
ระบบการศึกษา  

ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็นสากล และจัดให้ฟรีส าหรับประชาชน
ทั่วไป การศึกษาแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี 
ซึ่งแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 
ปี และระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี 

•  ระดับก่อนประถมศึกษา 

             เด็กทุกคนต้องเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี เมื่ออายุ 5 ปี หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา  

•  ระดับประถมศึกษา   

การศึกษาระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็นสองระดับคือ ระดับประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 2-3 ปี 
หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี นักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อสอบกลาง (PCE : Primary 
Certificate of Examination) ซึ่งการศึกษาในระดับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือปูพ้ืนฐานด้านการเขียน การอ่าน และ
กา รค าน วณ ให้ แก่ นั ก เ รี ย น  เ พ่ื อ จะ ได้ น า คว าม รู้ เ ห ล่ า นี้ ไ ป ใ ช้ ใ น กา ร พัฒนาตน เ อ ง 
         
•  ระดับมัธยมศึกษา  

การศึกษาระดบัมัธยมศึกษารวมใช้เวลา 7-8 ปี (มัธยมศึกษา 1-5 และ เตรียมอุดมศึกษา 2 ปี) 

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

                ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีระยะเวลา 3 ปี หลังมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนจะต้องทดสอบ 
BJCE (Brunei Junior Certificate of Education) จึงสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือก
เรียนวิชาด้านช่าง และเทคนิคพ้ืนฐานที่สถาบันการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา 

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                มีระยะเวลา 2-3 ปี นักเรียนจะเลือกเรียนสายศิลป์ สายวิทย์ หรือสายอาชีพ ตามแต่ผลการสอบ 
BJCE หลักจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว (ระดับ 5) เด็กต้องสอบข้อสอบ Brunei-
Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “O”  level หรือส าเร็จการศึกษาระดับ 6 เด็ก
ต้องสอบข้อสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “A” level แล้วจึงจะ
มีสิทธิ์เรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษา 

  



- ระดับเตรียมอุดมศึกษา มีระยะเวลา 2 ปี 

 •  ระดับปริญญาตรี 

 การศึกษาระดับปริญญาตรีจะจัดให้กับเด็กที่มีผลการศึกษาดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อได้ หรือศึกษาในสาขา
ที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งมีท้ังมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวะ และเทคนิคต่าง ๆ วิทยาลัยต่าง ๆ 

 - โรงเรียนเอกชน (Non-Government Schools) โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระการจัด
การศึกษาของรัฐบาล โดยโรงเรียนเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการมี 5 ประเภท ได้แก่ โรงเรียน
ภาคบังคับตามปกติ (ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้อ 

 - การศึกษา และการฝึกหัดด้านอาชีวะและเทคนิค กรมการศึกษาด้านเทคนิค (Department of Technical 
Education – DTE) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา และการฝึกหัดด้านอาชีวะและเทคนิค (Technical 
and Vocational Education and Training) และโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อ (Continuing Education-
CE) 

           ระบบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2528 ก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย์ในการสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ครูจะสอนทุกวิชาด้วยภาษามาเลย์ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใช้
ภาษาอังกฤษในการสอน ส าหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป โรงเรียนจะใช้ทั้งภาษามาเลย์ และ
ภาษาอังกฤษในการสอน โดยภาษามาเลย์ใช้ส าหรับสอนวิชาเกี่ยวกับมาเลย์ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม พล
ศึกษา ศิลปะและการช่าง และวิชาหน้าที่พลเมือง  ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 ปรัชญาทางการศึกษา  

          ปรัชญาด้านการศึกษาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญาประจ าชาติของราชวงศ์อิสลาม  ซ่ึงผนวก
องค์ประกอบส าคัญสองประการเข้าด้วยกัน ได้แก่ Naqli (ซึ่งยึดหลักค าสอนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคัมภีร์อัลกุลอ่าน 
และฮาดิธ) และ Aqil (ซึ่งยึดหลักเหตุและผล) 

 วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 

          เพ่ือท าให้คนบรูไนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ และมีความสุข 

 

 



         
พันธกิจ 

         กระทรวงศึกษาธิการปรารถนาที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวบรูไนโดยการด าเนินการ และการ
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ เอกลักษณ์ และมีความสมดุล เพ่ือสร้างคนที่สมบูรณ์ และมีคุณค่าทั้งต่อ
ศาสนา ประเทศชาติ และเผ่าพันธุ์ 

 นโยบายการศึกษา 

- จัดระบบการศึกษาของชาติโดยเน้นความส าคัญของภาษามาเลย์ในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติที่เป็น
ทางการ และใช้ภาษาอ่ืนๆ ในการสอน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ 

- จัดให้มีการศึกษา 12 ปี แก่นักเรียนทุกคน 

- จัดหลักสูตรแบบบูรณาการซึ่งเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อสอบของแต่ละระดับการศึกษา 

- จัดให้มีการสอนอิสลามศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน 

- จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และมีทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- จัดกิจกรรมหลักสูตรแกน (เน้นวิชาบังคับ) ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาแห่งชาติไว้ในโปรแกรมการ
พัฒนาตนเอง 

- เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ และมีความ
ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับดังกล่าว 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติ 

- พัฒนาขีดความสามารถด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และร่างกายของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นรากฐานที่
ส าคัญส าหรับพัฒนาสังคม  

----------------------------- 


