
องคการซีมีโอขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาขั้นพื้นฐานของซีมีโอ คร้ังที่ 1 
The First Annual Forum for High Officials of Basic Education 
8-13 พฤศจิกายน 2553 ณ สถาบัน Aminuddin Baki Institute, Genting Highlands 

                                                                                                        
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในการ

ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของซีมีโอ คร้ังที่ 1 ซ่ึงจัดขึ้นที่ สถาบัน Aminuddin 
Baki Institute ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายศักด์ิสิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะห วิจัย
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมเดินทางไปประชุม
ในครั้งน้ีดวย 

พิธีเปดการประชุม จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553   

Dr. Khair bin Mohmad Yusof   รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการวางแผนและพัฒนา กลาวถึง
การจัดการประชุมซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากขอริเริ่มของ                  
ประ เทศมา เล เซี ย  ที่ มี เ ป าหมายในการส ง เ ส ริมการ                     

จัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ มีคุณภาพ  เ พ่ือบรรลุ เปาหมายการจัดการศึกษาเ พ่ือปวงชน                   
ภายในป 2558 และตอบสนองตอสิ่งทาทายโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารอยาง
รวดเร็ว ทั้งยังเปนเวทีสําหรับผูบริหารดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศในซีมีโอ  ที่ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาความรวมมือ
ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางยั่งยืนในอนาคต 

Dato’ Badaruddin bin Abd Rahaman รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซีย กลาว
ตอนรับ           ผูเขาประชุมในนามกระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซีย พรอมทั้งกลาวถึงความสําคัญใน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแตการศึกษาปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งผูเรียนจําเปนตองมี
ความรู และทักษะท่ีหลากหลายในการตอบสนองบริบทดานสังคมและเศรษฐกิจ  การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ดวยการจัดหลักสูตรการศึกษาท่ี
เหมาะสม  สามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน  โดยครูผูสอนจะตองไดรับการอบรมที่มี
คุณภาพ ภายใตระบบการใหรางวัลหรือคาตอบแทนที่เหมาะสม 

การบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของซีมีโอ ครั้งที่ 1 โดย Dato’ Dr. Ahamad bin Sipon ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ 

 ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ กลาวถึงความเปนมาของการจัดการประชุมฯ ที่ไดผาน
การรับรองจากที่ประชุมสภาซีเมคคร้ังที่ 45 ในชวงการประชุมวาระเฉพาะ ประเทศฟลิปปนส                     
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เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนาที่อาวุโสที่รับผิดชอบงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาคมีความคุนเคยกับเจาหนาที่อาวุโสที่รับผิดชอบงานในตําแหนง
เดียวกัน  มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิสัยทัศนและประสบการณเก่ียวกับนโยบายที่สําคัญ  
ในการดําเนินงานดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การปฏิรูปและแนวปฏิบัติที่ ดีในดานการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานภายในภูมิภาค และเพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือที่ใกลชิดกัน ทั้งน้ี ผลจากการประชุมฯ 
จะไดนํารายงานตอประธานสภาซีเมค และประธานเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของซีมีโอ 
 

กา รนํ า เ สนอร าย ง าน เ รื่ อ ง  Basic 
Education : Pathway to 21st Century 
Human Development  โดย Dato’ Hajah 
Noor Rezan bt Bapoo Hashim                   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน มาเลเซีย ไดนําเสนอรายงาน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาของมาเลเซียตาม
ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศที่ยึดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของชาติ             

