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โรงเร�ยน 1,659 แห�ง

ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่มา กองส�งเสร�มและพัฒนาการจัดการศึกษาท�องถิ�น

โรงเร�ยนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อปท.

สังกัด อบจ. 347 แห�ง

สังกัด เทศบาล 1,128 แห�ง

สังกัด อบต. 184 แห�ง

อนุบาล 173,937 คน ประถมศึกษา 307,842 คน มัธยมศึกษาตอนต�น 169,452 คน

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 19,555 แห�ง

ผู�ดูแลเด็กและผู�ดูแลเด็กเล็ก 52,193 คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 74,827 คน อาชีวศึกษา 3,659 คน

นักเร�ยน 

729,717 คน

เด็กเล็ก (อายุ 2-5 ป�) 
829,645 คน

ข�อมูลสถานศึกษา/นักเร�ยน นักศึกษา/ครู/อาจารย� ทั่วประเทศ

ข�าราชการครู
31,026 คน

สังกัด จ�ำนวนโรงเรียน/ 
สถำนศึกษำ นักเรียน/นักศึกษำ ครู/อำจำรย์

1. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 30,405 11.9 ล้ำน 402,412

ระดับก่อนประถมศึกษำ 2.7 ล้ำน

ระดับประถมศึกษำ 4.9 ล้ำน

ระดับมัธยมศึกษำ 4.3 ล้ำน

2. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 428 683,919 197,768

3. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 155 1,914,353 64,043
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เพ่ือเผยแพร่ความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับเรือ่งราว 

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิด 

ความสนใจและน�าไปศกึษาในเชงิเปรยีบเทียบ ให้เห็น 

ข้อดี-ข้อด้อยของแต่ละประเทศน้ัน อย่างชัดเจน 

ย่ิงข้ึน ฉบบัน้ีเป็นฉบบัแรก น�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกับ 

การศกึษาของประเทศในกลุม่อาเซยีน ซึง่จะต้องปรบั 

ทิศทางให้มีความสอดคล้องกับแผนงานการศึกษา

ของอาเซยีน (2559 - 2563) เช่น การศกึษาภาคบงัคบั

พ้ืนฐานในระบบจะต้องพัฒนาไปสู ่การเรียนฟรี  

ซึง่ฉบบันีจ้ะมข้ีอมลูของการศึกษาในระบบมากมาย 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมเีรือ่งของการศกึษานอกระบบ

และการจดัการศกึษาพิเศษ ให้แก่ผูพิ้การ ผูด้้อยโอกาส

และบุคคลพิเศษ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งติดตามอ่านได้ใน

ข้อคดิเก่ียวกับการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นท้ายเล่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยให้ 

เกิดการพัฒนาแนวคิดและวิธีการในการจัดการ

ศึกษาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมของแต่ละ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

คณะท�างาน   

Series-ASEAN e-Magazine  

การปฏิรูปการศึกษาอาเซียน

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

แนะน�ามหาวิทยาลัยในอาเซียน

สาขาวิชาที่เรียนจบแล้วมีงานท�าแน่นอน

ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศัพท์แสง ค�าคม ประสมสื่อ

โรงเร�ยน 1,659 แห�ง

ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่มา กองส�งเสร�มและพัฒนาการจัดการศึกษาท�องถิ�น

โรงเร�ยนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อปท.

สังกัด อบจ. 347 แห�ง

สังกัด เทศบาล 1,128 แห�ง

สังกัด อบต. 184 แห�ง

อนุบาล 173,937 คน ประถมศึกษา 307,842 คน มัธยมศึกษาตอนต�น 169,452 คน

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 19,555 แห�ง

ผู�ดูแลเด็กและผู�ดูแลเด็กเล็ก 52,193 คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 74,827 คน อาชีวศึกษา 3,659 คน

นักเร�ยน 

729,717 คน

เด็กเล็ก (อายุ 2-5 ป�) 
829,645 คน

ข�อมูลสถานศึกษา/นักเร�ยน นักศึกษา/ครู/อาจารย� ทั่วประเทศ

ข�าราชการครู
31,026 คน

8

4



ประเทศสงิคโปร์ข้ึนชือ่ด้านการศึกษาท่ีมคุีณภาพสูง
อกีแห่งหน่ึงในโลก เพราะความเชือ่ทีว่่าประชากรของตน 
คือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในประเทศ การศึกษา 
ภาคบงัคบัของสงิคโปร์ก�าหนดให้นักเรยีนเรยีนรู ้2 ภาษา 
ควบคู่กันไปตั้งแต่ชั้นอนุบาล คือภาษาอังกฤษ(ภาษา
หลัก) และเลือกเรียนภาษาแม่อีกหนึ่งภาษาได้แก่  
จีนกลาง มลายู หรือทมิฬ ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับ
ต่างๆ มี ดังนี้

รัฐบาลมาเลเซียให้ความส�าคัญอันดับต้นกับ 
การพัฒนาระบบการศึกษา เน่ืองจากเป็นรากฐานส�าคญั
ของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษาในอดีต 
จะเน้นเรือ่งการสร้างโรงเรยีน แต่ในปัจจบุนั รฐับาลได้ให้
ความส�าคญักับปัจจยัเชงิคณุภาพ จงึได้ส่งเสรมิกิจกรรม
การฝึกสอนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน และ 
เน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียม 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซีย

คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กที่นี่ 

+

การศึกษาของประเทศในกลุ ่มอาเซียน

อ่านข้อมูล 
แนวทางการพฒันาการศึกษา

ของสิงคโปร์

คลิ๊กที่นี่ 
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หลังปี พ.ศ. 2518 การศึกษาของเวียดนามได้น�ารูปแบบ 
มาจากระบบการศึกษาของสหภาพโซเวียตรัสเซีย แต่อย่างไร 
ก็ตาม โดยภาพรวมการศึกษาเวียดนามยังได้รับอิทธิพลจาก
จีนและฝรั่งเศสด้วย เนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคม
ของสองประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอิทธิพลในเรื่องของการใช ้
ตัวหนังสือหรืออักษรที่ใช้ในการเรียน การศึกษาของเวียดนาม
มี วัตถุประสงค ์ที่จะปลูกฝ ังประชาชนให ้มีจิตวิญญาณ 
ในความเป็นสังคมนิยม รักษาเอกลักษณ์ของชาติ และ 
ส่งเสริมประชากรให้มีความสามารถในด้านอาชีพ โดยแบ่งเป็น  
5 ลักษณะ คือ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งท่ี 8  
(2016 - 2020) ได้ชี้ให้เห็นว่า สปป.ลาว จะมีการปรับปรุง 
หลายนโยบาย และนิติกรรมต่างๆ เพ่ือรับประกันให้ทุกคน  
เข ้าถึงการศึกษาได้อย ่างทั่วถึง และมีคุณภาพให้บรรล ุ
ความคาดหมายที่วางไว้ ท้ังน้ี ก็เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้มีความรู้ความสามารถ

หน่วยงานจัดการศึกษาของกัมพูชา คือ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน  
และการกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport - Cambodia)  
ระบอบการจัดการศึกษาของกัมพูชาได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือให้การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญของประเทศ 
ในการขจดัความยากจน โดยมรีะบบการศึกษาภาคบงัคับ 9 ปี จากอายุ 6 - 14 ปี  
การจดัการศกึษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึง่จะจดัสรรตามกลุ่มอายุ และ
ระดับการศึกษาจากชั้นต้นจนถึงการศึกษาในระดับสูง ได้แก่

