
การศึกษาของเนอการาบรูไนดารุสซาลาม 

 กระทรวงศึกษาธิการเนอการาบรูไนดารุสซาลามมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม เพ่ือให้บรรลุ
ศักยภาพสูงสุดส าหรับประชาชนทุกคน ตามวิสัยทัศน์ของบรูไนดารุสซาลาม ค.ศ. 2035 เพ่ือรับมือกับความท้าทาย
ในอนาคตในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กระทรวงศึกษาฯ ได้พัฒนาวิสัยทัศน์ “Quality Education, Dynamic 
Nation” โดยตระหนักถึงแรงบันดาลใจของประเทศและความเท่าเทียมกัน มุ่งพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
ก าหนดหลักสูตรการศึกษาทีม่ีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล 
 กระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลามพยายามพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างเต็มที่ มีการทบทวน
ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและความท้าทายในอนาคตของชาติ และที่ส าคัญ 
เพ่ือตอบสนองความสามารถและความถนัดของเด็กทุกคน  
ระบบการศึกษาของเนอการาบรูไนดารุสซาลาม 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่ถือว่าการศึกษาเป็นสากล และจัดให้เรียนฟรี
ส าหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับ
มัธยมศึกษา 7-8 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี ระดับ 
เตรียมอุดมศึกษา 2 ปี และระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี 

 ระดับก่อนประถมศึกษา เด็กทุกคนต้องเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี เมื่ออายุ 5 ปี หลังจาก
นั้นจึงเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา 
 การศึกษาระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็นสองระดับคือ ระดับประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 2-3 ปี 
หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี นักเรียนต้องเข้ารับการทดสอบข้อสอบกลาง (PCE : Primary 
Certificate of Examination) ซึ่งการศึกษาในระดับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือวางพ้ืนฐานด้านการเขียน การอ่าน และ 
การค านวณให้แก่นักเรียนเพื่อจะได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

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

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีระยะเวลา 3 ปี หลังจบมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนต้องทดสอบ 
BJCE (Brunei Junior Certificate of Education) จึงสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือก 
เรียนวิชาด้านช่าง และเทคนิคพ้ืนฐานที่สถาบันการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  มีระยะเวลา 2-3 ปี นักเรียนจะเลือกเรียนสายศิลป์ สายวิทย์ หรือสายอาชีพ ขึ้นอยู่กับผลการสอบ BJCE 
หลักจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว (ระดับ 5) นักเรียนต้องสอบข้อสอบ Brunei Cambridge 
General Certificate of Education : BCGCE “O” level หรือส าเร็จการศึกษาระดับ 6 นักเรียนต้องสอบ
ข้อสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “A” level แล้วจึงจะมีสิทธิ์เรียนต่อ
ระดับเตรียมอุดมศึกษา 
 - ระดับเตรียมอุดมศึกษา มีระยะเวลา 2 ปี 



 ระดับปริญญาตรี 
การศึกษาระดับปริญญาตรีจัดให้กับนักเรียนที่มีผลการศึกษาดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นได้ 

หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษาและเทคนิคต่าง ๆ 
วิทยาลัยต่าง ๆ 
 โรงเรียนเอกชน  
 โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐบาล โดยโรงเรียนเอกชนที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการมี 5 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนภาคบังคับตามปกติ (ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา) โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนดนตรี และโรงเรียนสอนตัดเสื้อ 
 การศึกษา และการฝึกหัดด้านอาชีวศึกษาและเทคนิค  
 กรมการศึกษาด้านเทคนิค (Department of Technical Education – DTE) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
การจัดการศึกษา และการฝึกหัดด้านอาชีวศึกษาและเทคนิค (Technical and Vocational Education and 
Training) และหลักสูตรเพ่ือการศึกษาต่อ (Continuing Education CE) ระบบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2528 
ก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู ในการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ครูจะสอน 
ทุกวิชาด้วยภาษามลายู ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ส าหรบัระดับประถมศึกษาปีที่ 4  
ขึ้นไป โรงเรียนจะใช้ทั้งภาษามลายู และภาษาอังกฤษในการสอน โดยภาษามลายูใช้ส าหรับสอนวิชาความรู้ 
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม พลศึกษา ศิลปะและการช่าง และวิชาหน้าที่พลเมือง ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 การศึกษากับศาสนาอิสลาม  
 การศึกษาศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการในบรูไนดารุสซาลามอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงกิจการ
ศาสนา และส่วนใหญ่ประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาทางศาสนา (เรนดาห์ อุกามา) และการศึกษาทาง
ศาสนาภาษาอาหรับ (อูกามา อาหรับ) การศึกษาระดับประถมศึกษาของศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า 
sekolah ugama (โรงเรียนสอนศาสนา) เป็นภาคบังคับระยะเวลา7 ปี ส าหรับเด็กมุสลิมในบรูไนดารุสซาลาม  
ซึ่งประกอบด้วยระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งคล้ายกับระดับประถมศึกษา 
ในการศึกษาทั่วไป โดยปกติแล้วการเข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลจะอยู่ที่อายุ 7 ขวบ ซึ่งเทียบเท่ากับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั่วไป เมื่อจบประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะต้องสอบมาตรฐาน Sijil Sekolah-Sekolah 
Rendah Ugama (SSSRU แปลว่า ใบรับรองโรงเรียนประถมศึกษาทางศาสนา) 
 โดยปกตกิารจัดการศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาเป็นของรัฐบาลเท่านั้น อาจมีพ้ืนที่และอาคารเฉพาะ หรือ
อาจใช้สิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกับโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาทั่วไป มีการจัดการเรียนในช่วงบ่าย หลังจาก
ช่วงเวลาเรียนหลักหรือรองซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าจนถึงเท่ียง โรงเรียนสอนศาสนาบางแห่งอาจมีภาคเช้าด้วย สื่อการ
เรียนการสอนเป็นภาษามลายู และระบบการเขียนใช้อักษรยาวี ซึ่งเป็นรากศัพท์จากอักษรอาหรับ  
 

 

 

 



 ศาสนาอาหรับกับการศึกษา 
 การศึกษาศาสนาอิสลามภาษาอาหรับเป็นประเภทหนึ่งของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งส าหรับนักเรียนมุสลิมแทนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป สื่อการสอนเป็นภาษาอาหรับ การเรียน
ในเส้นทางนีส้่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอิสลามทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ มีการจัดการศึกษาเฉพาะในโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น การเข้าศึกษา
ในด้านนี้พิจารณาจากการสอบมาตรฐานซึ่งจะมีการสอบในปีที่ 4 ของการศึกษาระดับประถมศึกษาทั่วไป 
การศึกษาภาษาอาหรับเริ่มต้นด้วยการเตรียมการภาษาอาหรับ 2 ปี (อาหรับเปอร์เซีย) ตามด้วยมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี เมื่อจบมัธยมศึกษา นักเรียนจะสอบวัดมาตรฐาน Sijil Pelajaran Ugama Brunei  
(SPUB แปลว่า ใบรับรองการศึกษาทางศาสนาของบรูไน)  
นโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา 
           - จัดระบบการศึกษาของชาติโดยเน้นความส าคัญของภาษามลายูบรูไน ในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ 
ที่เป็นทางการ และใช้ภาษาอ่ืนๆ ในการสอน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ 
 - จัดให้มีการศึกษา 12 ปี แก่นักเรียนทุกคน 
 - จัดหลักสูตรแบบบูรณาการทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับข้อสอบของแต่ละระดับการศึกษา 
 - จัดให้มีการสอนอิสลามศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 - จดัให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง 
การสื่อสาร เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 - จัดกิจกรรมหลักสูตรแกนกลาง (เน้นวิชาบังคับ) ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาแห่งชาติไว้ในโปรแกรม
การพัฒนาตนเอง 
 - เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ และมีความ 
ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับดังกล่าว 
 - พัฒนาขีดความสามารถด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และร่างกายของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็น
รากฐานที่ส าคัญส าหรับพัฒนาสังคม 
นโยบายพัฒนาการศึกษาเท่าเทียมในยุคดิจิทัล 
 ในสภาวะวิกฤติโควิด-19 บรูไนเล็งเห็นปัญหาในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านสุขภาพจิตและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดร.สิติ นอร์เฮดายาห์ อับดุล ลาติฟ (Dr.Siti 
Norhedayah Abdul Latif) จากมหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม ได้เสนอมาตรการ School Operation 
Protocol Matrix (SOPM) เพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนออนไลน์อย่างเท่าเทียมกับ
นักศึกษาคนอ่ืนๆ โดยปรับแผนการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยในการเรียนได้ เน้นการสร้าง
ความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมเนื้อหาออนไลน์ร่วมกับครูผู้สอน ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาทักษะ
ของครูให้พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อเตรียมการเรียนออนไลน์ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 รัฐบาลบรูไนเล็งเห็นความส าคัญของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติโควิด จึงสามารถ
รับมือกับการเรียนออนไลน์ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งนโยบาย Wawasan Brunei 2035 สนับสนุนการพัฒนาความรู้
ดิจิทัลควบคู่ไปกับการศึกษาของคนในประเทศ ในปี 2020 จึงเกิดโครงการ Go Digital ASEAN ที่เริ่มตั้งต้นจาก
มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม โครงการนี้จัดขึ้นโดย Asia Foundation และสนับสนุนโดย Google  