6 ตัว (Six National Key Results Areas)  โดยการศึกษาเปนหน่ึงในตัวชี้วัดที่กําหนดให                   
ทุกคนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังน้ี 
 การจัดการศึกษากอนวัยเรียน ไดเนนการเพ่ิมอัตราการเขาเรียนใหไดจํานวนรอยละ 87 ใน
ป 2555 ดวยการเพิ่มประสบการณและคุณภาพครู สงเสริมหลักสูตรใหมีมาตรฐานโดยใช                        
ภาษาบารฮารซา มาเลเซีย และภาษาอังกฤษ ชวยในการจัดการเรียน การสอนในอัตรารอยละ 
50 ตอ 50  
 การประเมินอัตราการรูหนังสือและการคิดคํานวณ เนนการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนได และการคิดคํานวณ โดยจัดใหมีการประเมินผลนักเรียนทุกคนภายหลังจาก 3 ปแรกของ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2557 ซ่ึงขณะนี้ มาเลเซียไดบรรลุอัตราการรูหนังสือของ
ประชาชน    รอยละ 85 และอัตราการคิดคํานวณในอัตรารอยละ 90 ทั่วประเทศ  สําหรับนักเรียนที่
มีอัตราการรูหนังสือและคิดคํานวณต่ํากวารอยละ 10 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรที่จะพัฒนาผล
การเรียนรูเพ่ิมขึ้น  ดวยการเพิ่มจํานวนครูที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ การ
ประเมินผลและการแนะแนว โดยในโรงเรียน 20 แหง ไดจัดใหมีผูตรวจการโรงเรียน 1 คน ตอ 1 
โรงเรียน  
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โ ร ง เ รี ย น ที่ มี ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  (High 
Performance Schools) มีการจัดระดับ
โรงเรียนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
ตั้งแต Band 1 หมายถึงโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จสูง และ Band 6-7 หมายถึง
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรูต่ํา 
HPS เปนโรงเรียน Band 1 ที่ประสบ
ความสําเร็จสูง โดยมีผลคะแนนตามเกณฑ
ประเ มินมากกว า อัตรารอยละ  90 เชน                
การมีเครือขายและความเชื่อมโยงที่เขมแข็ง
กับนานาชาติ การมีความเปนเลิศในดานความประพฤติของนักเรียน และมีความเชี่ยวชาญที่เปน
จุดเดนในดานวิชาการ และมีการรักษาระดับมาตรฐานการดําเนินการของโรงเรียน ทั้งน้ี มาเลเซีย
กําหนดจะจัดใหมีโรงเรียน HPS จํานวน 100 โรงเรียนภายในป 2555 
         นอกจากน้ี มาเลเซียยังไดใหความสําคัญตอการเพ่ิมแรงจูงใจครู ดวยการสนับสนุนทั้ง
ทางดานการเงิน และแรงจูงใจในลักษณะการจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําแกผูบริหาร
การศึกษาในดานการพัฒนาโรงเรียน การรักษาความสําคัญในการใชภาษาบารฮารซา มาเลเซีย 
ควบคูกับการเสริมสรางทักษะในการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน การพัฒนาการกีฬา การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะของผู เ รียนแบบองครวม ทั้งในดานการสื่อสาร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คุณลักษณะของผูเรียน ทั้งในดานทัศนคติ และคานิยมที่ควรปฏิบัติ  
รวมทั้ง การสงเสริมการอบรมดานเทคนิคและอาชีวศึกษา เชน การพัฒนาโรงเรียนเทคนิคจํานวน
รอยละ 30 ใหเปนโรงเรียนอาชีวะศึกษา การสงเสริมความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมดวยการจัด
ฝกปฏิบัติจํานวนรอยละ 70 ในสถานประกอบการ 
       ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ไดรวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทย โดยกลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีเนนการปฏิรูป
การศึกษาตั้งแตระดับการปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูอยางเทาเทียม
ใหแกประชาชนทุกคน 15 ป โดยไมเสียคาใชจาย นอกจากน้ี ประเทศไทยไดจําแนกประเภท
โรงเรียน เปน 3 ลักษณะ ไดแก  โรงเรียนระดับสากล (World Class Schools) จํานวน 500 
โรงเรียน โรงเรียนในฝน (Smart Laboratory Schools) จํานวน 2,500 โรงเรียน และโรงเรียนดี
ประจําตําบล จํานวน 7,000 โรงเรียน 
 การจัดการเรียน การสอนของประเทศไทย ไดเนนการใหโอกาสการศึกษาอยางเทาเทียมแก
ประชาชนทุกคน รวมถึงผูดอยโอกาสทางการศึกษา โดยจัดใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต ในลักษณะ
ศูนยการเรียนชุมชนใหแกเยาวชนของชาติ ภายใตการดําเนินการของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากน้ี ประเทศไทยยังจัดใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาที่ต่ํากวารอยละ 50 ใน 5 วิชาหลัก รวมทั้งภาษาไทย  
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ทั้งยังไดสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาดานกีฬาและดนตรีเพ่ิมขึ้นในหลักสูตรการเรียนการสอนใน
อัตราเรียนรูวิชาการรอยละ 70 และดานกีฬาและดนตรีรอยละ 30 
 ผูแทนประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ไดกลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาของประเทศบรูไน               
ดารุสซาลาม  ซ่ึงไดมีการจําแนกการศึกษาเปน 4 ลักษณะ ไดแก การศึกษาพื้นฐาน เทคนิค 
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ และอาชีวศึกษา ทั้งน้ี การจัดการศึกษาของประเทศเนนใน
เรื่องการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางแทนการเนนผลการสอบ เนนการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน การพัฒนาทักษะของผูเรียน 
 ผูแทนประเทศสิงคโปร เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะสําหรับโลกแหงอนาคต และ
สอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจและประชาชน โดยสิงคโปรไดจัดทํากรอบการพัฒนา
ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม การเรียนรูภายใต
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและการเตรียมพรอมรับมือกับประเด็นทาทายตางๆ ที่โลกเผชิญ 
โดยปจจุบัน ไดมีการจัดทาํยุทธศาสตรเพ่ือคัดสรรครู และการรักษาครูที่มีคุณภาพ 
 ผูแทนประเทศติมอร เลสเต กลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมัธยมศึกษา โดย
ปจจุบัน ไดจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี  
 ชั้นปที่ 1-4 กลุมที่ 1 
 ชั้นปที่ 5-7 กลุมที่ 2 
 ชั้นปที่ 8-9 กลุมที่ 3  
       นอกจากน้ี  ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษาจนถึงป 2558 ที่เนนความเปนเลิศดาน
การบริหารจัดการ ผลลัพธการเรียนรู สภาพแวดลอมและการปกครอง  พรอมทั้งขอใหองคการซีมีโอ
ใหการสนับสนุนในเรื่องดังกลาวดวย 
 ผูแทนประเทศฟลิปปนส กลาวถึงการใหความสําคัญในการจัดการศึกษาที่เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลาง และกระบวนการเรียนในหองเรียน และการสงเสริมความคิดสรางสรรคระหวางโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยภายใตโครงการพัฒนาสมรรถนะที่มีความเปนเลิศ 
 ผูแทนประเทศกัมพูชา กลาวถึงการจัดทํายุทธศาสตรการศึกษาของประเทศ ระหวางป 
2552-2556 ที่เนนในเรื่องการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การศึกษา การกระจายและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในทองถิ่น 
 