กระทรวงศกึษาธิการของเมยีนมา เป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิารการศกึษา 
ของประเทศ โดยส�านักงานการศึกษาพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เก่ียวกับการวางนโยบายและบรหิารการศึกษาระดบัประถมศึกษา มธัยมศกึษา 
รวมทั้งการฝึกหัดครู มีการกระจายอ�านาจการบริหารออกไปสู ่ระดับรัฐ 
และหัวเมืองต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการศึกษานั้นๆ เป็นผู้ควบคุมดูแล 
และประสานงาน รัฐเป็นผู ้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุกโรงเรียน  
รัฐบาลเมียนมาได้ต้ังเป้าหมายที่จะท�าโครงการให้มีโรงเรียนอย่างน้อย 
หนึ่งแห่งในทุกหมู่บ้าน เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง

ระบบการศึกษาประเทศกัมพูชา

ระบบการศึกษาของประเทศเมียนมา

คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กที่นี่ 

ระบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม

ระบบการศึกษาของประเทศลาว

+

+

+

+
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กระทรวงศึกษาธิการบรูไนดารุสซาลาม จัดท�าวิสัยทัศน์ 
ด้านการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. 2578 โดยได้ให ้
ความส�าคัญต่อการสร้างสังคมบนพ้ืนฐานแห่งทักษะ และ 
ความรอบรูภ้ายใต้ระบบการศกึษา “World Class Education  
System” ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้การศึกษา 
เป็นหนึ่งใน 8 ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศ

การศึกษาในประเทศไทยจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ภาครัฐจะเข้ามาดูแลโดยตรงและเปิดโอกาสให้เอกชน 
มส่ีวนร่วมในการศกึษาตัง้แต่ระดบัการศกึษาปฐมวยัจนถึงระดบัอดุมศกึษา ส�าหรบัการศกึษาภาคบงัคบัในประเทศไทยน้ัน 
ได้ก�าหนดให้พลเมืองไทยต้องจบการศึกษาอย่างน้อยที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้แผนการศึกษาแห่งชาติ
ของไทยก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้โดยคนไทย ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

ระบบการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ระบบการศึกษาของประเทศไทย

คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กที่นี่ 

+

6 



ที่มา
1. http://www.aseanthai.net และ http://asean.skru.ac.th/education
2. http://www.aseanthai.net/main.php?filename=aseanknowledge

อินโดนีเซียเริ่มสร้างคนด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ท่ี 
ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาให้เด็กและเยาวชนอินโดนีเซียได้รับ 
การศกึษาระดบัมาตรฐานโลก โดยจดัตัง้โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ
อินโดนีเซีย (Indonesia International Standard School) โดยได้
ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบให้เท่ากับมาตรฐานการศึกษา
ขององค์การเพ่ือความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของยุโรป 
(Organization of Economic Cooperation and Development: 
OECD) ซึ่งครูทุกคนต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์และอาชวีศกึษา และครใูหญ่ทกุคนต้องใช้ภาษาองักฤษ
ได้ดีเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาในระดับนานาชาติได้

ระบบการศกึษาของประเทศฟิลปิปินส์มทีัง้แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการศกึษาแบบท่ีเป็นทางการนัน้มี 
ล�าดับข้ันตอนของการเรยีนอยู่สามระดบัคอื ระดับประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอดุมศึกษาส่วนการศกึษาแบบ
ไม่เป็นทางการซึง่รวมถึงการรบัความรูน้อกโรงเรยีนน้ันมวัีตถุประสงค์หลกัส�าหรับผูเ้รียนกลุม่เฉพาะ เช่น เยาวชนหรอืผูใ้หญ่ 
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อท่ีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษา วิชาหลัก  
เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ จะสอนเป็นภาษาฟิลิปปินส์

ระบบการศึกษาของประเทศลาว

ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์

ระบบการศกึษาของประเทศอินโดนีเซยี

คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กที่นี่ 

+
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การปฏิรูปการศึกษาในอาเซียน

การศึกษาถือเป็นสิทธิสากลขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ท่ีจะได้รับโดยไม่ค�านึงถึงเพศ เชื้อชาติ สีผิว สถานการณ์แวดล้อม 
และอื่นๆ และที่ผ่านมาผู ้น�าจากประเทศอาเซียนได้สร้างประวัติศาสตร์ในการคุ ้มครองสิทธิดังกล่าวโดยการรับรอง  
“ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตกหล่น” (ASEAN Declaration 
on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth - OOSCY) เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ออกจาก 
โรงเรียนกลางคันให้สามารถกลับเข้ามาเรียนได้อีกครั้ง หลังการรับรองปฏิญญาฯ ประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคได้มุ่งมั่น 
ท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ยังมีอีกหลายประเทศท่ียังคงเผชิญกับอุปสรรคในการด�าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว เน่ืองจาก 
กลุม่เดก็และเยาวชนทีต่กหล่นจากระบบการศึกษาในภูมภิาคอาเซยีนน้ันมจี�านวนกว่า 1 ล้านคน และการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
ให้หมดสิ้นไปได้นั้นจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมาก ซึ่งหากไม่มีการด�าเนินการใดๆ สถานการณ์ดังกล่าว 
ก็เปรียบเสมือนหลุมขนาดใหญ่ที่จะกลายเป็นหลุมลึกมากยิ่งขึ้น

สาระส�าคัญของปฏิญญาฯ

ปฏิญญาว่าด้วยการสร้างเสรมิความเข้มแข็งด้านการศกึษาให้กับเดก็และเยาวชนตกหล่นมเีนือ้หาในเร่ืองสิทธิทางการศึกษา
ที่เท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสอดรับกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)  
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of Discrimination 
against Women - CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of the Persons with  
Disabilities - CRPD) โดยปฏิญญาฯ มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

ก. ท�าให้การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษา 
ภาคบังคับและไม่เสียค่าเล่าเรียน

ข. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบต่างๆ ของการศึกษา 
ระดบัมธัยมศกึษา รวมถึงการท�าให้การศึกษาสายสามญั 
และอาชีวศึกษาเปิดกว้างและมีมาตรการท่ีเหมาะสม
ส�าหรับเด็กและเยาวชนทุกคน เช่น การเล่าเรียนฟรี และ
การช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่จ�าเป็น

ค. ท�าให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษา 
ระดับอดุมศึกษาโดยข้ึนอยู่กับความสามารถของนกัเรยีน 
แต่ละคนจากการประเมนิด้วยวธีิการท่ีเหมาะสม

ง. จดัให้มีการให้ข้อมลูและค�าแนะน�าด้านการศกึษา 
ส�าหรับการศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาให้เด็ก
และเยาวชนทกุคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลูเหล่านีไ้ด้

จ. ใช้มาตรการเพ่ือส่งเสรมิให้นกัเรยีนเข้าเรยีนอย่าง 
สม�่าเสมอเพื่อลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน

8 



ที่มา

https://lawforasean.com/blog/2017/10/OOSCY

การด�าเนินการของประเทศอาเซียน

เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตกหล่น ซึ่งจัดข้ึนโดยความร่วมมือขององค์การยูเนสโกกรุงเทพฯ  
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ส�านักเลขาธิการอาเซียน และส�านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
ขององค์การยูนิเซฟ โดยได้รวบรวมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน กว่า 40 ท่าน
ซึ่งมากจาก กัมพูชา ลาว ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งน้ีในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีด้านการศึกษาระดมความคิดและท�างานร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเด็กและ 
เยาวชนท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา ท้ังในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค และได้ร่างข้อบังคับในการท�างานข้ึนส�าหรับ
คณะท�างานทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้ทีป่ระชมุเจ้าหน้าทีอ่าวุโสอาเซยีนด้านการศกึษา และมแีผนท่ีจะเสนอต่อเจ้าหน้าทีอ่าวุโสอาเซยีน
ด้านการศึกษาในการประชุมครั้งต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมได้เน้นย�้าว่าการพัฒนาปฏิญญาฯ เป็นสิ่งที่ส�าคัญ แต่ละประเทศ 
จะต้องสร้างแนวทางในการที่จะท�าให้การศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และสร้างกรอบความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา 
ในระดับภูมิภาค รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลระดับชาติที่ครอบคลุมข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเท่าเทียม 
ในการเข้าถึงการศึกษา และให้การศึกษามีความยืดหยุ่นและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยูเนสโกยังต้องการให้รัฐบาลในภูมิภาคอาเซียนจัดให้มีการศึกษาส�าหรับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 
15 ปี แต่นโยบายดังกล่าวยังคงมีอุปสรรคและความท้าทายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที ่
ที่ห่างไกลจากโรงเรียนในระบบ

ปัญหาเดก็และเยาวชนตกหล่นจากระบบการศกึษาไม่ได้เป็นปัญหาระดบัประเทศเพียงอย่างเดยีวแต่เป็นปัญหาระดบัภมูภิาค 
ที่ทุกประเทศในอาเซียนล้วนแต่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้งสิ้น การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบการศึกษามีความยืดหยุ่น 
ครอบคลุมและเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถกลับเข้ามาสู่ในระบบน้ัน เป็นเรื่องระดับภูมิภาคท่ีนานาประเทศในอาเซียน 
ต่างเห็นพ้องกัน จึงได้มีการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและ 
เยาวชนตกหล่น แม้ปัญหาเด็กและเยาวชนตกหล่นจะเกิดจากการที่เด็กและเยาวชนย้ายถ่ินฐานตามพ่อแม่ ความยากจน  
ปัญหาการปรับตัว และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน แต่รัฐบาลของแต่ละประเทศในภูมิภาคก็ไม่ควรปล่อยให้เด็ก 
และเยาวชนออกจากสถานศึกษาในช่วงวัยที่ควรได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพราะการปล่อยให้เด็กตกหล่นน้ันอาจจะ 
ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมอื่นๆ ตามมา ดังน้ัน ภูมิภาคอาเซียนจึงได้ร่วมกันด�าเนินการแก้ไขให้เด็กและเยาวชนอยู่ใน 
ระบบการศึกษาจนจบแม้จะมีอุปสรรคด้านงบประมาณ หรืออ่ืนๆ จ�านวนมาก แต่เชื่อว่าการด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
จะไม่เกินความสามารถของประชาคมอาเซียน
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ที่มา : เว็บไซต�สำนักงานส�งเสร�มสังคมแห�งการเร�ยนรู�และคุณภาพเยาวชน
ทักษะแห�งอนาคตใหม� : การเร�ยนรู�ในศตวรรษที่ 21 คือ อย�างไร ?

โดย สกล สุวรรณาพ�สิทธิ์ (2555)

แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ได้ถูกพัฒนาข้ึน โดยภาคส่วนทีเ่กิดจากวงการนอกการศกึษา ประกอบด้วย บรษิทัเอกชนชัน้น�าขนาดใหญ่ เช่น 
บรษิทัแอปเป้ิล บรษิทัไมโครซอฟท์ บรษิทัวอล์ดสินย์ี องค์กรวิชาชพีระดับประเทศ และส�านักงานด้านการศกึษา
ของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership  
for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21 เนื่องจาก หน่วยงานเหล่าน้ีมีความกังวลและ 
เห็นความจ�าเป็นท่ีเยาวชนจะต้องมีทักษะส�าหรับการออกไปด�ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่เปล่ียนไป
จากยุคเดิมใน ศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ขึ้น สามารถสรุปทักษะส�าคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R 
และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ

4 C ได้แก่ Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication - การสื่อสาร Collaboration - การ
ร่วมมือ และ Creativity - ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

เซอร์เคน โรบนิสนั นกัการศกึษาระดบัโลก ได้เน้นย�า้ถึงความจ�าเป็นในการเปลีย่นแปลงแนวคดิการจดัการ
ศึกษาระบบโรงงานมาเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบท 
ของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งต่อมากรอบแนวคิดข้างต้น ได้เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทย  
โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช (ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และก่อตั้งสถาบัน 
ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม ปัจจุบันท�าหน้าท่ีรักษาการนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์) โดยท่าน 
ได้เขยีนหนังสอืออกมาชือ่ว่า “ วิถีสร้างการเรยีนรูค้รเูพ่ือศษิย์ในศตวรรษท่ี 21” เพ่ือสนับสนุนและอธิบายแนวคดิ
ข้างต้น 

การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ และการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต ดังน้ัน การศึกษาจึง 
ไม่ควรมีรูปแบบ ท่ีตายตัว จะต้องผสมผสานทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ให้เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างต่อเนื่องทั้งชีวิต 

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิ๊กที่นี่
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ที่มา : เว็บไซต�สำนักงานส�งเสร�มสังคมแห�งการเร�ยนรู�และคุณภาพเยาวชน
ทักษะแห�งอนาคตใหม� : การเร�ยนรู�ในศตวรรษที่ 21 คือ อย�างไร ?

โดย สกล สุวรรณาพ�สิทธิ์ (2555)

การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในอาเซยีน ประจ�าปี 2017 โดย Time Higher Education (THE) มมีหาวิทยาลยัทีด่ท่ีีสุดตามล�าดบั ดงัน้ี  
(1) มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง (3) มหาวิทยาลัยมาลายา (4) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (5) มหาวิทยาลัยมหิดล (6) มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (7) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย  
(8) มหาวิทยาลัยปุตรา (9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ (10) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ามีมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทยติดอันดับด้วยกันถึง 4 แห่ง อย่างไรก็ตามยังมีมหาวิทยาลัยชั้นน�าของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนที่อยาก
แนะน�าให้รู้จักเพิ่มเติมด้วย

แนะน�ามหาวิทยาลัยในอาเซียน

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ 
(National University of Singapore) 

เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติของสงิคโปร์ และเป็นสถาบนัอดุมศกึษาแห่งแรก 
ของสิงคโปร์ถูกพัฒนามาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (King Edward VII 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง  
(Nanyang Technological University)

เป็น 1 ใน 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ และเป็น
มหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคท่ีมีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อีกแห่งหนึ่งของเอเชีย