มีเป้าหมายให้ธุรกิจขนาดเล็กและคนรุ่นใหม่ที่ว่างงานมีทักษะดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป 
 ความพยายามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัลในประเทศบรูไน แสดงให้เห็นว่าการศึกษา
คือระบบนิเวศ กล่าวคือ นักการศึกษา สถาบันการศึกษา รัฐบาล และประชาชน ล้วนมีบทบาทในการก าหนด
เส้นทางการศึกษาของบุคคล โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลยิ่งต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล 
ให้มากขึ้น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแห่งชาติของบรูไนดารุสซาลาม 
 – การลงทุนทางการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 – การน าแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาชาติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของประเทศ 
 – การพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 – การส่งเสริมสมรรถนะในการใช้ ICT ส าหรับผู้เรียน ครู บคุลากรการศึกษา รวมทั้งการ การบูรณาการ 
เรื่อง ICT ในหลักสูตรของโรงเรียน 
 – การด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเปิดโอกาสให้สามารถศึกษาต่อได้ 
ในระดับอุดมศึกษา 
 – การส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม ทั้งจากงบประมาณภาครัฐ เอกชน และความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
 – การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 – การพัฒนาการจัดการของสถาบันการศึกษา 
นอกจากนี้ บรูไนดารุสซาลาม ยังให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 – การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
 – การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมในปัจจุบัน และอนาคต 
 – การพัฒนาโรงเรียน เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน การสอน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในชั้นเรียน 
 – การพัฒนาผู้น านักเรียน การพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนา
องค์กรวิชาชีพที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียน 
การสอน 
  
 

 

 

 

 

 



ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยและเนอการาบรูไนดารุสซาลาม 
 

 1. ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – บรูไนฯ (ในปี 2547-2551) ในระดับทวิภาคียังมีอยู่น้อยมาก  
โดยกิจกรรมท่ีผ่านมา ได้แก่ การขอความร่วมมือจัดหาครูไปสอนภาษาไทย การเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง 
การศึกษาในวาระที่ส าคัญๆ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือศึกษาด้านศาสนา 
โดยคณะกรรมการอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้คัดเลือก การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 
ปริญญาโทในปกีารศึกษา 2545 แก่นักศึกษาท่ีมีสัญชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมถึงนักศึกษาไทย  
ผ่านกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯ ประจ าประเทศไทย โดยให้ไปศึกษาที่ University 
of Brunei Darussalam เป็นต้น ทั้งนี้การด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-บรูไนฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้
กรอบความร่วมมือของ SEAMEO และASEAN  โดยประเทศบรูไนฯ รับเป็นเจ้าภาพศูนย์ซีมีโอโวคเทค (SEAMEO 
VOCTECH) ในแต่ละปีจะจัดการฝึกอบรมแก่ประเทศสมาชิกซีมีโอ ประมาณ 10-12 หลักสูตร  
 ส าหรับความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาจะอยู่ภายใต้กรอบพหุภาคี ภายใต้กรอบอาเซียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) ซ่ึง University of Brunei Darussalam เป็น
มหาวิทยาลัยสมาชิกของ AUN 
 2. กระทรวงการศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการเนอการาบรูไนดารุสซาลามได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจด้านการศึกษา (MOU) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 (ปัจจุบันได้สิ้นสุดผลบังคับใช้แล้ว และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาจัดท าความร่วมมือฉบับใหม่) โดยสาขาความร่วมมือที่ส าคัญ ได้แก่ 
  2.1 การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา 
  2.2 การศึกษาด้านเทคนิคและสายอาชีพ 
  2.3 การพลศึกษาและการกีฬา 
  2.4 ICT 
  2.5 การถ่ายโอนหน่วยกิตและการเคลื่อนย้ายนักเรียน 
  2.6 การยอมรับในคุณวุฒิร่วมด้านการศึกษาและอาชีวศึกษา 
  2.7 การศึกษาพหุภาษา 
  2.8 การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  2.9 การฝึกหัดครูและการพัฒนาวิชาชีพ 
  2.10 การศึกษาด้านค่านิยม 
 3. สถาบันอุดมศึกษาไทยไดล้งนามในความตกลงและบันทึกความเข้าใจ กับสถาบันอุดมศึกษาบรูไน 
ดารุสซาลาม ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2553 จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยลงนามกับ University Brunei Darussalam  
แห่งละ 1 ฉบับ ไม่ได้ระบุสาขาวิชาและไม่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาบรูไนดารุสซาลาม 
 
 
 



 4. ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบบันทึก
ความเข้าใจด้านการศึกษาไทย – บรูไนฯ ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2554 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการ
ความร่วมมือระหว่างกันที่ส าคัญได้แก่ โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ ความร่วมมือด้านการ
แลกเปลี่ยนครูด้านการศึกษาพิเศษ ความร่วมมือด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษาที่ขยายต่อโครงการ M-I-T (ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็น AIMS) และด้านการอาชีวศีกษาและการศึกษาเทคนิค 
 5. คณะบริหารการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 9 
คน เดินทางเยือนบรูไน ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2555 ภายใต้โครงการเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือทาง
การศึกษาไทย-บรูไน (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 6. ผู้บริหารและครู จ านวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ 8th Cohort of School Leadership Programme 
เมื่อเดือนมิถุนายน – กันยายน 2555 
 7. การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการบรูไน โดยผู้บริหารฝ่ายไทย 14 คน เดินทางไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อปี 2555 และ
ฝ่ายบรูไนดารุสซาลาม จ านวน 16 คน เดินทางมาประเทศไทย เมื่อปี 2556 
 8. ผู้แทนประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students: 
AIMS  ซึ่งปัจจุบันมี 7 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม บรูไนฯ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น โดยเน้นให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไปศึกษาในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และมีการถ่ายโอนหน่วยกิต กลับมายังมหาวิทยา
ลับต้นสังกัดอย่างน้อย 9 หน่วยกิต หรือ 3 รายวิชา  
 9. รัฐบาลบรูไนฯ ได้ตกลงจัดสรรทุนกาศึกษาให้แก่นักเรียนจากประเทศอาเซียนประเทศละ 2 ทุน รวม 18 
ทุน 10. คณะครูและนักเรียนจากประเทศบรูไนฯ จ านวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ ASEAN+3 Youth Camp 
ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2556 ณ จังหวัดชลบุรี 
 11. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจ านวน 35 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 12 
กุมภาพันธ์ 2557  
 12. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 3 กับฝ่าย
อุดมศึกษาบรูไนฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 
 13. นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป (H.E. Mr. Haji Ismail bin Haji Abd Manap) 
เอกอัครราชทูตรูไรดารุสซาลามประจ าประเทศไทย ได้เข้าอ าลานายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2564 ณ ท าเนียบรัฐบาล  
 
