวันที่แผนการ
ศึกษาป ค.ศ.1999 ไดกําหนดขึ้นในระดับชาติซึ่งแบงออกเปนระยะยาว ระยะ
กลางและระยะสั้น เพื่อใหมีความพรอมสําหรับศตวรรษที่ 21
1. แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระยะยาว 30 ป ในช ว งป ง บประมาณ
2001-02 ถึงปงบประมาณ 2030-31 ซึ่งแบงออกเปน 6 ขั้นตอนและแตละ
ขั้นตอนมีระยะเวลานาน 5 ป ระบบการศึกษานี้ไดรับการสนับสนุนในการ
สรา งสัง คมการเรียนรู เพื่อ การพัฒ นาประเทศ สํา หรั บประเทศที่ พัฒนาจะ
มุงเนน 5 ดาน ประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยี
การขยายการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
การใหการสนับสนุนการศึกษาและการรักษาอัตลักษณและคุณคาของชาติ มี
46 โครงการ แบ ง เป น สองระดั บ 1) มี 10 โครงการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ประกอบดวย 1.1) โครงการของการปรับปรุง ระบบการศึก ษาสําหรับการ
พั ฒ นาประเทศให มี ค วามทั น สมั ย และประสบความสํ า เร็ จ 1.2) โครงการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ ทุ ก คน 1.3) โครงการการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ
คุณภาพขั้นพื้นฐานการศึกษา 1.4) โครงการการใหโอกาสทางการศึกษาในทั้ง
กอนการศึกษา สายอาชีพและระดับการศึกษาสายอาชีพภายใตการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 1.5) โครงการของการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและ
การสอนที่นําไปสู E-Education 1.6) โครงการการผลิตของมนุษยสําหรับการ
พั ฒ นาแบบองค ร วม 1.7) โครงการการเสริ ม สร า งการจั ดการศึ ก ษา 1.8)
โครงการของการดํ า เนิ น กิ จกรรมการศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน 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. โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จํ า นวน 36
โครงการซึ่งประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยีการ
วิจัยสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต สังคมการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและ
รักษาเอกลักษณของชาติและคานิยม และแผนระยะกลาง 4 ป ที่เรียกวา“สี่ป
แผนพิ เ ศษเพื่ อ การศึ ก ษา (ป ง บประมาณ2000-01 ถึ ง ป 2003-04)”
ประกอบด ว ย 27 โครงการ แบ ง ออกเป น 2 ระดั บ และ 1) มี จํ า นวน 6
โครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก 1.1) แกไขและการปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2) การประยุกตใชการประเมินแบบใหม การศึกษาขั้น
พื้นฐานแนวใหมและปรับโครงสรางของการสอบเขาในระดับอุดมศึกษา 1.3)
การใชหองเรียนมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 1.4) การ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของครู 1.5) กิจกรรมสนั บสนุ นเพื่อ การพั ฒนาที่
สมบูรณ 1.6) จัดใหมีโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาทั้งหมด 2)
โครงการพั ฒ นาระดั บ อุ ดมศึ ก ษาที่ มุ ง เน น ไปที่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
คุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศึกษาทําใหความ
คืบหนาในการดําเนินการวิจัย การพัฒนาการเรียนรูสังคมตลอดชีวิต และให
กําลังใจความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 21 โครงการ 2.1) แกไข
และการปฏิรูปหลักสูตร มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ในโรงเรียนการศึกษา
เพื่ อ ตอบสนองมาตรฐานสากลและส ง เสริ ม สาขา interdisplinary 2.2)
ปรับปรุง ระบบการประเมินการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรมาตรฐานสากล
2.3) การสงเสริม การคิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดตัวเอง ความคิ ด
สรางสรรค โดยไมคัดลอกและความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร 2.4) การปรั บ ลดอุ ป สรรคต อ ระบบ
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) การคนหาวิธีก ารของการศึ กษาทางไกล การศึ ก ษาระดั บสู ง ที่ จะเป น
มหาวิทยาลัยเปด 2.7) การศึกษาวิจัยทั้งในการพัฒนาวิชาการและเพื่อรองรับ
ความต องการของภาคเอกชนรวมทั้ง องคกรอื่น ๆ เพื่ อค นหาเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนสําหรับประเทศ 2.8 ) เพื่อสราง
ความรวมมือเครือขายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และระดั บ นานาชาติ 2.9) เพื่ อ สร า งระบบการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ และเพื่อรักษาเอกลักษณของตัวเอง 2.10)
เพื่ อ ดํ า เนิ นโครงการที่ ตอบสนองความต อ งการของชุ ม ชน 2.11) เพื่ อ เพิ่ ม
ความรูทางวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการสําหรับการดําเนินการโครงการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพโดยการใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยจากระดับปริญญา
ตรีใหอยูในระดับปริญญาเอก 2.12) เพื่อสรางระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ที่ ส ามารถสื่ อ สารระหว า งสถาบั น การศึ ก ษาและองค ก รที่ เ รี ย กว า
“อินทราเน็ต” 2.13) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศูนยขอมูลมัลติมีเดียที่
สถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสําหรับการใชประโยชนของการเรียนรูและ
การดํา เนินการวิ จัย 2.14) โดยใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศในศูน ย การเรี ยนรู
มัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยเปดสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู 2.15) เพื่อสราง
หองปฏิบัติการภาษาในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น 2.16) เพื่อเพิ่มการใชงาน
หองสมุดในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในการใชเทคโนโลยีเพื่อความ
สะดวกสบายของการใชทรัพยากรโดยไมตองมาถึงสถานที่ตั้งของหองสมุดที่
2.17) จัดให มี โครงสรา งพื้ นฐานที่ จํา เป นสํ า หรั บการศึ ก ษาเป ด 2.18) เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นในการปรับปรุงสถานที่
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 2.19) เพื่อสรางสื่อการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนและและเหมาะสมกับ
ความตองการในระดับทองถิ่น 2.20) การผลิตสื่อเพื่อการการเรียนรู
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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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และการฝกปฏิบัติเกี่ยกกับหลักสูตรสําหรับชั้นเรียนที่ใชระบบมัลติมีเดียใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.21) สื่อการสอนจะเกี่ยวของกับวิชาที่สอนทั้งนี้
เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกสําหรับผูเรียนที่จะศึกษาตอในระบบการเรียนรู
ทางไกล สําหรับแผนระยะสั้น 2 ป นี้เรียกวา “แผนพัฒนาการศึกษาระยะสั้น
ค.ศ. 2001-2002” โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในระดับพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้ นสํ าหรับการสรา งกลุม ที่มี คุณ ภาพและมี
ทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญอยาง
มากในปจจุบัน
แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแตไดรับเอกราชในป
ค.ศ.1975 การศึกษาจะเนนเปนประเด็นหลักของการพัฒนาโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการศึกษาประถมศึกษา เทคนิคศึกษาและจํานวนของอายุของผูรูหนังสือ
คือ 14-15 ป แมประเทศลาวพยายามที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจาก
ระบบการวางแผนจากสวนกลางที่จะเปนนโยบายตลาดเสรีในป 1986 แตก็มี
ความแตกตางจากอดีตที่ผานมานั่นคือการศึกษาเพื่อการพัฒนาทุนมนุษยและ
การแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืนเพื่อความเจริญรุงเรืองอยางรวดเร็วและ
การพัฒนาโดยการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การศึกษา
ไดจัดใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในการฝกอบรมคนใหมีความ
พรอมสําหรับระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของกลไกการตลาด ดังนั้น วิธีการ
ของการพัฒนาการศึกษาในประเทศลาวจึงดีขึ้นตามลําดับ ในการเพิ่มระดับ
การศึกษาแหงชาติโดยมีหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของกับ
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,
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ประกอบดวย 1) การพัฒนาการศึกษาสําหรับทุกคนและการศึกษาไดรับการ
สงเสริมและใหความสําคัญเปนอันดับแรกในการเตรียมความพรอมสําหรับ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม 2) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพคุ ณ ภาพของ
การศึ ก ษาและสร า งความร ว มมื อ ระหว า งการศึ ก ษาของโรงเรี ย นและ
การศึกษาในสังคมและครอบครัว และ 3) การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา
ที่ทันสมัยในทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาสายอาชีพทั้งใน
สวนภาครัฐและเอกชนทั้งในการศึกษาอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ในลักษณะของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป ค.ศ.1997
คณะกรรมการวางแผนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมีการ
กําหนดโครงการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระยะกลางระหวางป ค.ศ.
1997 – 2000 โดยทั่ ว ไปสํ า หรั บ การกํ า หนดลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของการ
ดํ า เนิ น งานในการพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศที่มีปรัชญาที่เรียกวา“เพื่อสงเสริมใหการพัฒนาแบบองครวม
และบู ร ณาการวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายและเชื่ อ มต อ กั บหลายองค ก ร”มี ส าม
ประเด็นหลักที่ไดรับการกําหนดใหมีโครงการซึ่งประกอบดวย 1) ความสามารถ
ของการจัดการในทุกระดับ 2) คุณภาพครูในทุกระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับจังหวัดและ 3) แรงจูงใจจากชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลและชุมชน
ของชนกลุมนอย
ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการศึ กษาในประเทศลาวไดทําตาม
ขั้ น ตอนใน 5 ป (2001-2005) โดยมี 4 มี วั ต ถุ ป ระสงค ประกอบด ว ย
1) การศึกษาการเขาถึงความเสมอภาค 2) เนนคุณภาพการศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 3) การปรับปรุงการเชื่อมตอในระบบการศึกษา และ 4) การ
จัดการศึกษาที่สนับสนุนใหมีความเขมแข็งมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการกําหนด
เป า หมาย 15 ด า น สํ า หรั บการดํ า เนิ นการซึ่ ง ได แ ก 1) เพื่ อ ขยายตั วของ
นักเรียนชวงตนปโดยการดูแลใหความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนใน
การสรางโรงเรียนในชวงตนปอยางนอยรอยละ 5 ตอป 2) เพื่อเชิญชวนใหเด็ก
ไดรับการศึกษาภาคบังคับ
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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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โดยการตั้งคาเปาหมายจากรอยละ 77 (ในป ค.ศ.2000) ใหเปนรอยละ 85 ใน
ป ค.ศ. 2005 3) เพื่อขยายโรงเรียนประถมศึกษาในชนกลุมนอยและพื้นที่
หางไกลโดยใชการเรียนการสอนกิจกรรมกลุมตามความตองการขั้นพื้นฐาน
ของแตละพื้นที่ 4) เพื่อใหอยูในสภาพที่และพยายามที่จะลดจํานวนของปการ
ซ้ําชั้นและลาออก 5) เพื่อสรางเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกันโดยการ
ขยายทั้งระดับตนและระดับสูงกวาระดับมัธยมศึกษา 6) เพื่อเพิ่มจํานวนของ
การรูหนังสือของคนชวงอายุ 15-40 ป 7) ดําเนินการและเสริมสรางความรู
ใหมอยางนอยรอยละ 30 ใหจบการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 8) เพื่อ
ปรับปรุงการฝกอบรมครูในโรงเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมทั้ง
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพครู ผู ส อนในการฝ ก อบรมความจํ า เป น ในการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานในหลักสูตรการเรียนการสอน 9) เพื่อปรับปรุงความสามารถของครู
จากวิทยาลัยครูและปริญญาตรีที่มุงเนนภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา 10) เพื่อสงเสริมและขยายการศึกษาสายอาชีพ
เพื่อใหสามารถรับนักเรียนและจํานวนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่สอดคลองกับ
ระบบของรัฐ 11) เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนอาชีวศึกษาจากทุกภูมิภาคมีความ
เข ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น 12) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นหญิ ง และชนกลุ ม น อ ยได รั บ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 13) เพื่อกําหนดใหมีอาจารยใหญในโรงเรียน
และที่ ป รึ ก ษา 14) เพื่ อ ให ข อ มู ล ในการจั ด การศึ ก ษาที่ สั้ น และง า ย และ
15) เพื่อเพิ่มสัดสวนงบประมาณการศึ กษาจากรอ ยละ 13 ในป ค.ศ.2000
เปนรอยละ 14 ในป ค.ศ.2005
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Educational Development Plan of Vietnam
From the country that full of population and spent a
long time on war, Vietnam have to spend long period of time
on reform and change economic system from strict economic
control to be a market system in order to solve the poor and
enhance economic potential by using education as the key
development. The first act related to education was issued on
12th August 2000. This act will establish primary education
with no tuition fee for all Vietnam people. It was also
continued up to lower high school covers 30 provinces.
Vietnam has set strategic plan in long term education
development year 2001 – 2010. Important contents were 1) to
improve trend of education into the high level of the world and
appropriate to Vietnamese practice. It should be response to the
economic and social development in sub-region and local area
and move to learning society in order to bring national
education far away from underdeveloped country. 2) To
provide an important opportunity to train people in high
technological science and to give an opportunity of lower
secondary educational management. 3) To initiate goal and
method of curriculum in all levels, develop teachers to be ready
for teaching development, initiate educational management and
set basic education act for empower in educational
development. Non-formal education is an important way of