มหาวิทยาลัยมาลายา  
(University of Malaya)

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลัยที ่
เก ่าแก ่ ท่ีสุดของประเทศมาเลเซีย ต้ังอยู ่ ในเมือง
กัวลาลัมเปอร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ในปี พ.ศ. 
2555 มหาวิทยาลัยได้แยกออกมาเป็นสถาบันอิสระจาก
กระทรวงอุดมศึกษาของมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 
แห่งมาเลเซีย  
(Universiti Sains Malaysia)

Universiti Sains Malaysia หรือ University of Science, 
Malaysia เป็นมหาวิทยาลยัรฐั ประเทศมาเลเซยี ก่อตัง้ข้ึน
ในปี ค.ศ. 1969 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต 
โดยวิทยาเขตหลักจะอยู่ที่ปีนัง ท่ีเคลันตัน (Kelantan) 
จะใช้สอนสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ และวิทยาเขต 
นิบงเทไบของปีนัง (Nibong Tebal) จะสอนสาขาวิชา 
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

1

2

3 4

College of Medicine) ในปี พ.ศ. 2448 และต่อมาก็พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในปี 2523 ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�าในเอเชีย
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มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Teknologi malaysia)

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
อินโดนีเซีย  
(Universitas Indonesia)

ประเทศอินโดนีเซียถือว ่าเป ็นประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้  และเป ็นประเทศที่มี
ประชากรมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก และยังเป็น 
ประเทศทีม่ปีระชากรชาวมสุลมิมากทีส่ดุในโลก
อีกด้วย ในด้านการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย
แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก คือจะไม่เน้นไปที ่
ภาษาต่างประเทศมากนัก แต่จะให้ความส�าคัญ 
ในเชงิของศาสนาอิสลามมากกว่า มหาวิทยาลยั
ของประเทศอนิโดนีเซยีจงึมไีม่ก่ีแห่งท่ีเป็นทีรู่จ้กั
ของเพ่ือนร่วมอาเซยีนด้วยกัน และมหาวิทยาลยั
ที่ เ ป ็ น ที่ สุ ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อิ น โ ด นี เ ซี ย คื อ 
มหาวิทยาลยัแห่งชาตอินิโดนเีซยี (Universitas  
Indonesia) ที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงจาการ์ต้า  
ก่อต้ังข้ึนเมือ่ปี ค.ศ. 1849 เป็นมหาวิทยาลยัภายใต้ 
การสนับสนุนของรัฐบาลอินโดนีเซีย หน่ึงใน
มหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาให ้ กับ
นักศึกษาประเทศต่าง ๆ

5

6

7
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ หรือ  
The University of the Philippines 
(U.P.)

ประเทศฟิลปิปินส์จดัเป็นประเทศท่ีทันสมยัท่ีสดุแห่งหนึง่ในอาเซยีน 
รวมถึงหลักสูตรการศึกษาท่ีทันสมัยได้รับต้นแบบมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังนั้นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศฟิลิปปินส ์
ที่หลายๆ คนกล่าวถึงในเร่ืองมาตรฐานที่ดีที่สุดน่ันคงหนีไม่พ้น 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ หรือ The University of the  
Philippines (U.P.) ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ และเป็นอันดับ 1  
ของประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1908 อยู่ที่ Quezon City เป็นหนึ่งใน 
มหาวทิยาลยัทีเ่ข้ารว่มเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน จัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรอเมริกา ในขณะท่ีระบบการศึกษา 
ของประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียมักจะได้รับอิทธิพลจากประเทศ
องักฤษ ฝรัง่เศส หรอืเนเธอร์แลนด์ ซึง่การศกึษาในรปูแบบอเมริกานี้
มส่ีวนช่วยให้เกิดการตืน่ตวัทางสงัคม และเกิดปัญญาชนในประเทศ
ฟิลิปปินส์

นอกจากน้ีประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษา 
บางวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่น ๆ  จะสอนเป็นภาษา
ฟิลิปปินส์ แม้ว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศฟิลิปปินส ์
จะเกิดปัญหาในด้านการเมอืงมาตลอด ท�าให้ยงัไม่สามารถพัฒนา
เร่ืองการศึกษาได้ดีเท่าที่ควร แต่ด้วยพ้ืนฐานในด้านการศึกษา 
ทีว่างรากฐานมาได้เป็นอย่างด ีรวมถึงเร่ืองของการใช้ภาษาองักฤษ
ได้ดที�าให้ชาวฟิลิปปินส์ทีจ่บการศกึษามา ยังเป็นท่ีต้องการในตลาด
แรงงานของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างมาก

เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับ Engineering, Science and 
Technology ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก 60 กว่าประเทศทั่วโลก

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศไทย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ�าบัด สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)
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มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม  
(University of Brunei Darussalam)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เวียดนามฮานอย หรือ  

Vietnam National University, Hanoi
หากจะมองหามหาวิทยาลัยชั้นน�าในประเทศเวียดนาม  
ที่ เรียกได้ว ่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าและทันสมัยท่ีสุด 
ในประเทศ น่ันคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามฮานอย 
หรือ Vietnam National University, Hanoi (อีกแห่งอยู่ใน
นครโฮจิมินห์) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ท่ีสุด ก่อตั้งเมื่อปี 
ค.ศ. 1945 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศ มีชื่อเดิมว่า  
“มหาวิทยาลัยอินโดจีน” (University of Indochina)  
ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติน้ียังมีความร่วมมือทางวิชาการกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การส่งนักศึกษาแลกเปล่ียน 
การให้ทุนการศกึษาระหว่างมหาวิทยาลยัเพ่ือนบ้านอาเซยีน
ด้วยกัน รวมถึงการวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติอีกด้วย

นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความส�าคัญ ด้วยการตั้งโรงเรียน 
เฉพาะทางเพ่ือเปิดรบันักศึกษาท่ีมพีรสวรรค์ ซึง่เป็นเครอืข่าย 
ของทางมหาวิทยาลัยเอง มีการเปิดสอนวิชาที่สอนเป็น 
ภาษาอังกฤษ ไว้รองรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างชาติ
หลายหลักสูตร หากใครสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
แห่งน้ีต้องผ่านการคัดกรองจากมาตรฐานในการสอบเข้า
ของมหาวิทยาลัยโดยตรง อย่างไรก็ตามประเทศเวียดนาม
เป็นประเทศที่เน้นเรื่องนโยบายการศึกษาชาติมากที่สุด 
ชาติหน่ึง จึงเป็นประเทศที่น่าจับตามองในเรื่องการพัฒนา
อย่างรวดเร็วในอนาคตข้างหน้า

มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง หรือ 
University of Yangon

9
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เมื่อกล่าวถึงสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ถ้านับจริง ๆ มีไม่ถึง 10 แห่ง ซึ่งน้อยมาก
เมือ่เทยีบกับมหาวทิยาลยัในประเทศไทย และหนึง่ในมหาวิทยาลยัทีด่ทีีส่ดุของประเทศบรูไนดารซุาลาม ทีน่�าความภาคภมูใิจ
มาให้ชาวบรูไน คือ มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม (University of Brunei Darussalam) ที่นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัย
อันดับต้น ๆ แล้ว ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในประเทศอีกด้วย ตั้งขึ้นในปี 1985 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 
ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ที่พร้อมเปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ มากมายเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 
แห่งบรูไนดารุสซาลาม รวมไปถึงประเทศจีน ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา ที่นับวันยิ่งเพิ่มจ�านวนมากขึ้นอีกด้วย

มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม จัดได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ระบบ 
การศึกษาของบรูไนดารุสซาลามมุ่งตอบสนองความต้องการของศตวรรษที่ 21 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ มีโอกาสเลือกเรียน
สาขาวิชาการต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา ท่ีมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สันติภาพและความรุ่งเรืองของชาติ โดยก�าหนดให้ 
การศึกษาเป็นหนึ่งใน 8 ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศอีกด้วย

เมียนมาเป็นอีกหน่ึงประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ยึดการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ตามแบบอย่างประเทศอังกฤษ ซึ่งได้วางรากฐาน
มาตั้งแต่ยุคอาณานิคม ดังนั้นมหาวิทยาลัย 
ที่มีชื่อเสียงท่ีสุดของเมียนมาที่เราอยากแนะน�า
ให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง หรือ 
University of Yangon ถือเป็นมหาวิทยาลัยท่ี 
เก่าแก่ทีส่ดุในประเทศเมยีนมา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงย่างกุ้ง 
โดยเริม่ก่อสร้างข้ึนเมือ่ปี ค.ศ.1878 ในการเร่ิมก่อตัง้ 
มหาวิทยาลยัย่างกุ้ง ก็ได้มกีารน�าระบบการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of  
Oxford) และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University 
of Cambridge) มาใช้ ที่เห็นได้ชัดคือมีระบบ 
บ้านพัก Housing ซึ่งบ้านพักนักศึกษา ปัจจุบัน 
เปิดสอนทั้งในระบบปริญญาตรี โท และเอก 
ครอบคลุมทุกสาขา และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
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มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หรือ  
National University of Laos (NUOL)12

13

ที่มา
1. http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?NewsID=9570000053338 

2. https://campus.campus-star.com/education/34633.html
3. http://webometrics.info/en/Asia_Pacifico/South%20East%20Asia

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ 
(Royal University of Phnom Penh)

มหาวิทยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ และมคีณุภาพในด้านวิชาการและงานวจิยัระดับประเทศของประเทศ
กัมพูชา ได้แก่ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) เดิมมีชื่อว่า
มหาวิทยาลัยภูมินทร์เขมร ตั้งอยู่ท่ีกรุงพนมเปญ นอกจากนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด 
โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1960 ความส�าคัญของมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญเทียบเท่ากับ

มาถึงประเทศบ้านพ่ีเมืองน้องของไทยเราอย่างประเทศ
ลาวก็มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหน่ึง และดีที่สุด 
ในประเทศเช่นกัน คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หรือ  

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ
National University of Laos

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติกัมพูชาก็ว่าได้ เพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาเป็นอย่างดี และมีกระทรวงศึกษาธิการ
เยาวชนและการกีฬากัมพูชา (Ministry of Education Youth and Sports) เป็นผู้ควบคุมดูแลและสนับสนุนอย่างใกล้ชิด  
และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ส�าคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

สาขาวิชาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ จะเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและมีหลายหลักสูตรจัดสอนในภาษา
ฝรั่งเศส มีหลักสูตรระดับปริญญาที่ครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ทางภาษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

National University of Laos (NUOL) ต้ังอยู่ท่ีกรุงเวียงจนัทน์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดยีวของสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นหนึ่งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
จากประเทศต่าง ๆ  มากมาย อย่างประเทศไทย เช่น จฬุาลงกรณ์, เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และขอนแก่น 
ไปจนถึงความร่วมมือกับนานาประเทศอย่างมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

ระบบการศกึษาในระดับปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัแห่งชาตลิาว ก็จะมลีกัษณะคล้ายๆ กับประเทศไทย เปิดสอนอยู่  
สองหลักสูตร คือ ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ส่วนปริญญาโท และปริญญาเอก  
ยังไม่เปิดสอนในประเทศลาว

คลิ๊กที่นี่ 

10 อันดับ  
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอาเซียน  

ประจ�าปี 2017
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ที่มา : https://campus.campus-star.com/education/32740.html

ว�ศวกรรมชีวเวช 
(Biomedical Engineering) ไบโอเมตร�กซ� (Biometrics)

นิติว�ทยาศาสตร�
(Forensic Science)

การรักษาความปลอดภัยเคร�อข�าย
(Cyber security)

สาธารณสุข (Public Health)

ออกแบบว�ดีโอเกม 
(Computer Game Design)นักว�เคราะห�ธุรกิจ

(Business Analytics)

ว�ศวกรรมป�โตรเลียม
(Petroleum Engineering)

ว�ทยาการหุ�นยนต� 
(Robotics)

การจัดการความยั่งยืน 
(Sustainability)

Biometrics

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹¨ºáÅŒÇÁÕ§Ò¹·Óá¹‹¹Í¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹¨ºáÅŒÇÁÕ§Ò¹·Óá¹‹¹Í¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹¨ºáÅŒÇÁÕ§Ò¹·Óá¹‹¹Í¹

หน่วยงานด้านแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา The Bureau of Labor Statistics ได้ท�าการประเมินจากบัณฑิตที่จบไป
ว่า เวลาไปสมคัรงานแล้วสาขาใดเป็นสาขาทีม่นีายจ้างต้องการมากทีส่ดุ เพ่ือเป็นแนวทางเลอืกในการตดัสนิใจในการเรยีนต่อ
ระดับอุดมศึกษา จะมีสาขาอะไรบ้างตามมาดูกันเลย
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก�าหนดความหมายของ “การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
หมายความว่า การศึกษาก่อนระดบัอดุมศึกษา ส่วน “การศกึษาตลอดชวิีต” หมายความว่า การศกึษาทีเ่กิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพ่ือให้สามารถพัฒนาคณุภาพชวิีตได้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวิีต และ
ก�าหนดรปูแบบในการจดัการศกึษา ไว้ 3 รปูแบบ คอื การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ซึง่ในการจดัการ
ศกึษาจะต้องยึดหลกั 3 ประการเช่นเดยีวกัน คอื เป็นการศกึษาตลอดชวิีตส�าหรบัประชาชน ให้สงัคมมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา และ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง

เร่ิมต้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,851 แห่ง (รวมเมืองพัทยา) 
มีสถานศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ 
ในการบรหิารจดัการ ได้แก่ โรงเรยีน 1,659 แห่ง ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  
19,555 แห่ง นกัเรยีน 729,717คน เด็กเลก็ (อายุ 2-5 ปี) 829,654 คน  
ข้าราชการครู 31,026 คน ผู ้ดูแลเด็กและผู ้ดูแลเด็กเล็ก  
52,193 คน (ข้อมลู ณ มถุินายน 2560) ดงัน้ัน จงึมส่ีวนส�าคญั 
ในการจดัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานซึง่เป็นการศกึษาในระบบ โดยเฉพาะ 

ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างย่ิงในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวัย (เดก็เลก็ 2-5 ปี) อาจ
กล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องท�าหน้าท่ีจดัการศกึษา
ให้กับเด็กไทยอย่างมสีทิธิและเสมอภาค ในช่วงเวลา 12 ปีของ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีกฎหมายก�าหนด เด็กไทยในท้องถ่ิน 
ยังหมายรวมถึง กลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  
สติป ัญญา กลุ ่มท่ียากไร ้หรือด้อยโอกาส และกลุ ่มซึ่งม ี
ความสามารถพิเศษ เพียงเท่าน้ีก็คงมองเห็นภาพว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีภาระหนักหนากับการจัดการศึกษา
เพียงใด
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  แบบทีห่นึง่ 

คอื การศกึษาท่ีเน้นการแข่งขนัและสร้างแรงงาน อันนีเ้ป็น 
กระแสหลกั เรยีนเพ่ือสร้างอาชพี สร้างรายได้ เพ่ือยกฐานะ
ทางสงัคม 

  แบบทีส่อง

การศกึษาทีเ่น้นการพัฒนาความเป็นมนษุย์อย่างรอบด้าน 
เอาเดก็เป็นตัวตัง้ หรอื Child-Center Education ประเทศไทย 
พยายามที่จะเดินเข้ามาสู ่จุดนี้ หลังจากท่ีติดกับดัก 
ในแบบแรกเช่นเดยีวกับหลายประเทศท่ัวโลก

  แบบทีส่าม 

คอื การศกึษาเพ่ือสร้างพลเมอืงประชาธิปไตย สร้างให้เดก็มี
ส�านึกทางสังคม ให้เป็นพลเมือง รู้บทบาทตนเองต่อสังคมท่ี
ตนเองอยู่ อนัน้ีมองประโยชน์ทีส่งัคมจะได้รบัเพ่ิมขึน้มากกว่า
ประโยชน์เฉพาะบคุคล

  แบบทีส่ี ่

คือ การศึกษาเพ่ือการพัฒนาโลกให้ย่ังยืน ด้วยการ 
เตรียมคนให้มีส�านึกในการสร้างโลกท่ีเป็นธรรม ดูแล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้ย่ังยืน ซึง่ก็ดูจะเป็น
อดุมคตมิากเกินไป

กวดวิชา และการสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดังอย่างไม่จบสิ้น  
และต้องไม่ลืมว่า คนที่เก่งเรื่องการศึกษา อาจไม่เก่งเรื่องการ
ใช้ชีวิต สุดท้ายแล้วเมื่อประสบปัญหา พ่อ-แม่จะยังคงเป็น 
ครูท่ีปรึกษาที่ดีที่สุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีกลไก
เพ่ือสร้างหลักประกันให้ครอบครัวเข้มแข็ง เช่น สร้างอาชีพ  
ส่งเสรมิรายได้ ดแูลคุณภาพชวิีตของพ่อ-แม่ เพ่ือให้ครอบครวันัน้
ท�าหน้าทีส่นับสนนุการจดัการศกึษา  

เด็กต้องเรียนอย่างมคีวามสขุ

เรารับรู้มาว่าเด็กแต่ละช่วงวัยต้องการการพัฒนาทักษะ
และการเรียนรู้ท่ีต่างกัน ประเทศไทยจัดโครงสร้างการศึกษา 
ให้มรีะบบรองรบัตัง้แต่ชั้นเดก็เลก็ ชั้นอนบุาล ชัน้ประถมศกึษา  
ชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มีโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆ 
มากมาย แต่หากถามว่า มีสถานศึกษาก่ีแห่ง ท่ีประสบความ
ส�าเรจ็ในการสร้างแรงจงูใจในการเรยีนรู ้(Learning Motivation)  
และความกระหายใคร่รู ้ (Passion) ในการเรียนให้กับเด็ก 
อยู่ตลอดเวลา คงจะตอบได้ล�าบาก มีผู้กล่าวว่า ในสังคมไทย  
เด็กเริ่มไปโรงเรียนวันแรกด้วยความอยากเรียนรู้มาก สุดท้าย
เรียนจบจากมหาวิทยาลัยด้วย degree with no passion  
ไม่มีแม้กระท่ัง passion ต่อตัวเอง ย่ิง passion ต่อสังคม  
ไม่ต้องพูดถึง นี่คือผลผลิตของการศึกษาไทยท่ีมีมายาวนาน  
ดังน้ัน การให้เด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Center Education)  
จึงเป ็นส่ิง ท่ี ดีและถูกต ้อง ท่ีส�าคัญคือต ้องให ้โอกาสคร ู
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในห้องเรียน  
ให้ครูใช้เวลากับห้องเรียน (มากกว่าการท�าประเมินผลงานหรือ 
ท�างานบรหิาร) กบัการพัฒนานกัเรยีนให้มากทีส่ดุ เมือ่เดก็มคีวาม 
อยากรู้ ความอยากเรียนก็จะเกิดข้ึนและความสนุกในการเรียน
ก็จะตามมาเอง ครูท่ีดีจะต้องไม่ท�าให้ความอยากรู้ของนักเรียน
หมดส้ินไป ไม่ก็จะต้องรูจ้กัสร้างความอยากรูข้องนักเรยีนขึน้ใหม่ 
ตลอดเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องส่งเสริมให้ม ี
การพัฒนาคณุภาพชวิีตคร ูประสทิธิภาพการจดัการเรยีนการสอน
ของคร ูและสร้างบรรยากาศการเรยีนรูข้ึน้ในสถานศกึษา รวมทัง้
การจดัการเรยีนรูเ้พ่ือการพัฒนาสงัคมและวิถีชวิีตชมุชนให้เหมาะ
กับวัยและบรบิททางสงัคม

สร้างคนดีก่อนคนเก่ง

การให้ศึกษาหรือการสอน คือ การให้ความรู้แขนงต่างๆ  
แก่ผูเ้รยีน ส่วนการอบรมนัน้เป็นเรือ่งทีต้่อง บ่มเพาะให้อยู่ในจติใจ
จนเป็นนิสัย บ้าน ชุมชน โรงเรียน วัด เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็น 
สถานทีส่�าหรบัให้การอบรมแก่บคุคลได้ท้ังสิน้ เราจะรูว่้าใครเก่ง 
ก็ต่อเมื่อมีการแข่งขัน ในระบบการศึกษาก็ออกแบบให้มีการ
แข่งขนั เช่น เลอืกห้องเรยีนดีๆ  เลอืกโรงเรยีนดีๆ  (จ่ายค่าเรยีนสงู)  
เลือกมหาวิทยาลัยดีๆ (เข้ากวดวิชาเพ่ือท�าคะแนนสอบสูงๆ)  
ย่อมเป็นส่ิงท่ีกระท�าได้ ย่ิงสร้างคุณค่าให้ความเก่งมากเท่าใด  
ก็จะเป็นช่องว่างของสังคมมากย่ิงข้ึน เพราะการแข่งขัน ท�าให้
คนมองแต่ประโยชน์ของตวัเอง พูดง่ายๆ คอื มคีวามเห็นแก่ตวั 