การบรรยายในหัวขอ Initiatives and Innovations in the Education Systems โดย Dr. Haji 
Bin Aziz ผูอํานวยการกองการวิจัยและวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มาเลเซีย  
    Dr. Haji Bin Aziz ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มาเลเซีย ที่กลาวไววา “Developing the potential of individuals in a holistic and 
integrated manner, so as to produce individuals who are intellectually, spiritually, 
emotionally and physically balanced and harmonious” พรอมทั้งความสําคัญในการพัฒนา
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ดานนวัตกรรมของโรงเรียนในมาเลเซีย เชน โรงเรียน Smart Schools โรงเรียน High Performing 
เปนตน นอกจากน้ี ปจจุบัน มาเลเซีย ไดมีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางโรงเรียนที่มี
การบริหารจากศูนยกลางและการประเมินผลโรงเรียน พรอมทั้งไดตั้งเปาหมายไววา ในระดับ
มัธยมศึกษา ครูทั้งหมดจะตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท และในระดับประถมศึกษา    
ครูจํานวนไมต่ํากวารอยละ 60 จะตองจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งน้ี การจัดการศึกษา
จะเนนในเรื่องคุณภาพการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนของศตวรรษ ที่ 21 
       นอกจากน้ี ไดมีการนําเสนอการดําเนินการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียน SK Ulu Lubai 
เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกลของสาราวัก   เปนโรงเรียนที่มีขอจํากัดในดานอุปกรณการเรียน 
การสอนและงบประมาณ  
 อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ผานมาโรงเรียนประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาผูเรียนแบบ
องครวม โรงเรียนจัดอยูในประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก มีหกชั้นเรียน มีนักเรียน 36 คน ครู 11 คน 
และบุคลากรที่ไมใชครู 1 คน โรงเรียนใหความสําคัญในแนวคิดเร่ือง การอยูรวมกัน โดยมีชุมชน
ใหความรวมมือในการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนไดกําหนดคําขวัญ 
ไดแก แจมจรัสเชนดวงดาว หรือ Shining Like Stars ภายใตวิสัยทัศน To Become an 
Excellent, Magnificent and World Class School ลักษณะเดนของโรงเรียนไดแกการจัดใหมี 
Notice Board ที่จะใหชุมชนไดรับทราบเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียน นอกจากน้ี ผูปกครอง
ยังมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน   การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเนน
ใน 3 เรื่อง ไดแก ภาษาอังกฤษในโรงเรียน (ELIS) โครงการดานวัฒนธรรมและการกีฬา                     
โดยโครงการ English Language in Schools (ELIS) จะสามารถชวยใหนักเรียนและผูปกครอง
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับอนาคตที่ดี นอกจากน้ี โรงเรียนยังมี
โครงการสงเสริมการอาน หรือ Amalan Membaca ดวย ในชวงระหวางป 2002-2010 Ulu Lubai 
ไดรับรางวัลในการดําเนินงานของโรงเรียนเปนจํานวนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
        การนําเสนอ Comprehensive Model School K91 โดย En.Ahmad Bakar อาจารยใหญ
โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Bandar ไดกลาวถึงความหมายของ K หมายถึง Kindergarten 
และ 9 หมายถึงการจัดการศึกษา 9 ป (6 ป ในระดับประถมศึกษาและ 3 ป ในระดับมัธยมศึกษา) 
ภายใตการดําเนินงานโครงการฯ เด็กจะไดรับโอกาสใหเขาศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาในสถานที่ดังกลาว วัตถุประสงคของ K9 เปนการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาในระบบการศึกษาปกติ จนถึงอายุ 15 ป 
 จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาในโรงเรียน Sekolah Kebangsaan Bandar เพ่ิมขึ้นจาก 14 คน 

ในป 2548  เปน 40 คน ในป 2552 มีนักเรียน
พ้ืนเมืองสนใจเขาเรียนในโรงเรียนเปนจํานวน
มาก นอกจากนี้ มีโครงการที่ดึงดูดชนพ้ืนเมือง
ใหเขาศึกษาในโรงเรียน  เชน โครงการ Let’s 
go to school โครงการ indigenous and 
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Penan Adult Classes และ Indigenous Culture นอกจากน้ี ยังมีโครงการความรวมมืออ่ืนๆ เชน 
การดําเนินงานกับสมาคมผูปกครอง ครู ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกับโรงเรียน 

นอกจากน้ี การประชุมฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ประเทศ
เจาภาพไดจัดใหมีการศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน Setiawangsa Primary 
School, Kuala Lumpur ซ่ึงมีชื่อเสียงในเรื่องการสอนและการมีสวนรวม
ของชุมชน และโรงเรียน Integrity School, Kajang, Selangor ซ่ึงเปน
โรงเรียนที่เปดโอกาสใหผูตองขังไดรับการศึกษาเชนเดียวกับประชาชน
ทั่วไป มีการจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการจัด
การศึกษาสําหรับผูตองขัง ทั้งในลักษณะการฝกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น และการใหความรูจนถึงระดับปริญญา  

 ประเทศไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 ป 2555 ตอจากประเทศเวียดนามซึ่งรับเปน
เจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คร้ังที่ 2 
ในป 2554 
 
ผลที่ไดรับจากการประชุม 
 1. ผูเขารวมประชุมฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ ดีใน           
การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระหวางผูแทนประเทศสมาชิกซีมีโอ อันจะนําไปสูการพัฒนาความ
รวมมือระหวางกันในอนาคต 
 2.  ผูเขารวมประชุมฯ ไดมีโอกาสเรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศมาเลเซีย เชน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จ โรงเรียนสําหรับ
เยาวชนที่ประพฤติผิดและถูกกักกัน เปนตน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนํามาปรับใชในประเทศไทย 
 3.  ประเทศไทยไดมีโอกาสเผยแพรและรายงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และการเรียนฟรี 15 ป  และการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทย นอกจากน้ี ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดเสนอรับเปนเจาภาพ
จัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คร้ังที่ 3 ในป 2555 
 

      
     กลุมความรวมมือตางประเทศระดับภูมิภาค 

     สํานักความสัมพันธตางประเทศ  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 