education development using the concept of lifelong learning.
Therefore, Vietnam has issued education goal by the year 2010
that 1) Non-formal education is used for community movement
into learning society, provide the opportunity for all to learn
continually depending on their potential in order to support the
quality of human resources,
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แผนพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จากประเทศที่เต็มไปดวยประชากรและใชเวลานานในการสงคราม
เวี ยดนามต อ งใช ร ะยะเวลานานในการปฏิ รู ปและการเปลี่ ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจจากการควบคุมของเศรษฐกิจอยางเขมงวดเพื่อใหเปนระบบตลาด
เพื่ อ ที่ จ ะแก ป ญ หายากจนและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ โดยใช
การศึ ก ษากั บการพั ฒ นาที่ สําคั ญ กฎหมายเกี่ยวกั บการศึ กษาฉบั บแรกได
กํ า หนดใช เ มื่ อ วั น ที่ 12 สิ ง หาคม พ.ศ.2543 เน น จะสร า งการศึ ก ษา
ประถมศึกษาที่ไมมีคาเลาเรียนสําหรับชาวเวียดนามทุกคน ก็ยังคงขึ้นขึ้นใน
โรงเรียนระดับมัธยมตอนตนใหครอบคลุมจํานวน 30 จังหวัด เวียดนามไดมี
การกําหนดแผนกลยุทธในระยะยาวในการพัฒนาการศึกษาป พ.ศ. 2544 –
2553 โดยมีเนื้อหาสําคัญคือ 1) เพื่อปรับปรุงแนวโนมของการศึกษาไปใน
ระดั บ สู ง ของโลกและมี ค วามเหมาะสมกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ข อง
เวียดนาม รวมทั้งควรที่จะตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมใน
อนุภูมิภาคและทองถิ่นและปรับไปยังสังคมการเรียนรูเพื่อที่จะนําการศึกษา
แหงชาติมาพั ฒนาใหหางไกลจากความเปนประเทศดอยพัฒนา 2) เพื่อให
โอกาสสํา คัญ ในการฝก อบรมคนในดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ชั้น สูง และ
เพื่อใหโอกาสในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3) เพื่อเริ่มตน
เปาหมายและวิธีการการเรียนการสอนในทุกระดับ และการพัฒนาครูใหมี
ความพร อ มสํ า หรั บ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง เริ่ ม ต น การจั ด
การศึ ก ษาและการตั้ ง พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานสํ า หรั บการให
อํานาจในการพัฒนาการศึกษา การศึกษานอกระบบยังเปนวิธีที่สําคัญของ
การพั ฒ นาด า นการศึ ก ษาโดยใช แ นวคิ ด ของการเรี ยนรู ต ลอดชี วิต ดั ง นั้ น
เวี ย ดนามได กํ า หนดเป า หมายของการศึ ก ษาในป พ.ศ. 2553 พบว า
1) การศึกษานอกระบบถูกนํามาใชสําหรับการขับเคลื่อนของชุมชนสูสังคม
การเรียนรู ใหโอกาสใหทุกคนไดเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพ
ของพวกเขาเพื่อที่จะสนับสนุนคุณภาพของทรัพยากรมนุษย
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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) การลดจํานวนของอัตราการไมรูหนังสือในวัยผูใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พื้ น ที่ แ ละชาวเขาเผ า ต า งๆ ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ห า งไกล สํ า หรั บ การเสริ ม สร า ง
คุณภาพของการศึกษาอยางตอเนื่องนั้นไดพัฒนาเพื่อนําไปสูการไดรับความรู
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดอยางทั่วถึง และ 3) เพื่อใหโอกาสสําหรับคนที่
จะเขารวมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตและเงินเดือนที่
เพิ่มขึ้นรวมถึงโอกาสของการถายโอนงาน
เวี ย ดนามได มี ก ารจั ด ตั้ ง การจั ด การศึ ก ษาแห ง ชาติ สํ า หรั บ ทุ ก
แผนปฏิ บั ติ ก ารทุ ก ฉบั บ ในป พ.ศ. 2546-2558 และให ค วามร ว มมื อ กั บ
ยูเนสโกเปนกุญแจสําคัญของรัฐบาลในการปรับนโยบายในระดับมหภาคที่
เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อการทั้งหมด การศึกษานโยบายของรัฐบาลที่มีการ
ปรับปรุงโดยจะไดรับการปรับปรุงตามขอ เสนอแนะจากการกํ าหนดกรอบ
สําหรับการปฏิบัติ การศึกษาสําหรับทุกคน การประชุมภาระผูกพันโดยรวม
ของเรามี 150 ประเทศในเวทีโลกการศึกษาที่ดาการสาธารณรัฐเซเนกัล ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2543 เปนกรอบในการดําเนินการในระดับจังหวัดและ
ระดับเมืองเรียกวา“จังหวัดจัดการศึกษาตามแผนทั้งหมด” จากนั้นการศึกษา
แหงชาติสําหรับทุกแผนปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2546-2558 ไดมีการกําหนดและ
ที่เกี่ยวของกับเปาหมายการศึกษา 3 ดาน คือ 1) การเขาถึงการศึกษา 2) ที่มี
คุณภาพการศึกษาและ 3) การจัดการศึกษา สําหรับการพัฒนา 4 กลุมหลัก
ซึ่ ง ประกอบด ว ย การศึ ก ษาช ว งต น กลุ ม การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา กลุ ม
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และกลุมนอกระบบการศึกษา เวียดนามหวังวา
ถาแผนปฏิบัติการไดถูกนํามาใชในทางปฏิบัติก็สามารถขับเคลื่อนเวียดนามไป
ขางหนาใน 7 ดาน คือ 1) นักเรียนจะไดรับการศึกษาเพื่อการเตรียมความ
พรอม 1 ป 2) นักเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ป 3) นักเรียน
ทุ ก คนจะได มี โ อกาสในการเรี ย นรู โ ดยไม ต อ งจ า ยค า เล า เรี ยนเป น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาเปนระยะเวลาจํานวน 900 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
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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) ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ทั้งหมดไดรับการจัดสรรโครงการและการอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูและการฝกอบรมทักษะชีวิตที่ทันสมัย 5) คุณภาพ
ของการจั ด การเรี ย นการสอนจะดี ขึ้ น และเข า สู ม าตรฐานสากลผ า น
กระบวนการของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย า งต อ เนื่ อ ง 6) ผลการศึ ก ษาจะ
เกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ เศรษฐกิ จ ที่ ทั น สมั ย และสั ง คมซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต อ
ประเทศเวี ยดนามในการเพิ่ ม เสถี ยรภาพ และ 7) การจั ด การศึ ก ษาจะมี
โครงสรางของการกระจายอํานาจที่ทันสมัย
ทุกประเทศในอาเซียนมีการปรับปรุงขั้นพื้นฐานและการพัฒนาของ
ประเทศจากระดั บกฎหมายและแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ
ประเทศสวนใหญไดมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาและทําแผนพัฒนา
การศึ กษาแหง ชาติ แผนพั ฒนาถู กรวมแผนขั้ นพื้ น ฐานการศึก ษาแผนการ
อาชีวศึกษา แผนศึกษาระดับอุดมศึก ษา แผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่
ศึกษาและระดับโรงเรียน มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาสังคมฐานความรู
และนําไปเปนความรูตามระบบทางวิชาการเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันของ
การเรียนรู และมี โ อกาสที่จะทํ างานใหกั บประเทศ แตห ลายประเทศยัง คง
หางไกลจากการวางแผนเปาหมาย
การเปรี ย บเที ย บยุ ท ธศาสตร ข องการปฏิ รู ปการศึ ก ษาได มี ก าร
ปฏิรูปในทุกระดับการศึกษา พบวา โรงเรียนอนุบาลของไทยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนา สําหรับความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู
และมีความยืดหยุนของการเรียนรูพบวา การศึกษาของสิงคโปรเปนนั้นมีการ
พัฒนาอยางมากและกาวไปไกลกวาประเทศอื่น ๆ แมวาบางดานของการจัด
การศึกษาที่ใชรวมกันกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนรวมทั้งประเทศ
ไทย สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอาเซียน พบวา มีแนวโนมของ
ความสั มพั นธ เชื่อ มโยงระหวา งกั น ประกอบด วย 1) การขยายและการให
โอกาสทางการศึกษา 2) การมุงเนนคุณภาพของการศึกษา
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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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โดยการยกระดับการเรียนรูในระดับมาตรฐานที่เกี่ยวของกับตลาดการทํางาน
และความหลากหลาย และ 3) เปดการศึกษาฟรีและพัฒนาคุณภาพของครูผูสอน
เพื่อเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน ทุกประเทศ
ในขณะนี้พยายามที่จะพัฒนารวมทั้งไทย มาเลเซีย ลาวและกัมพูชา
จากการศึ ก ษาของการจั ด การศึ ก ษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนพบวา แตละประเทศไดจัดใหการศึกษามีความสําคัญเปนอันดับแรก
ของการพัฒนาประเทศและไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง คนในทุกประเทศ
อยางนอยควรจะจบการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานแมวาโอกาสของการ
เรียนรูจะไมเทากันกับประเทศอื่น อยางไรก็ตามแตละประเทศไดพยายามที่
จะใหโ อกาสกั บประชากรของประเทศใหไดรับการศึก ษาที่เทาเทียมกันซึ่ ง
ขึ้นอยูกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของแตละประเทศ
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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
นโยบายการศึ ก ษาในป จจุ บันเกี่ ยวกั บชนกลุ ม น อ ย การจั ดการ
เรี ยนรู แ บบให ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ได กํ า หนดขึ้ น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
เพื่อใหมีหลักฐานการวิจัยที่จะชวยใหกําหนดนโยบายในอนาคตที่มุงเนนไปที่
การจัดการความรูในทองถิ่นและภูมิปญญา การศึกษาภาคบังคับไดกําหนดไว
9 ป โดยเริ่มจากวัยเด็กไปถึงวัยที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียน
สองภาษา เชน ภาษาทองถิ่นและภาษาอังกฤษ รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับและเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรู
อย า งเท า เที ยมกั น นอกจากนี้ ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี แ นวปฏิ บั ติที่ ดี ที่สุ ด ใน
ขณะนี้ ใ นประชาคมอาเซี ย นคื อ การจั ด การศึ ก ษาของสิ ง คโปร ซึ่ ง ป จ จั ย
ความสําเร็จที่สําคัญที่ชวยใหสิงคโปรกลายเปนหนึ่งในดานการพัฒนาระบบ
การศึกษาของโลกที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือที่ใกลชิดและการประสาน
ความร วมมื อกั นกับหน วยงานที่ดูแ ลด านการศึก ษา คือ สถาบั นการศึ กษา
แหง ชาติ (NIE) สัง กัดกระทรวงศึก ษาธิ การ ดังนั้ น โรงเรี ยนในสิงคโปร จึ ง
ไดรับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายให
สถาบันการศึกษาแหงชาติ (NIE) ทําหนาที่ในการแปลนโยบายเหลานี้ไปใชใน
การออกแบบและการสงตอไปสูการเรียนรูและการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยเนน
การวิจัยเปนฐานในการพัฒนาดานการศึกษาและใชเปนตัวชวยกําหนดกรอบ
ของนโยบายในอนาคต หลักฐานของการดําเนินงานนี้ไดสงกลับไปที่โรงเรียน
และรายงานผลการฝ ก ปฏิ บั ติ การก า วไปข า งหน า ของ NIE จะยั ง ต อ งใช
กระบวนการทํางานที่ใชความรวมมือทางการวิจัยกับกระทรวงศึกษาธิการ
และสถานศึกษา เชน สถาบันการศึกษาของครูสิงคโปร (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 19982014 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 ิค วามเปน มาของนโยบายการศึก ษาในกลุ ม ประเทศ
อาเซียนเคยปรับเปลี่ยนจากโรงเรียนที่ใชก ารสอนนอ ยไปเปนการจัดการ
เรียนรูแบบใหผูเรียนเปนสําคัญ การเปลี่ยนแปลงจากสถานะทางศาสนารัฐ
ฆราวาสก็เคยเปนแบบดั้งเดิมที่มีครูเปนศูนยกลางหรือมีครูเคลื่อนที่ในชวง
สงคราม ซึ ่ง ผู เ รีย นจะตอ งจดจํ า ความรู จ ากครู ระบบบูร ณาการของ
การศึก ษาในมนุษ ยวิท ยาศาสตรท างกายภาพและดา นวิช าการ ไดเ คย
นํามาใชและใหความสําคัญกับปริมาณของการฝกอบรมครูใหไดมากขึ้น (ไม
มีคุณภาพ) ยกตัวอยางเชน ในกรณีศึกษาของสิงคโปรนั้น ไดมีหนวยงานที่
เปนสวนของการวิจัยทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาแหงชาติ (NIE) ที่ใช
ในการฝกอบรมครูที่จะเปนโรงเรียนผูนําและฝกอบรมคนที่จะเปนครูใหญ
ของโรงเรียน ในป พ.ศ. 2543 Nanyang Technological University มี
อิสระดวยตัวเองและ NIE ที่เคยเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไดมีการทํา
วิจัยเพื่อการพัฒ นาทางดา นการศึกษาซึ่ง เปนวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาดา น
การศึก ษา ตัวอยา งของระบบการศึกษาในประเทศลาวซึ่งเปนอีก ที่ห นึ่ง ที่
เคยเปนแบบดั้งเดิมที่มีครูเปนศูนยกลาง บางครั้งในชวงเวลาที่มีสงครามก็
จะมีครูเคลื่อนที่ไปสอนในที่ตางๆ บางสวนไดรับเงินเดือนและบางสวนไมได
รับเงินเดือนใด ๆ หรือในประเทศกัมพูชา ที่ไดมุงเนนไปที่ปริมาณของการ
ผลิต ครู (การปฏิรูปใหม) ในชวงป 2541-2557 และจากป พ.ศ. 2557
สําหรับตอนนี้ไดมุงเนนไปที่คุณภาพของการผลิตครู โดยที่ครูนั้นไมไดเรียน
เพียงแคใหจบการศึกษาเทานั้น แตจะไดรับการฝกทักษะความสามารถใน
การจัด การเรีย นการสอนไดเ ปน อยา งดี ดัง นั้น ตอนนี้จ ะมุง เนน ไปที่ก าร
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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สํ า หรั บ หลั ก สู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอน พบว า ครู ผู สอน
จํ า เป นต อ งใช ก ารสอนทั้ ง แบบอุ ป นั ยและแบบนิ ร นั ย มี ค วามพยายามใช
วิธีการสอนที่มีความหลากหลายดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการบทเรียนที่มี
คุณธรรมเปนสวนสําคัญสําหรับการเรียนรูของผูเรียนและการสอนแบบพลิก
หองเรียนที่ครูมีบทบาทในการใหคําแนะนํา และนักเรียนไดเรียนรู มีแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาหนังสือและผลิตตําราเลมใหมโดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูของบลูมทํารูปแบบไฮบริดที่มุงเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตและหลักสูตรการเรียนการสอนไดจัดใหมีภาษาอังกฤษ ใน
บางประเทศในประชาคมอาเซียน โดยมุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอนที่
จะเปนกุ ญแจสํา คั ญของการพั ฒ นา ครู ทุก คนในขณะนี้ค วรจะสอนโดยใช
วิธีการสอนโดยตรงและวิธีการที่เปนสากล เชน การใชเทคโนโลยีชวยใหการ
เรียนการสอน ซึ่งจากผลการศึกษาจากนักการศึกษาอาเซียนไดปรากฏในคํา
สัมภาษณตอไปนี้
“วิธีการของการเรียนรูเปรียบเหมือนวิธีการของการ
วิจัยและตอนนี้มุงเนนไปที่วิธีการสอบถามบทเรียนที่ไดเรียนรู
วิธีการศึกษา ESD เปนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครู
สามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แตเงินเดือนคอนขาง
ต่ํา ซึ่งก็มีอะไรไมมากนักที่เขาจะทําได”
“นอกจากนี้ เ รายั ง ได กํ า หนดกรอบหลั ก สู ต รใหม ที่
เริ่มตนจากโรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เราวางแผนที่
จะผลิตตําราเรียนซึง่ เปนกระบวนการที่ตองดําเนินงาน หนังสือ
ใหมที่เขียนไว จะเหมาะสมสําหรับนักเรียนในปปจจุบัน กอนที่
เราจะเริ่มตนเราทําวิจัยครั้งแรก จากนั้นเราจะหาชองวางที่เรา
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.”

การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

136 การจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

135

ซึ่งตอไปนี้ การจัดการเรียนรูแบบบลูม คือนโยบายการเรียน
การสอน TPAT ของแผนปฏิบัติการ ที่ไดจัดตั้งขึ้นในปพ.ศ.
2558 เราวางแผนที่จะทํารูปแบบไฮบริดที่มุงเนนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและเรายังตองการที่จะสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตใหกับผูเรียน”
สํ า หรั บ การจั ด การด า นการบริ ห ารการศึ ก ษาก็ แ สดงให เ ห็ น ว า
กระทรวงศึกษาธิการควรตั้งคาตนแบบและมาตรฐานผูเรียนตามมาตรฐาน
แหงชาติ สําหรับครูก็เชนกัน ควรมีกลยุทธวาดวยเรื่องศาสตรการสอน การ
สรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในสวนของการศึกษา โดยที่ทํา
ใหครูในโรงเรียนทั้งหมดไดสําเร็จการศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรี มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ มาตรฐานระดับชาติ และมาตรฐานในทองถิ่น มี
การปรับปรุงการศึกษาและโปรแกรมของการประเมินที่ มุงเนนการพัฒนา
คุณ ภาพการศึ ก ษาใหไปถึ งมาตรฐานสากล ซึ่ งปรากฏในคํ า สั มภาษณ จาก
การศึกษาความคิดเห็นของนักการศึกษาอาเซียน ดังนี้
“สําหรับความตองการของการฝกอบรมครูที่ครูนั้นยัง
จําเปนตองศึกษาใหสําเร็จในระดับปริญญาตรี แลวจะตอง
เรียนอีกหนึ่งปที่จะเปนครู ตอนนี้เรายังมีครูอีกจํานวนมากที่
ยังจบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยในป พ.ศ.2563 เรา
หวั ง ว า เราจะสามารถฝ ก อบรมครู ใ นโรงเรี ย นทั้ ง หมดให
สามารถสอบผานไดอยางนอยในระดับปริญญาตรี”
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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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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,
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ด ว ยการเพิ่ ม การผลิ ต ผลงานวิ จั ย การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และมาตรฐาน
การศึ กษาของเราเพื่อ ให บรรลุ มาตรฐานสากล นัก การศึ กษาจากประเทศ
ฟลปิ ปนสไดแสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้
“เราจําเปนตองพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสเชน
การดําเนินการวิจัยเรื่องอัตราเกี่ยวกับ unemploy จะลดลง
หรือเพิ่มทักษะทางเทคนิคและอาชีวศึกษา เราตองไปใหถึง
มาตรฐานสากลของการศึ ก ษา เราต อ งทํ า ตามกรอบวั ด
คุณ สมบัติของฟลิปป นส และในป 2563 จะมี ก ารเพิ่ มการ
ผลิ ต ผลงานวิ จั ย เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของเราและ
มาตรฐานตามมาตรฐานสากล”
การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนอาเซี ย นชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ประเทศใน
ประชาคมอาเซียนควรจะยายไปสูการพัฒนาทักษะและความคิดที่สําคัญ ควร
จะมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา และการสรางสถาบันการศึกษา
ของอาเซียน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาคมอาเซียนและ
การแบ ง ป นความรู อ าเซี ยนจํ า เป น ต อ งตั้ ง ค า มาตรฐานสํ า หรั บการศึ ก ษา
อาเซียนกําหนดนโยบายการศึกษาของอาเซียน และอัตลักษณอาเซียนที่เปน
โครงการความรวมมือระหวางประเทศ การออกแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ
ศาสตร ก ารสอนที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการเรียนรูอาเซียนนั้นควรมีโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนและนําวิธีการในการสอนของครูอาเซียน เพิ่มความรวมมือภายใน
อาเซี ย น ที่ อ าจนํ า ไปสู ก ารแลกเปลี่ ย นทั ก ษะและความรู แ ละการพั ฒ นา
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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โดยที่โปรแกรมและความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมควรจะมีการเคลื่อนยาย
ของครูและมองไปที่การเรียนการสอนในประเทศอื่น ๆ ดวยการกําหนดกรอบ
ประสิทธิภาพของครู จิตวิทยาการสอนของครู และการมีจิตวิญญาณความ
เปนครูก็เปนหนึ่งของโครงการอาเซียนที่ดําเนินการควบคูกับทางตะวันตก
และนํามารวมกันเพื่อที่จะกาวไปสูในระดับที่สูงขึ้นภายในป พ.ศ. 2573
โดยสรุป ผลการศึกษาสถานะของการจัดการศึกษาในประชาคม
อาเซียนพบวา สวนใหญนโยบายการศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียน
ขึ้นอยูกับรัฐบาล หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมุงเนนไปที่ผูเรียนเปน
สํ า คั ญ และนั ก เรี ย นได รั บ การฝ ก ฝนทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ครู ผู ส อน
ดํ า เนิ น การวิ จั ย ในการแก ป ญ หาและการพั ฒ นาเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น การ
ฝกอบรมครูยังเปนสวนสําคัญของการพัฒนาการศึกษา แตบางประเทศใน
ประชาคมอาเซี ย นยั ง คงต อ งพั ฒ นาต อ ไปในด า นของทรั พ ยากรและ
งบประมาณในการพัฒนาดานการศึกษาและการวิจยั
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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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บทที่ 5
กรอบของการจัดการศึกษา
เพื่อความเปนเอกภาพในประชาคมอาเซียน
กรอบของการจัดการศึกษาเพื่ อความเปนเอกภาพในประชาคม
อาเซี ยนไดพั ฒ นาจากการจั ดการศึ ก ษาในประเทศอาเซี ยนซึ่ ง มุ ง เน น ไปที่
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ตซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ในระดั บ ชาติ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อชวยใหผูเรียนคนหาพรสวรรคของตัวเองและพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ และการพัฒนาใหมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มุงสูการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองใหบรรลุเปาหมาย คือมีความสามารถและเปนผูเรียนที่มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการใหการสนับสนุนจากโรงเรียนและผูปกครอง
ใหผูเรียนไดรับการฝกฝนใหมีความมั่นใจ เปนผูเรียนสามารถกํากับตนเองใน
การเรียนรูได รูจักการเรียนรูแบบมีสวนรวมและเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศ การปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาคือกุญแจสําคัญในการสนับสนุน
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในเชิงรุกใหกับโรงเรียนในระบบโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู
ผูเรียน พัฒนาศาสตรการสอนใหกับครูผูสอน สรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูใน
โรงเรี ยน และแสวงหาผู ที่ตอ งการฝ ก ประสบการณ ทางการศึ ก ษามาร ว ม
ทํางาน รวมทั้งการสรางประสบการณในการเรียนรูภายในโรงเรียนทั้งระบบ
ซึ่งเปนเปา หมายสุดท ายของผลงานวิจัย ผลลั พธที่ได จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับกรอบของการจัดการศึกษาคือเปนการจัดการศึกษาเพื่อความ
เปนเอกภาพ ซึ่งผลการวิเคราะหไดนําเสนอใหเห็นดังแผนภาพตอไปนี้
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According to the context of religious diversity in
ASEAN countries, there are 5 aspects related to the framework
of educational management for the unity in ASEAN
community that consisted of 1) the curriculum of ASEAN
educational system should be the curriculum of humanism
which supported the harmonization and collaboration, 2) the
strategic planning came from local people and education
should be changed from them as the community engagement,
3) active teaching and instruction is the way of enhancing
students’ progress and should be able to integrate between
scientific methods and religious methods, 4) the gap of
educational problem should be implemented through action
research and religious principle, and 5) the integration of all
religions for peaceful coexistence which consisted of good for
human kind, conduct good action, avoid bad action and purify
our mind. It can be summarized and shown in the following
figure.

Figure 5.2 Educational Management Framework in
Summary
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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
ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นในประเทศของตนได มี โ อกาสเรี ย นรู ไ ด อ ย า งเต็ ม ตาม
ศักยภาพ แผนพัฒนาการศึกษาจะเกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน จาก
จั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต ร การประเมิ น การเรี ย นรู การวิ จั ย ทาง
การศึ ก ษา และโอกาสทางการศึ ก ษาสํ า หรั บผู ค นในประเทศของตน เมื่ อ
พิ จ ารณาถึ ง ช อ งว า งระหว า งแต ล ะประเทศในกลุ ม อาเซี ย นในการพั ฒ นา
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา มีชองวางคอนขางมากระหวางประเทศที่มีการ
พัฒนาสูงสุดและประเทศที่กําลังพัฒนาตามหลัง ดวยเหตุนี้การศึกษาการจัด
การศึกษาในประเทศอาเซียนจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการคนหาสื่อกลางใน
การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาทางการศึกษารวมกัน
ทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนอาเซี ย นมี 12 ด า นคื อ 1)
อาเซียนควรมุงสูการพัฒนาทักษะและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 2) ควรมี
การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาอาเซียน 3) การสรางสถาบันการศึกษา
อาเซี ย นและตอบสนองต อ ความต อ งการของประชาคมอาเซี ยนและการ
แบ ง ป น ความรู อ าเซี ย น 4) ต อ งกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาอาเซี ย น 5)
กําหนดนโยบายการศึก ษาอาเซี ยนและอัตลักษณอาเซี ยนใหเป นโครงการ
ความรวมมือระหวางประเทศ 6) การออกแบบนวัตกรรมการสอนที่จะทําให
การเรี ยนการสอนมี ประสิทธิ ภ าพมากขึ้ น 7) อาเซี ยนจะต อ งจั ดโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนและเปนผูนําในการศึกษาของครูอาเซียน 8) เพิ่มความ
รวมมือภายในอาเซียนอันจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนทักษะและความรู 9) จัด
หลักสู ตรภาษาอังกฤษเข มขนและความสัมพั นธระหวา งวัฒ นธรรม 10) มี
ความคลองตัวของครูและดูหลักสูตรในประเทศอื่น ๆ
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ละจิตตวิวิททยาครู
ยาครูแและละ
12)
12)อาเซี
อาเซียยนควรกํ
นควรกําาหนดโครงการจิ
หนดโครงการจิตตวิวิญญญาณเดี
ญาณเดียยวของอาเซี
วของอาเซียยนเคี
นเคียยงคูงคูกกับับ
ตะวั
ตะวันนตกและรวมตั
ตกและรวมตัววกักันนเปเปนนผูผูนนําําในป
ในปพ.ศ.2573
พ.ศ.2573
ทิทิศศทางและยุ
ทางและยุททธศาสตร
ธศาสตรกการจั
ารจัดดการศึ
การศึกกษาของประเทศในประชาคม
ษาของประเทศในประชาคม
อาเซี
อาเซียยนน
แผนยุ
แผนยุททธศาสตร
ธศาสตรกการศึ
ารศึกกษาของประเทศกั
ษาของประเทศกัมมพูพูชชาา

ภาพที
ภาพที่ 5.3
่ 5.3แผนยุ
แผนยุททธศาสตร
ธศาสตรกการศึ
ารศึกกษาของประเทศกั
ษาของประเทศกัมมพูพูชชาา
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Education Strategic Plan 2017-2021 in Thailand

Figure 5.4 Education Strategic Plan in Thailand
Education Strategic Plan in Brunei Darussalam
This will reassess and reevaluate to determine the
extent to which the plan was aligned to Brunei Vision 2035.

Figure 5.5 Education Strategic Plan in Brunei Darussalam
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แผนยุทธศาสตรการศึกษาป ค.ศ.2017-2021 ของประเทศไทย

ภาพที่ 5.4 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศไทย
แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
แผนการจั ด การศึ ก ษานี้ จ ะมี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อกํ า หนดและ
ขยายใหมกี ารปรับใหสอดคลองกับกระบวนทัศนของบรูไนในป ค.ศ. 2035

ภาพที่ 5.5 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
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Education Strategic Plan in Laos PDR

Figure 5.6 Education Strategic Plan in Laos PDR
Education Strategic Plan in Indonesia

Figure 5.7 Education Strategic Plan in Indonesia
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แผนยุทธศาสตรการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพที่ 5.6 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของ สปป.ลาว
แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย

ภาพที่ 5.7 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย
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Malaysia Education Blueprint 2015 – 2025

Figure 5.8 Education Strategic Plan in Malaysia
Philippine Education for All 2015 National Review

Figure 5.9 Education Strategic Plan in Philippine
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แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 5.8 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศมาเลเซีย
แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศฟลิปปนส

ภาพที่ 5.9 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศฟลิปปนส
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National Education Strategic Plan 2016-2021 in Myanmar

Figure 5.10 Education Strategic Plan in Myanmar
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แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศเมียนมาร

ภาพที่ 5.10 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศเมียนมาร
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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
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แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร

ภาพที่ 5.11 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร
แผนยุทธศาสตรการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ภาพที่ 5.12 แผนยุทธศาสตรการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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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)
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การสังเคราะหยุทธศาสตรการศึกษาอาเซียน
ประเทศแต ล ะประเทศในอาเซี ย นได จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นา
การศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนในประเทศของตนไดมีโอกาสเรียนรูไดอยาง
สูงสุดเต็มตามศักยภาพ แผนพัฒนาการศึกษาจะเกี่ยวของกับการเรียนรูของ
ผูเรียน จากการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การประเมินการเรียนรู การ
วิจัยทางการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูคนในประเทศของตน
เมื่อพิจารณาถึงชองวางระหวางแตละประเทศในกลุมอาเซียนในการพัฒนา
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในการพัฒนาดานการศึกษานั้นจะมีชองวาง
คอนขางมากระหวางประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดและประเทศที่กําลังพัฒนา
ตามหลัง ดวยเหตุนี้ก ารศึ กษาการจัดการศึ กษาในประเทศอาเซี ยนจึ งเป น
สิ่งจําเปนสําหรับการคนหาสื่อกลางในการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษารวมกัน
ผลจากการศึกษาแผนยุทธศาสตรการศึกษาของประเทศในกลุม
อาเซียนพบวา มีการสังเคราะหประเด็นดานยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน ดังตอไปนี้
1. พัฒนาครูและผูดูแลระบบ (A)
เพื่อพัฒนาครูและผูบริหารการศึกษา (V)
ความเปนมืออาชีพและความรับผิดชอบ (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)
พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผล (T)
ดําเนินการปฏิรูปการประเมินการศึกษาอยางตอเนื่อง (I)
3. พัฒนาการเรียนการสอนและการสอน (C)
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (V)
เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตรการศึกษา (V)
สงเสริมการฝกฝนการสอนที่มีคุณภาพสูง (P)
ศูนยนวัตกรรมสําหรับภาคการศึกษาและการเรียนรู
การสรางผูเรียนที่มีคุณคาและเปนสวนตัว
ความเปนเลิศดานการสอนและการเรียนรู (B)
ประสิทธิภาพและนวัตกรรม (B)
พัฒนากระบวนการเรียนรูและการสอน (T)
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (C)
การสอนที่มีประสิทธิภาพชวยใหเด็กหญิงและเด็กชายที่ดอย
โอกาสไดเรียนรูมากขึ้น (L)
ปรับปรุงการมีสวนรวมการเรียนรูและการสอนในการศึกษาขัน้
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)
พัฒนามนุษยและดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ (T)
ปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา (C)
5. พัฒนาโอกาสทางการศึกษา (E)
เพื่อเพิ่มการสนับสนุนดานการศึกษาในพื้นที่ชนกลุมนอย (V)
เพื่อเพิ่มทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษา (V)
เปดใชงานการเขาถึงแบบสากลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี(M)
ยอมรับโปรแกรม 12 ปสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเปน
ทางการ (P)
เพิ่มทุนการศึกษาและโอกาสสําหรับนักเรียนที่ยากจนและมีคุณธรรม(C)
เด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสมากขึ้นมีสวนรวมในระดับ
ประถมศึกษา การศึกษารายวันและพรอมที่จะเรียนรู (L)
ใหความสําคัญกับการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น (I)
ใหความสนใจเพิ่มขึ้นกับความตองการดานการศึกษาและการ
ฝกอบรมของผูใหญ (I)
ใหขอมูลตลาดแรงงานที่ทันสมัยสําหรับนักเรียนและครู (I)
ชาวมาเลเซียทุกคนมีโอกาสที่จะเติมเต็มศักยภาพโดยไมคํานึงถึงภูมิ
หลัง (ML)
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To increase access to and enrolment in higher education

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 subsector. (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)
ขยายการเขาถึงการศึกษากอนวัยเรียนสําหรับเด็กของพื้นที่ในเขต
ชนบท (MY)
ขยายการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเปนธรรม (MY)
6. พัฒนาการจัดการศึกษา (F)
เพื่อปรับปรุงการบริหารการศึกษา (V)
เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการศึกษา (V)
การสร า งโครงสร า งพื้ น ฐานด า นการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ทั่ ว
ประเทศ (S)
ทําใหทุกโรงเรียนทํางานไดดีขึ้นอยางตอเนื่อง (P)
เปลี่ยนการเรี ยนรูท่ี ไม เป นทางการไปเปนเป นระบบการเรี ยนรู
ทางเลือก (P)
ขยายการเขาถึงการใหบริการดานการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต (T)
พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนใหทุกองคกรไดมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา (T)
สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา (T)
เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินใหกับหนวยงานระดับอุดมศึกษา (C)
เสริมสรางระบบการประกันคุณภาพภายในของ HEI (C)
สภาพแวดลอมการเรียนรูในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเปาหมายมีความ
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 schoolbased (MY)
Improve preschool quality to better prepare children for
primary school (MY)
Strengthen higher education governance and management
capacity (MY)
Improve the quality and relevance of higher education
(MY)
Implement quality kindergarten education (MY)
In conclusion, six strategic aspects were synthesized
consisted of 1) develop teachers and administrators, 2) develop
curriculum and assessment, 3) develop teaching and
instruction, 4) develop educational research, 5) develop
educational opportunity, and 6) develop educational
management.
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พัฒนาระบบที่ทันสมัยของการศึกษาทางเทคนิคและการฝกอบรม
สายอาชีพ (I)
นําแนวทางการปฏิรูปการศึกษามาใชอยางเปนระบบและมีสวนรวม (I)
สร า งระบบการศึ ก ษาที่ ใ ห นั ก เรี ย นได แ บ ง ป น ค า ประสบการณ ที่
แบงปนและแรงบันดาลใจรวมกันโดยการยอมรับความหลากหลาย (ML)
เพื่ อ เพิ่ ม ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาโดยให
ครอบคลุมการวิจัย การลงทะเบียนและการจางงาน (ML)
คุณภาพของบัณฑิตสถาบันและระบบโดยรวม (ML)
ปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนผานทางโรงเรียนแหงชาติ (MY)
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพก อ นวั ย เรี ย นเพื่ อ เตรี ย มเด็ ก ให พ ร อ มสํ า หรั บ
โรงเรียนประถมศึกษา (MY)
เสริ ม สร า งและการกํ า กั บ ดู แ ลด า นการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษา (MY)
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและองค ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา (MY)
ใชการศึกษาระดับอนุบาลที่มีคุณภาพ (MY)
โดยสรุป ยุทธศาสตรการศึกษาทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย 1) พัฒนา
ครูและผูบริหาร 2) รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล
3) ยกระดั บ การจั ด การเรี ย นการสอน 4) ส ง เสริ ม การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
5) สนั บ สนุ น การให โ อกาสทางการศึ ก ษา และ 6) พั ฒ นาการบริ ห าร
การศึกษา
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บทที่ 6
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน
ที่ไดจากการศึกษาแบงไดเปน 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาครูและผูบริหาร ยุทธศาสตรที่ 2 รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การวัด
และการประเมิ นผล ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ยกระดั บการจั ด การเรี ย นการสอน
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการ
ใหโอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการบริหารการศึกษาผล
การศึกษาแสดงไดดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 6.1 แผนยุทธศาสตรการศึกษาอาเซียน
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดของเป า ประสงค ท างการศึ ก ษาของแต ล ะ
ยุทธศาสตร แสดงไดดังตอไปนี้
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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.

การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

180 การจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

179

ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR
จากการรวบรวมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 27 ทาน ประกอบดวย
ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานและ 26 เปาประสงค ไดรับการยอมรับฉันทามติจาก
ผูเชี่ ยวชาญทุ ก รายการ เมื่ อ พิ จารณาจากคา เฉลี่ ย คา มั ธยฐาน และความ
แตกตางฐานนิยม และชวง interquartile ของแตละรายการ พบวา คามัธยฐาน
ของยุทธศาสตรและเปาหมายอยูระหวาง 4.00-5.00 คาสัมบูรณของคามัธย
ฐานและความแตกตางฐานนิยม เทากับ 0 ในทุกรายการ interquartile ชวง
ระหว า ง 0.00-1.00 ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ที่
สอดคลองกันเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของอาเซียนที่ยอมรับ
ตั้งแตระดับเห็นดวยถึงระดับเห็นดวยอยางยิ่ง รายละเอียดของเปาประสงค
ของแตละยุทธศาสตรแสดงไดดังตอนี้
เปาประสงค 3 ดาน ของยุทธศาสตรที่ 1 วาดวยการพัฒนาครูและ
ผูบริหาร ประกอบดวย 1) ครูและอาจารยมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 2) ผูบริหารการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ 3) บุคลากร
ทางการศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาที่
เปาประสงค 4 ดาน ของยุทธศาสตรที่ 2 วาดวยการรวมมือกัน
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวั ด และการประเมิ น ผล ประกอบด ว ย 1) หลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูเรียนทุกคน 2) ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาอาเซียน 3) ปฏิรูปความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผล
การศึ ก ษา และ 4) ความร ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการวั ด
ประเมินผลในระหวางประเทศอาเซียน
เป า ประสงค 5 ด า น ของยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ว า ด ว ยยกระดั บ การ
จั ด การเรี ยนการสอน ประกอบด ว ย 1) การจั ด การเรี ยนการสอนอย า งมี
ประสิทธิ ภาพและมีค วามเปนนวัตกรรม 2) คุณภาพการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ 3) บูรณาการเทคโนโลยีผานการจัดการเรียนการสอนที่เปนเลิศ
4) การเรียนรูขามวัฒนธรรมระหวางแตละประเทศในอาเซียน และ 5) การ
เรียนรูเปนรายบุคคลเพื่อไปสูสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
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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.

การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

182 การจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน

181

เปาประสงค 4 ดาน ของยุทธศาสตรที่ 4 วาดวยการสงเสริมการ
วิ จั ย ทางการศึ ก ษา ประกอบด ว ย 1) สร า งภาคี เ ครื อ ข า ยการวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตรเพื่อความตองการของสังคม 2) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 3) ทําวิจัยโดยการขับเคลื่อนจากระบบการศึกษาไปสูชุมชน
และ 4) พั ฒ นานวั ตกรรมเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บปรุ งคุ ณ ภาพการเรี ยนรู ข อง
ผูเรียนดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เปาประสงค 5 ดาน ของยุทธศาสตรที่ 5 วาดวยการสนับสนุนการ
ใหโอกาสทางการศึกษา ประกอบดวย 1) การศึกษาภาคบังคับและแบบรวม
เรียนรู 2) ประเมินการใหบริการทางการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียนในพื้นที่
ชนบท3) ความต องการทางการศึก ษาและการฝกฝนของกลุมวั ยผูใหญ 4)
สรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยไมคํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียน
และ 5) จัดหาทุนและใหโอกาสสําหรับผูเรียนที่มีฐานะยากจนและ ใหรางวัล
สําหรับเด็กเรียนดี
เปาประสงค 5 ดาน ของยุทธศาสตรที่ 6 วาดวยการพัฒนาการ
บริหารการศึกษา ประกอบดวย 1) ใหบริการการเขาถึงทางการศึกษา และ
การเรียนรูตลอดชีวิต 2) ประสิทธิผลของความรวมมือทางการศึกษาในระดับ
นานาชาติ 3) แลกเปลี่ยนคานิยม ประสบการณ และสรางแรงบันดาลใจ
พื้นฐานโดยการยอมรับความหลากหลาย 4) พัฒนาคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษา และการพั ฒ นาภาพรวมทั้ ง ระบบ และ 5)
ระบบการศึกษาที่เหมาะสําหรับชุมชนพหุวัฒนธรรม โดยสรุป ยุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน แสดงไดดังภาพ
ตอไปนี้
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Figure 6.2 Strategic plan for the ASEAN Educational Management
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The Scenario of Educational Management in ASEAN Community
The Scenario of Educational Management in ASEAN Community
The scenario was shown in ASEAN education roadmap
The scenario was shown in ASEAN education roadmap
to predict the future of education that to move towards education
to predict the future of education that to move towards education
cooperation in 2018, to be a unity in education in 2020, to have
cooperation in 2018, to be a unity in education in 2020, to have
education for peace in 2022, and to make ASEAN community
education for peace in 2022, and to make ASEAN community
full of unity and peace of education in 2024.
full of unity and peace of education in 2024.

Figure 6.4 ASEAN Education Roadmap 2018-2024
Figure 6.4 ASEAN Education Roadmap 2018-2024
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ภาพอนาคตของการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน
ภาพอนาคตที่แสดงในแผนที่เสนทางการจัดการศึกษาอาเซียนใน
การทํา นายอนาคตของการศึ กษาที่ มุงสู ความรว มมือทางการศึกษาในป
พ.ศ.2561 ที่มีความเปนเอกภาพทางการศึกษาในป พ.ศ.2563 ที่จะมี
การศึกษาเพื่อสันติภาพในป พ.ศ.2565 และเพื่อใหเปนประชาคมอาเซียนที่
มีทั้งเอกภาพและสันติภาพทางการศึกษาใน พ.ศ.2567
ป พ.ศ.2567
เอกภาพและสันติภาพ
ทางการศึกษา

ป พ.ศ.2561
มุงสูความรวมมือ
ทางการศึกษา

ป พ.ศ.2565
การศึกษาเพื่อสันติภาพ

ป พ.ศ.2563
เอกภาพทางการศึกษา

ภาพที่ 6.4 แผนที่เสนทางการจัดการศึกษาอาเซียน ป พ.ศ.2561-2567
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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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บทที่ 7
การสะทอนคิดผลการวิจัย
การสะท อ นผลการวิ จั ย ที่ ไ ด นํ า เสนอในบทนี้ คื อ ผลการศึ ก ษาที่
เชื่ อ มโยงไปสู ก ารปฏิ บั ติ และบทเรี ยนต างๆ ที่ จะนํ าเสนอในบทนี้ ได รั บจาก
ประสบการณ ในการศึ กษาภาคสนามในประเทศอาเซี ยน รายละเอี ย ดปรากฏ
ดังตอไปนี้