พ่อ-แม่ คือ ครูคนแรกของลกู 
และต้องเป็นครตูลอดไป

กระบวนการเรยีนรูแ้ละหล่อหลอมพฤตกิรรมของเดก็มาจาก
การเลีย้งดขูองคนในครอบครวั พ่อ-แม่ ไม่จ�าเป็นต้องร�า่รวย หรอื
เรยีนจบสงูๆ สิง่ส�าคญั คอื การให้เวลากับเดก็ สร้างวินยัให้เดก็ 
สอนเด็กให้เรียนรู้จากการกระท�า (เหตุและผล) ปัจจุบันเราจะ 
พบว่า เมือ่พ่อ - แม่ ส่งลกูเข้าศนูย์เดก็เลก็ ส่งลกูเข้าโรงเรยีนแล้ว  
ก็จะผลักภาระการเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับเด็กมาท่ี
ครแูละโรงเรยีนทัง้หมด กลายเป็นว่าพ่อ - แม่ คอื ผูท้ีค่าดหวงั 
จากระบบการศึกษา โดยไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การศกึษาอย่างทีเ่คยท�า ดงัน้ัน พ่อ-แม่ จะต้อง เป็นครทูีด่มีส่ีวน
ในการให้ศกึษาในระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการศกึษา
ตลอดชวิีตของลกู ขึน้อยู่กับว่าลกูจะมศีกัยภาพและความพร้อม
ไปในทิศทางใด ถ้าพ่อ-แม่ วัดความส�าเรจ็ของลกูแค่ปรญิญาบตัร  
เราก็จะต้องมห้ีองเรยีน English Program ห้องเรยีน Gifted โรงเรยีน

แนวคิดเกีย่วกบัการจดัการศกึษา : เรียนไปเพ่ือ ?

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศกึษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกับ 
แนวคดิของการศกึษาท่ัวโลกว่ามอียู่ ด้วยกัน 4 แบบ 
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กล้วยไม้มีดอกช้า……….ฉันใด
การศึกษาเป็นไป………..เช่นนั้น

แต่ดอกออกคราวไร……งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น…….เสร็จแล้วแสนงาม

มากขึน้ ท�าทกุอย่างเพ่ือให้ตนเองไปอยู่ในจดุท่ีสงูกว่าใคร โดยท่ี
ไม่สนใจจะรบัผดิชอบต่ออนาคตของสงัคมทีต่วัเองอยู่ หากเป็น
คนเก่งแต่ไม่มคีณุธรรมคอยก�ากับ การทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ
ก็จะเกิดในอาชพีได้ง่ายและจะส่งผลกระทบต่อสงัคมในวงกว้าง 
การลดช่องว่างนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถไปส่งเสรมิ
กระบวนการอบรมจากบ้าน ชุมชน โรงเรียน วัด ให้มีตัวอย่าง  
มต้ีนแบบ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างเดก็ให้เป็นคนด ีมคีณุธรรม 
เพ่ือให้เกิดความรูส้กึรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม มคีวามสามคัคี 
เก้ือกูลและแบ่งปันกันมากขึ้น เมื่อเด็กเป็นคนดีโดยนิสัยแล้ว  
การสร้างความเก่งให้เด็กจึงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ค้นหา 
ศักยภาพหรือ ทักษะในด ้ านถนัดแล ้ วให ้การส ่ ง เสริม 
อย่างเป็นระบบต่อไป

สร้างโอกาสในการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั

แผนงานการศกึษาอาเซยีน (2559 - 2563) มปีระเดน็ส�าคญั
ที่เก่ียวกับการยกระดับคุณภาพและสร้าง โอกาสการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานส�าหรับทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และกลุม่ชายขอบต่างๆ ส�าหรบัการจดัการศกึษาพิเศษของไทย  
แยกส�าหรับบุคคล 3 กลุ่ม คือ บุคคลท่ีมีความพิการ บุคคล 
ด้อยโอกาส และบุคคล ปัญญาเลิศ ซึ่งในกลุ ่มผู ้พิการน้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการยังจ�าแนกเป็นผู้ท่ีบกพร่องด้านการเห็น  
การได้ยิน สติปัญญา ทางร่างกายหรือสุขภาพ การเรียนรู ้  
การพูดและภาษา พฤตกิรรมหรอือารมณ์ ออทสิตกิและพิการซ้อน  
ซึ่งจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษครบทุกจังหวัด โรงเรียนศึกษา
พิเศษเฉพาะผู้พิการของรัฐ 43 แห่ง โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  
กว่า 2,000 แห่ง รวมทั้งยังมีการศึกษานอกระบบเพ่ือคนพิการ
ในทุกจังหวัด หรือสมาคม มูลนิธิ หน่วยงานเอกชนท่ีไปจัดการ
เรียนการสอนให้ท่ีบ้าน ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
เช ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ก็มีจัดการเรียนร่วม หรือที่เป็นเฉพาะทางที่วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลยัมหดิล เป็นต้น

กลุ่มบุคคลด้อยโอกาส เช่น เด็กก�าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กถูก
บงัคบัขายแรงงาน เดก็ทีอ่ยู่ในธุรกิจทางเพศ เดก็ทีม่ปัีญหาเสพตดิ 
เดก็ท่ีได้รบัผลกระทบจากโรคร้ายหรอืโรคตดิต่อร้ายแรง เป็นต้น  
ก็เข้าสู่ระบบการเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ เป็นส่วนใหญ่ สดุท้ายคอื กลุม่บคุคลปัญญา
เลศิ คอืบคุคลท่ีมคีวามสามารถสงูทางวิชาการ มคีวามจ�าเป็นเลศิ 
มคีวามถนัดด้านใดด้านหนึง่เป็นเลศิอย่างเด่นชดั ซึง่ประเทศไทย
ยังไม่มกีารจดัการศกึษาส�าหรบัเด็กกลุม่นีเ้ป็นการเฉพาะ จงึควร
คัดแยกเด็กเหล่าน้ีออกจากเด็กปกติเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
แยกต่างหาก เช่น การจดัชัน้เรยีนพิเศษ การสอนเร่ง การสอนเพ่ิม 
เป็นต้น ดงัน้ัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะจดัการศึกษา 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนงานการศกึษาอาเซยีน 

จะต้องไม่ลืมการจัดการศึกษาพิเศษให้กับบุคคล 3 กลุ่มน้ีด้วย  
แม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถขอรับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา  
มูลนิธิ  หน ่วยงานเอกชนท่ีมีอยู ่ ในจังหวัด เ พ่ือจัดให ้ม ี
ศูนย์ช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น แล้วพัฒนา 
เป็นศูนย์การเรียนส�าหรับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ขึ้นในชุมชน หรือ 
จัดในลักษณะของการเรียนการสอนท่ีบ้านหรือสถานพยาบาล  
โดยใช ้ระบบเทคโนโลยีทางด ้านการศึกษาช ่วยอ�านวย 
ความสะดวก ท้ังนี้ เพ่ือให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึง 
การศึกษาเช่นเดียวกับคนปกติ ท�าให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
ว่าไม่เป็นภาระของสังคม ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ 
อย่างมีความหวังและ มีคุณค่าในตัวเอง มีโอกาสประสบ 
ความส�าเร็จในชีวิต และมีโอกาสสร้างประโยชน์คืนกลับให้แก ่
ชุมชน ท้องถิ่น และเป็นตัวอย่างให้เกิดการเรียนรู ้กับเด็ก 
และเยาวชนในอนาคต