ทุนรัฐบาลบรูไนฯ และทุนฝึกอบรมต่างๆ ที่ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของไทย 

 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ือการศึกษาต่อในระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2565 – 2566 ณ สถาบันการศึกษาของบรูไน ได้แก่ 
(1) University of Brunei Darussalam (2) Seri Begawan Religious Teachers University College (3) 
University  Teknologi Brunei (4) Sultan Sharif Ali Islamic University และ (5) Politeknik Brunei 

 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship 
on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN ส าหรับบุคคลทั่วไปจากประเทศสมาชิก



อาเซียน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ UBD – FPT Global Centre English  
เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยหลักสูตร (1) Professional Communications in 
English และ (2) หลักสูตร Intensive English Proficiency Course โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 

 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Government of Brunei 
Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam) เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาชั้นน าของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 
2563/2564  

 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 -2562 จ านวน 5 ทุนแก่
นักศึกษาไทยศึกษาต่อที่สถาบันอุดศึกษาในบรูไนฯ ได้แก่ (1) University of Brunei Darussalam (UBD) (2) 
University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) (3) Institute of Technology Brunei (ITB) และ (4) 
Politeknik Brunei (PB) 

 ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไนฯประจ าปีการศึกษา 2560 -
2561 ให้แก่นักศึกษาไทยศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไนฯ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) University of Brunei 
Darussalam (UBD) (2) University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) (3) Institute of Technology Brunei 
(ITB) และ (4) Politeknik Brunei (PB) 

 มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (UBD) และ ศูนย์ East-West Center (EWC) สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมจัด
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei – US. English Language Enrichment Project for 
ASEAN: 11-Week English Language Programme ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2559  
ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกา โดยมอบทุนการศึกษาให้ผู้สมัครในอาชีพครู 
และข้าราชการ 

 ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไนฯประจ าปีการศึกษา 2559 -
2560 จ านวน 5 ทุน ให้แก่นักศึกษาไทยศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไนฯ ได้แก่ 1) University of Brunei 
Darussalam (UBD) (2) University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) (3) Institute of Technology Brunei 
(ITB) หรือ (4) Politeknik Brunei (PB) 

 
 

 

 

 

 

 



 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนอการาบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

Datin Seri Paduka Dr Hajah Romaizah binti Haji Mohd 
 
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
นอกจากนี้ ยังเคยด ารงต าแหน่ง 
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปี 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2559  
- รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (แกนกลางการศึกษา) พ.ศ. 2557 - 2559 
- รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (การอุดมศึกษา) ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน พัฒนา และวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2554 - 2556 
- ติวเตอร์และวิทยากร ผู้ประสานงานการศึกษาต่อเนื่อง อาจารย์อาวุโส หัวหน้าภาควิชา และคณบดี ตั้งแต่ 
  ปี พ.ศ. 2542 - 2552 
- ครูโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา Panchor Murai ในปี พ.ศ. 2534  
 

 

 

 



อ้างอิง 

https://www.moe.gov.bn/SitePages/Homepage.aspx  

https://afe.eef.or.th/bruneis-drive-toward-equitable-education/  

https://www.moe.go.th/ 

https://sites.google.com/site/anongnathadsai6616/kar-suksa-khxng-prathes-bruni/nyobay-cud-
nen-dan-kar-suksa 

สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 

https://borneobulletin.com.bn/quality-education-is-always-on-her-mind/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Brunei#cite_note-1  
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