การสะทอนคิด

การสะทอนคิดในมิติแรกจะสะทอนคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียนคืออาเซียนจําเปนตองรวมกันกําหนดคามาตรฐานสําหรับ
การศึกษาของอาเซียนและนโยบายการศึกษาของอาเซียน รวมทั้งอัตลักษณ
เฉพาะในการร ว มมื อ กั น จั ด โครงการระหว า งประเทศ ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ Phra Komsaeng Kuntasiri (2012) ที่ ไ ด
ดําเนินการวิจัยเรื่อง “การเรียนการสอนและการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิ ช าชี พ ปากป า สั ก วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เมื อ งเวี ย งจั น ทน ประเทศลาว และ
ข อ เสนอแนะจากการวิ จั ย ส ง เสริ ม ให ค รู ที่ จ ะสอนและมุ ง เน น การปฏิ บั ติ
มากกว า ทฤษฎี นั ก เรี ย นควรได รั บ การส ง เสริ ม ให มี โ อกาสในการแสดง
ความเห็นรวมกันเชนเดียวกับครูที่ควรมีการนําสื่อการสอนมาใชในหองเรียน
ครูเรียนรูเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น รวมทั้งปรับปรุงสื่อการเรียนรูใหม ในดานการวัดและประเมินผล ครูควรมี
การตรวจให ค ะแนนนั ก เรี ย นอย า งเป น ธรรมและไม มี อ คติ สํ า หรั บ การ
แกปญหาที่ควรดําเนินการตอไปคือ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
มีการขยายการศึกษาใหไปถึงในระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและ
ควรพั ฒ นากิ จ กรรมที่ มี ค วามหลากหลาย นอกจากนี้ ค รู ผู ส อนจะต อ ง
รับผิดชอบในการสอนและมุงเนนกิจกรรมโดยการสนับสนุนผูเรียนเกี่ยวกับ
การใชสื่อการสอน 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.
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สํ า หรั บ การประเมิ น ผลนั้ น ควรส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นได มี โ อกาส
ซั ก ถามในระหว า งการทํ า กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น ผลการศึ ก ษาเหล า นี้ ยั ง มี
ความสัมพันธกับยุทธศาสตรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่ง
เปนยุทธศาสตรที่ 1 คือการสนับสนุนใหความรวมมือดานการศึกษาในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2 คือการสนับสนุนใหความรวมมือใน
ความรู เ สริ ม สร า งสํ า หรั บครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐานอาชี ว ศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ยุทธศาสตรที่ 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือในการพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาที่สูงขึ้นจากการวิจัยของสํานัก
ความรวมมือระหวางประเทศ (2009) เชนเดียวกับแผนกลยุทธของกัมพูชา
จากทีมวิจัยเดียวกันพบวา ยุทธศาสตรที่ 1 คือการสนับสนุนใหความรวมมือ
การศึกษาสําหรับการเปนกลไกในการสรางความสัมพันธและความเขาใจทาง
วัฒนธรรม ยุทธศาสตรที่ 2 คือการสนับสนุนใหความรวมมือการศึกษาสําหรับ
การเป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละทั ก ษะในการ
แกปญหาความยากจนยุทธศาสตรที่ 3 คือการสนับสนุนใหความรวมมือใน
การปฏิ รู ป การศึ ก ษา เหล า นี้ เ ป น แผนยุ ท ธศาสตร ก ารศึ ก ษาตั ว อย า งจาก
ประเทศในกลุมอาเซียนที่มีความพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาในประเทศ
ของตนเพื่อใหสามารถเขาถึงมาตรฐานอาเซียน
ภาพสะทอนที่สองเกี่ยวกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อความ
สงบสุขในประชาคมอาเซียนที่ไดแสดงไวมี 6 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาครูและผูบริหาร ยุทธศาสตรที่ 2 รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การ
วัดและการประเมินผล ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการ
ใหโอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตรที่ 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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จากผลการศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับผลงานวิจัยของสํานักความ
รวมมือระหวางประเทศ (2552) ซึ่งไดดําเนินการวิจัยที่เรียกวา“ยุทธศาสตร
การพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บาน” ประกอบดวย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม แผนกลยุทธหลักแสดง
ใหเห็นวากลยุทธที่ 1 คือการเสริมสรางนโยบายในการรวมมือดานการศึกษาที่
จะเป น นโยบายแห ง ชาติ เ พื่ อ เป น กลไกในการสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ยั่ ง ยื น
ระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน กลยุทธที่ 2 คือการขยายความ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา
การศึ ก ษาสายอาชี พ ที่จะศึก ษาตลอดชีวิตที่เกี่ ยวข องกั บแนวโน มของการ
พัฒนาแหงชาติของแตละประเทศ กลยุทธที่ 3 คือการสรางความเปนเอกภาพ
ในการรวมมือกันขับเคลื่อนการศึกษากับประเทศเพื่อนบานใหดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลยุทธที่ 4 คือการสงเสริมใหมีความเขาใจที่ดี ความไววางใจ
และความเชื่อมั่นระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
นอ ก จา ก นี้ ผลกา ร ศึ ก ษ า นี้ ยั งเกี่ ยวข อ ง กั บก า ร วิ จั ยข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการปฏิรูป
การศึ ก ษาของประเทศในประชาคมอาเซี ยนที่ ” ผลการศึ ก ษาพบว า ทุ ก
ประเทศในประชาคมอาเซียนไดกําหนดใหการศึกษาคือหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาสามารถนําไปสูการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หลายประเทศในทั้งสมาชิกเกาและสมาชิกใหมยังคงใหความสําคัญ
กับการศึกษาเพื่อลดความยากจนและขยับใหหางจากการเปนประเทศดอย
พัฒนาในมิติทางดานระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการศึกษาเปนกุญแจ
สํ า คั ญ ของการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพที่ มี ศั ก ยภาพสํ า หรั บการแข ง ขั นในระดั บ
นานาชาติ บางประเทศในอาเซียนตองการที่จะมีการพัฒนาศักยภาพอยางเทา
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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การสะทอนคิดในมิติที่สามที่เกี่ยวของกับเปาประสงค 5 ดานของ
ยุทธศาสตรที่ 5 เพื่อสรางความสะดวกโอกาสทางการศึกษา ประกอบดวย
1) สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับและแบบรวม 2) ขยายการเขาถึงบริการ
กอนวัยเรียนสําหรับเด็กในพื้นที่ชนบท 3) เพิ่มความสนใจกับการศึกษาและ
การฝกอบรมความตองการของผูใหญ 4) ใหโอกาสในการเติมเต็มศักยภาพ
ของนั กเรี ย นและคํ า นึงถึ งภู มิหลั ง และ 5) เพิ่มทุนการศึกษาและโอกาส
สําหรับนักเรียนที่ยากจนและใหรางวัลแกผูเรียน ยุทธศาสตรนี้เปนสิ่งสําคัญ
มากสําหรับการพัฒนาดานการศึกษาสําหรับการทําความเปนเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน การศึกษาทั้งหมดเปนหัวใจสําคัญสําหรับการใหโอกาส
ทางการศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ เ ป น สมาชิ ก อาเซี ย น มี ค วามสอดคล อ งกั บ
บทความของ Simpson, RL และคณะ (2004) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ“การไมทิ้ง
ใครไว ข า งหลั ง ” เป น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มีค วามสํ า คั ญ และความท าทาย
สําหรั บ นักการศึกษา เปนการแสดงให เห็ น วา เด็กจะไมถูกทิ้งไวขางหลัง
(NCLB) พระราชบั ญ ญั ติอาจเปน ความคิดริ เ ริ่ มการศึกษาที่สําคัญ ที่สุดที่
ได รั บการตราขึ้น ในทศวรรษที่ผ า นมา หนึ่ งในองคป ระกอบที่สําคัญ ของ
ความคิดริเริ่มนี้เปนความตองการใหนักเรียนทุกคนมีและไดรับโอกาสที่จะ
เขาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ กฎหมาย NCLB ยังกําหนดใหรัฐยกระดับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสํ า หรั บ นั ก เรี ย นทุ ก คนรวมทั้ ง ผู ที่ มี ค วาม
พิการ เชื่อมโยงกับองคประกอบเหลานี้และประเด็นที่เกี่ยวของบทความนี้
กล า วถึ ง ส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ ของ NCLB พร อ มกั บ ผลกระทบและ
ขอเสนอแนะเพื่อสําหรับนักการศึกษา สําหรับความคาดหวังของการวิจัย
ครั้งนี้ นักวิจัยหวังวาเราสามารถนํากฎหมายเกี่ยวกับไมมีเด็กถูกทิ้งไวขาง
หลั ง (NCLB) ไปปรั บ ใช ซึ่งเป น ส ว นหนึ่ งที่ จ ะต อ งนํามาใชใ นการบริห าร
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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การสะทอนคิดในมิติที่สี่เกี่ยวของกับการสนับสนุนกันของประเทศ
ในประชาคมอาเซียนของเราในการพัฒนาการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา
บางประเทศในกลุมอาเซียนยังคงตองพัฒนาตอไปในระยะเวลา ทรัพยากร
และงบประมาณในการพัฒนาดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการรายงานของ
กระทรวงการต า งประเทศและการค า (2557) ในออสเตรเลี ย -ลาว ด า น
การศึกษากลยุทธป พ.ศ.2556-2561 ผลการศึกษาพบวา จุดสําคัญของการ
สนั บสนุ นของออสเตรเลี ยจะอยู ในการปรั บปรุ ง การเข า ถึ ง การศึ ก ษาผ า น
โครงสรางพื้ นฐานทั้งทางรางกายและการลงทุนในชุมชนโรงเรียนและการ
บริหารเพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น สําหรับโครงสรางพื้นฐาน
ทางกายภาพและการสนั บ สนุ น จะมุ ง เน น การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เรี ย นรู
สภาพแวดล อ มการศึ ก ษาและโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ ไ ม ส มบู ร ณ การ
สนับสนุนนี้จะไดรับการวางแผนอยางรอบคอบและการบริหารจัดการเพื่อให
แนใจวาจะตอบสนองความตองการเฉพาะสถานที่คํานึงถึงการตั้งถิ่นฐานใหม
ปองกันความวิตกกังวล การพัฒนาทรัพยากรครูและสื่อการเรียนรู เพื่อเสริม
การลงทุ น ทางกายภาพในชุ ม ชนโรงเรี ย นที่ มี ค วามพยายามที่ จ ะทํ า เพื่ อ
ปรับปรุงความรูและความคุมคาของการศึกษาในชุมชน โดยมีการสนับสนุน
สํ า หรั บ โรงเรี ย นที่ มี ผู นํ า ที่ แ ข็ ง แกร ง ผ า นการสร า งขี ด ความสามารถของ
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการหมูบาน การศึกษาการพัฒนา (VEDCs) กลุม
ชุมชนและการศึกษาอําเภอและสํานักงานกีฬา (DESBs) จะมีจุดมุงหมายเพื่อ
เพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษา ในทายที่สุดการสนับสนุนผูเรียนที่
จะอยูในโรงเรียน และดําเนินการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสนับสนุน
นี้ยังจะชวยใหชุมชน โรงเรียนสามารถวางแผนจัดการศึกษาและตรวจสอบ
การใชทรัพยากรไดดีกวา รวมทั้งงบประมาณในการอุดหนุนโรงเรียนที่นําไปสู
การประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแหงชาติทจี่ ะนําไปสูค วามเทา
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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การสนั บ สนุ น ของออสเตรเลี ย ภายใต เ สาหลั ก นี้ จ ะมุ ง เพื่ อ ให ป ระสบ
ความสําเร็จในป พ.ศ.2561 ประกอบดวย 1) ไดเพิ่มจํานวนของหองเรียนที่
สรางโดยความรวมมือกันจากชุมชนตามแนวทางที่มีการทําสัญญาในพื้นที่
หมูบานที่อยูหางไกลและดอยโอกาส และ 2) ไดเพิ่มจํานวนของตําราเรียนที่
สามารถเข า ถึ ง และสื่ อ การสอนที่ ร วมหลั ก สู ตรที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ แจกให กั บ
โรงเรียนตาง ๆ
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยั ง เกี่ ย วข อ งกั บ การรายงานของ
กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬา (2557) ซึ่งแสดงใหเห็นวาความ
เป น จริ ง ของการรวมกลุ ม ประชาคมอาเซี ย นในป พ.ศ.2558 และความ
ตองการของประเทศกัมพูชาที่จะเปนประเทศที่มีรายไดในระดับกลางภายใน
ป พ.ศ.2573 ตองใชเงินลงทุนมากในภาคการศึกษา ทั้งทางดานทรัพยากร
มนุษยที่มีความเปนมืออาชีพและมีคุณสมบัติที่ดีและทรัพยากรทางการเงินที่
จําเปนตองมี สําหรับในประเทศอาเซียนที่ประสบความสําเร็จอยางสูงไดมีการ
เติ บโตในส วนหนึ่ ง เป น ผลมาจากการลงทุ น ทางการศึ ก ษาในระดั บสู ง และ
มักจะอยูในสวนที่เกินจากรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬา (MoEYS) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทํางานภาครวมกันเพื่อที่จะตอบสนองความตองการทางสังคมและ
เศรษฐกิจ มุงเนนไปที่ของ ESP ในระหวางป พ.ศ.2557 – 2561 ที่อยูในการ
รวมกําไรที่ทําอยูแลวในงวด ESP กอนนี้ เพื่อสนับสนุนผูดอยโอกาสสวนใหญ
ให ไ ด รั บ การเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นา
ประเทศ การบริ ก ารด า นการศึก ษาที่ มี ก ารดํ า เนิ นการอย า งมื อ อาชี พ เพื่ อ
วางรากฐานสํ า หรั บ ความรู แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ภาคส ว นที่
เกี่ยวของจะมีการพัฒนากรอบความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีคุณภาพอยูบน
พื้นฐานของการเรียนรูและการบริการในระดับมาตรฐานที่ตอบสนองตอความ
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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นโยบายสามดานที่กําหนดไวสําหรับการจัดการศึกษาในประเทศ
กัมพูชาในป พ.ศ.2561 นโยบายที่ 1 ดูแลใหเขาถึงการใหบริการการศึกษา
สําหรับผูเรียนทุกคนโดยที่เด็กทุกคนที่มีสิทธิ์เขาถึงการใหบริการของ ECE ทุก
ประเภท โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา แล ว โอกาสที่ จ ะ
ดําเนินการตอการเรียนรู สําหรับเด็กที่ไมสามารถเขาถึงทางเลือกการศึกษา
อย า งเป น ทางการจะมี ก ารช วยให เ ด็ ก มี ก ารเข า ถึ ง การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ
การศึกษามีความสนใจมุงเนนในการเขาถึงสําหรับพื้นที่ดอยโอกาสและกลุม
ของเด็ก เพิ่มโอกาสสําหรับเด็กที่จะจบการศึกษาในเวลา 12 ป ที่มีความรูที่ดี
เชน การใชเหตุผลและตรรกะทักษะที่สามารถสรางทักษะและความรูเหลานี้
ผานการฝกอบรมทางดานเทคนิค การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวิธีการ
อื่น นโยบายที่ 2 การเสริมสรางคุณภาพและความเกี่ยวของของการเรียนรู
เด็กและเยาวชนทุกคนมีประสบการณการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมได
อยางมีประสิทธิภาพซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเจริญเติบโตของประเทศ ใน
การเรียนรูที่มีคุณภาพสูงและสรางความสัมพันธการเรียนรูเพื่อเปาหมายทาง
เศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศและบริ บทท อ งถิ่ น กรอบการทํ า งานที่ มี
คุณภาพนี้จะชวยใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ครูและผูบริหารใหมีมาตรฐาน
จากการตรวจสอบผลและการรายงานผล นโยบายที่ 3 การดูแลใหผูนําที่มี
ประสิทธิภาพและการจัดการของพนักงานการศึกษาในทุกระดับการบริการ
การศึกษาจะไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุน จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพใหคุมคาที่สุด (ใหความสําคัญกับผลลัพธ) การ
ตรวจสอบใหทันเวลาและมีความเกี่ยวของและการรายงานผลที่มีความคิดเห็น
ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ การสร า งกลไกในการรั บ ผิ ดชอบและกลไกในการปรั บ
นโยบายเชิงกลยุทธและโปรแกรมทั้งในระดับชาติและในระดับทองถิ่นตางๆ
ดังนั้น ในดานการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาของภาคประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพจะสามารถตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้นใหมในระดับ
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
ผลการศึกษาที่นําไปสู การปฏิบัติสามารถนํามาใชในพื้ นที่ของการ
พัฒนาดานการศึกษาในประชาคมอาเซียน แบงเปน 3 ดาน ดังนี้
1. การจั ดการศึ ก ษาในประชาคมอาเซี ยน พบว า ส วนใหญ ข อง
นโยบายการศึกษาในประเทศในกลุ มอาเซี ยนขึ้ นอยูกั บรัฐบาลหลักสู ตรและ
คําแนะนําการมุงเนนไปที่ผูเรียนเปนสําคัญและนักเรียนไดรับการฝกฝนทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครูผูดําเนินการวิจัยในการแกปญหาและการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน การฝกอบรมครูยังเปนสวนสําคัญของการพัฒนาการศึกษา แตบาง
ประเทศในกลุมอาเซียนยังคงตองพัฒนาตอไปภายใตระยะเวลา ทรัพยากรและ
งบประมาณในการพัฒนางานการศึกษาและการวิจัย
2. กรอบของทิ ศ ทางการจั ดการศึ ก ษาเพื่ อความเป นเอกภาพใน
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 5 ดานคือ 1) หลักสูตรในระบบการศึกษาของ
อาเซียนที่ควรจะเปนหลักสูตรที่ยึดถือคุณคาของความเปนมนุษยซึ่งไดรับการ
สนั บสนุ น การประสานความร วมมื อและการทํ างานร วมกั น และ 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธนั้นมาจากคนในทองถิ่นและการศึกษาควรจะเปลี่ยนจากการ
มีสวนรวมของชุมชน 3) การสอนแบบเชิงรุกคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่ อเสริ มสร างศั กยภาพของผู เรี ยนและควรที่ จะสามารถบู รณาการระหว าง
วิธีการทางวิทยาศาสตรและวิ ธีการทางศาสนา 4) ชองว างของปญหาทาง
การศึกษาที่ควรจะเปนดําเนินการแกไขผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
หลักศาสนา และ 5) การรวมกลุมของทุกศาสนาสําหรับการอยูรวมกันอยาง
สันติ ซึ่งประกอบดวย การเปนคนดีเพื่อมนุษยชาติ การทําแตสิ่งที่ดี การละเวน
จากความชั่วทั้งปวง และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์
3. แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียนแสดง
ใหเห็นวา 12 ดาน ของการรวมกันเพื่อจะพัฒนาไปสูจุดสูงสุดภายในป พ.ศ.
2573 และสามารถพั ฒนาผ านยุ ทธศาสตรการศึ กษา ซึ่ งสั งเคราะห ได เป น
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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ยุทธศาสตรที่สังเคราะห ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาครูและผูบริหาร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ร ว มมื อ กั น พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวั ด และการประเมิ น ผล
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการ
วิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา และ
ยุ ทธศาสตร ที่ 6 พั ฒนาการบริ หารการศึ กษา ผลการวิ เคราะห จากการวิ จั ย
อนาคตดวยเทคนิค EDFR โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยนชาญจํานวน 27
ทาน ซึ่งผลการศึกษา พบวา ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน และเปาประสงค 26 ดาน
ไดรั บการยอมรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญทุ กรายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุ ม
ผูเชี่ยวชาญไดมี ความคิ ดเห็นที่สัมพันธกั นเกี่ ยวกับการศึกษาแผนยุทธศาสตร
อาเซียน ภาพอนาคตที่แสดงในแผนที่เสนทางการจัดการศึกษาอาเซียนในการ
ทํานายอนาคตของการศึกษาที่มุงสูความรวมมือทางการศึกษาในป พ.ศ.2561 ที่
มีความเปนเอกภาพทางการศึกษาในป พ.ศ.2563 ที่จะมีการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในป พ.ศ.2565 และเพื่อใหเปนประชาคมอาเซียนที่มีทั้งเอกภาพและสันติภาพ
ทางการศึกษาใน พ.ศ.2567
บทเรียนจากการศึกษาภาคสนามในประเทศอาเซียน
จากประสบการณในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 10 ประเทศอาเซียน
ประกอบดวย ประเทศพมา ลาว เวียดนาม กัม พูชา มาเลเซีย อิ นโดนีเซี ย
สิงคโปร ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม และไทย ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบานและเพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานที่ที่มีความเปราะบางทาง
วัฒนธรรม สิ่งที่ไมไดวางแผนลวงหนา จากสถานการณดังกลาวทําใหไดแนว
ทางการวางแผนกลยุทธและผลจากการศึกษาขอมูลที่มีลักษณะเปนเครือขาย
เพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง ของคนที่ อ ยู ใ นสั ง คมพหุ นิ ยมร วมสมั ย ใน
ประชาคมอาเซียน และจากผลการศึกษาโดยรวม พบวา ระบบการศึกษาใน
10 ประเทศอาเซียนระบบเดียวกันซึ่งเปนระบบการดําเนินงานของโรงเรียน
ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
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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 การศึกษาทั้งหมดเปน
วั ตถุ ป ระสงค ห ลั ก ของประเทศในกลุ ม อาเซี ย นเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ยนให บรรลุ
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของผูเรียน
บทสรุป

สรุปผลการศึกษาการจัดการศึกษาใน 10 ประเทศอาเซียน พบวา
มีการจัดการศึกษาที่แสดงใหเห็นระบบเดียวกัน ซึ่งเปนระบบการดําเนินงาน
ของโรงเรียนระดับปฐมวั ย ประถมศึก ษา มัธยมศึก ษา และอุดมศึกษา ใน
การศึกษาภาคบังคับสวนใหญ พบวา ครอบคลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และบางส ว นครอบคลุ ม โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ด า นการศึ ก ษา คื อ
วัตถุประสงคห ลักของการพัฒ นาประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อ พัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุตามศักยภาพสูงสุดของการเรียนรู สําหรับยุทธศาสตร 6 ดาน
ที่ สั ง เคราะห ประกอบด ว ย ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นาครู แ ละผู บ ริ ห าร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ร ว มมื อ กั น พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวั ด และการประเมิ น ผล
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม
การวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการใหโอกาสทางการศึกษา
และยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการบริหารการศึกษา ผลการวิเคราะหจากการ
วิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR โดยการเก็บรวบรวมข อมูลจากผูเชี่ ยนชาญ
จํ า นวน 27 ท า น ซึ่ ง ผลการศึ ก ษา พบว า ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง 6 ด า น และ
เปาประสงค 26 ดาน ไดรับการยอมรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญทุกรายการ
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