การศกึษาสร้างคน คนสร้างประเทศ

หากประเทศไทยในอกี 20 ปีข้างหน้า จะเป็นประเทศท่ีมัน่คง 
มัง่คัง่และยัง่ยืน และจะก้าวไปสูจ่ดุหมายนัน้ด้วยการใช้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาเพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน สิ่งหนึ่ง 
ท่ีต้องไม่ลืม คือ การปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะต้องวางรากฐานให้
มั่นคงต้ังแต่วันน้ี เพ่ือให้ผลิดอกออกผลในคนรุ่นต่อไป การจะ
ปฏิรปูหน่วยงานทีก่�าหนดนโยบายด้านการศกึษา หรอืหน่วยงาน 
ท่ีจะมาก�ากับดูแลด้านการศึกษาเป็นก่ีหน่วยงานก็ต้องท�าให้
มีความชัดเจน และท่ีส�าคัญท่ีสุด ควรให้ความเป็นอิสระและ
สนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จดัการศกึษาด้วยตนเอง 
มากข้ึน และควรมทัีศนคติต่อสถานศึกษาในสงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินว่า เป็นจดุเริม่ต้นและมส่ีวนส�าคัญในการวางรากฐาน 
ของเด็กและเยาวชน โดยการเรียนรู ้จากระบบการศึกษา 
ของประเทศต่างๆ เพ่ือน�ามาใช ้ให ้ เหมาะกับสังคมไทย  
แต่ไมจ�าเป็นต้องเปรียบเทียบเพ่ือให้เกิดความรู้สึกในทางลบ 
ต่อกัน เพราะการให้ความส�าคญัด้านการศกึษาของแต่ละประเทศ
มีจุดเริ่มต้น ระยะเวลาด�าเนินการและผลส�าเร็จที่แตกต่างกัน   
แต่อย่างไรก็ตามทกุประเทศในโลกให้ความส�าคญักับการศกึษา 
เพราะการศึกษาสร้างคน คนสร้างประเทศ ดังเช่นความหมาย
เดยีวกบักลอนของหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล** ท่ีว่า 

**ศลิปินแห่งชาต ิสาขาวรรณศลิป์ และผูเ้ชีย่วชาญด้านอกัษรศาสตร์ (2530)  
องค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) ได้ประกาศในวาระครบ 100 ปีชาตกาลของท่าน (2546)  

ว่าท่านคอืผูม้ผีลงานดีเด่นทางด้านการศกึษา วัฒนธรรม วรรณกรรม และการสือ่สาร
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“หน้าทีส่�าคญัของการศกึษา คอืการสอนให้รูจ้กัคดิอย่างลกึซ้ึงและรูจ้กัการวพิากษ์  
นอกเหนอืจากความปราดเปรือ่ง นีค่อืเป้าหมายทีแ่ท้จริงของการศกึษา”

Martin Luther King, Jr. 
นกัต่อสูเ้พ่ือสิทธมินุษยชน

“การศกึษาคอือาวธุทีท่รงพลงัทีส่ดุทีค่ณุจะใช้เพือ่เปลีย่นแปลงโลก” 
Nelson Mandela 

ประธานาธบิดี สาธารณรฐั แอฟริกาใต้ คนที ่1

“ในบางประเทศ นกัเรยีนไปโรงเรยีนทกุวนั มนัคอืชวีติประจ�าวนั  
แต่บางแห่งในโลกนี ้ยงัมผีูค้นมากมายทีโ่หยหาการศกึษา  

ส�าหรบัพวกเขามนัเป็นดงัของขวญัอนัล�า้ค่า” 
Malala Yousafzai 

นกัเคล่ือนไหวเรยีกร้องสทิธสิตรี

“ความรูค้อือ�านาจ ข้อมลูข่าวสารคอืความมเีสรภีาพ  
การศกึษาคอืก้าวแรกของทกุสงัคม ของทกุครอบครวั” 

Kofi Annan 
อดีตสมาชกิองค์การสหประชาชาติ

“รากของการศกึษาอาจจะขม แต่ดอกผลของการศกึษานัน้หอมหวาน” 
Aristotle 

นกัปรัชญากรกีโบราณ

“การศกึษาคอืบตัรผ่านสูอ่นาคต ส�าหรบัคนทีเ่ตรยีมพร้อมตัง้แต่วนันี้” 
Malcolm X 

นกัรณรงค์เพ่ือสิทธมินษุยชน

“การลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่ทีี่สดุ คอืการศกึษา”
Benjamin Franklin 

นกัวทิยาศาสตร์

การศกึษาสิงคโปร์ 
เน้นจดัหลกัสตูรให้เดก็เก่ง เดก็ไทยเรยีนหนกัที่สดุในโลก News ผลวจิยัชีเ้ดก็ไทยอ่อนวทิย์-คณิต  

สิงคโปร์ครองอนัดบั 1

เด็กสิงคโปร์ครองแชมป์ 
ยอดนกัอ่านระดบัโลก

กะเทาะเปลอืก 
การศกึษาไทย
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กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น  
(ส่วนวิชำกำรและวิจัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น) 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300

ที่ปรึกษำคณะท�ำงำน : นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ประธำนคณะท�ำงำน : นำยธนำ ยันตรโกวิท 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
เลขำนุกำรคณะท�ำงำน : นำยสุวิทย์ จันทร์หวร 
ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย
TCAS ย่อมาจาก การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่  
(Thai university Central Admission System : TCAS) เป็นระบบการคดัเลอืก
เดก็เข้าเรยีนอดุมศกึษา เริม่ใช้ในปี 2561

Admissions การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง  
มีหลักการท่ีส�าคัญคือ ให้เพ่ิมผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป็นส่วนหน่ึงของการคัดเลือกมากขึ้น และพิจารณาความสามารถของผู้สมัคร 
จากผลการสอบจากแบบทดสอบวิชาหลักและ/หรือแบบทดสอบ
มาตรฐานความสามารถทางการเรยีน ซึง่จดัสอบจากสถาบนัทดสอบ
ทางการศกึษาแห่งชาติ

O-NET (Ordinary National Education Test) คอืการทดสอบ
การศกึษาระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน ซึง่จดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการ
ศกึษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (สทศ.) ซึง่การสอบ O-NET นีจ้ะใช้วัดผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ท่ัวประเทศ ซึง่ก็จะใช้วัดความรูแ้ละความคดิของนักเรยีนในระดบั ป.6 ม.3 และ ม.6

GAT (General Aptitude Test)  
เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป
PAT (Professional and Academic Aptitude Test)  
เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ

PISA (Programme for International Student Assessment)

โครงการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ รเิริม่โดยองค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 
Co-operation and Development หรือ OECD)

IB Programme (International Baccalaureate Programme)

เป็นหลกัสตูรการศกึษา 3 ระดับทีไ่ด้ถูกจดัต้ังโดย International Baccalaureate  
Organization หรอื IBO เป็นระบบการศึกษาท่ีใช้แพร่หลายท่ัวโลกมากกว่า 
125 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหลักสูตรน้ีก็เพ่ือให้มีระบบการ
ศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก
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อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ 

ชมคลิป TCAS ระบบการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนอุดมศึกษาปี 61

TDRI ชี้ การศึกษาไทยตามหลังเวียดนามอย่างน้อย 1 ปี

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย


