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คํานํา
ในปจจุบนั
การปฏิรูปการศึกษากําลังเปนกระแสหลักในการ
พัฒนาประเทศทัว่ โลก
อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหมีความยืดหยุนและ
ตอบสนองความตองการของสังคมใหมากที่สุด
แคนาดาเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการที่สิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ทําใหลกั ษณะการทํางานเปลีย่ นแปลงไป โดยจะตองอาศัยความรูทาง
วิชาการเพิม่ มากขึน้ อันเปนผลใหเกิดความทาทายใหม ๆ ในการเปลี่ยน
แปลงดานการศึกษาและการทํางาน
ในประเทศแคนาดา การศึกษาเปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบของ
ทุกรัฐและปริมณฑล จึงมีการจัดตั้ง “สภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนา
ดา (Council of Ministers of Education : CMEC) ขึน้ เพือ่ เปนเวที
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับชาติ และเปนกลไกใหผู
บริหารจากรัฐตาง ๆ ปรึกษาหารือและรวมมือกันปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการ
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ การวาง
แผนใชทรัพยากรทีม่ อี ยูเ พือ่ ชวยใหการเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้

4

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พิจารณาเห็นวา
ประสบการณในการปฏิรูปการศึกษาของสภารัฐมนตรีการศึกษาของแค
นาดา จะเปนบทเรียนอันมีคาอยางยิ่งสําหรับผูท เ่ี กีย่ วของกับการปฏิรปู
การศึกษาในประเทศไทย ทัง้ กลุม ผูบ ริหาร นักการเมือง ตลอดจนครู ผู
ปกครอง และองคกรตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจึงไดจดั แปลรายงาน
การปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2541 ของสภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนา
ดาขึ้น เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาของไทย
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กาลั
ํ งจะประกาศ
ใชตอไป
สํานักงานฯ ขอขอบคุณ นางสาววิไลลักษณ ผดุงกิตติมาลย ซึง่
เปนผูแ ปลรายงานฉบับนี้ และอาจารยศรีนอ ย โพวาทอง ทีป่ รึกษาดาน
ตางประเทศของสํานักงานฯ ซึง่ ไดอทุ ศิ เวลาในการพิจารณาและเรียบ
เรียงใหอกี ครัง้ หนึง่

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
มิถุนายน 2542
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รายงานการปฏิรูปการศึกษาในประเทศแคนาดา
(พ.ศ. 2541)
สารจากประธานคณะรัฐมนตรีการศึกษา
(Council of Ministers of Education – CMEC)
เราอยูในสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในปจจุบันตองอาศัยความรูทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็กําลังทําใหลักษณะการทํางานเปลี่ยน
แปลงไป สิ่งเหลานี้ยังผลใหเกิดความทาทายใหม ๆ ในการเปลีย่ นแปลง
ดานการจางงานและดานการศึกษา ตั้งแตในระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับหลังมัธยมศึกษา
เราจําเปนที่จะตองใหความสําคัญแกการศึกษาตลอดชีวิตมาก
กวาที่เคยในอดีต
อยางไรก็ดี ในขณะเดียวกันความตองการทีม่ ตี อ โรงเรียนซึง่ บาง
ครัง้ ก็เพิม่ ขึน้ บางครั้งก็ลดลง ไดยังผลใหการรักษาดุลยภาพของหลักสูตร
กระทําไดยากขึ้น โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศ
แคนาดามีภารกิจในการทําใหนักเรียนมีพน้ื ฐานทีด่ ใี นวิชาหลัก ๆ ซึง่ เทากับ
มีเครื่องมือในการตักตวงความรูใหมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสมเหตุสมผลที่
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จะคาดหวังใหสถาบันการศึกษาทุกระดับของแคนาดาสอนใหนักเรียนนัก
ศึกษารูจักคิดแบบพินิจพิเคราะหและ แกไขปญหาเปน รวมทัง้ สอนทักษะ
ตาง ๆ ทีส่ ามารถถายโอนจากสาขาหนึง่ ไปยังอีกสาขาหนึง่ ได โดยสรุป
แลว ชาวแคนาดาควรจะเชือ่ มัน่ ไดวา ระบบการศึกษาในรัฐและปริมณฑล
ตาง ๆ ในแคนาดา จะชวยใหนกั เรียนนักศึกษามีความรูแ ละทักษะทีจ่ าเป
ํ น
ในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่ตองเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
เมือ่ 28 ปทแ่ี ลว โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ไดรบั ผลกระทบจากอัตราการเกิดทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว เนือ่ งจากมีนกั
เรียนลงทะเบียนเรียนสูงเปนประวัตกิ ารณถงึ 5.8 ลานคน แตในทศวรรษ
ถัดมา อัตราการเกิดลดลง ปจจุบนั โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษามีนกั เรียนนอยกวาในระหวาง พ.ศ. 2513-2522 ถึงราว
500,000 คน
อยางไรก็ดี การศึกษาตลอดชีวิตคือ การศึกษาตลอดทั้งชีวิต
และชีวติ ไมไดหมายถึงเฉพาะการทํางาน ดังเชนที่ ผูบ ริหารการศึกษา
ไดกลาวไวในปฏิญญาวิกตอเรีย พ.ศ. 2536 วา อนาคตในสังคมแคนาดา
ขึน้ อยูก บั ประชากรทีไ่ ดรบั ขอมูลขาวสารและการศึกษา ซึง่ นอกจากจะ
สามารถสนองตอบเปาหมายของตนเรื่องการพัฒนาทั้งในแงสวนตัวและ
อาชีพการงานแลว ยังสามารถมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศ
โดยสวนรวมทัง้ ในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
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ผูบริหารการศึกษาที่รับผิดชอบดานการศึกษาไดรวมกัน
จัดทํารายงานการศึกษาในประเทศแคนาดาฉบับที่ 2 นีข้ น้ึ เพื่อแลก
เปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งในสวนที่ไดเปลี่ยนแปลง
แลวและในสวนทีจ่ ะตองเปลีย่ นแปลงตอไป และเพือ่ เตรียมเยาวชนให
พรอมสําหรับการเรียนรูแ ละการทํางานในปลายชวงทศวรรษ ระหวาง
พ.ศ. 2533-2542 และชวงตอ ๆ ไป
รายงานบทแรกกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่แวดลอมระบบการศึกษา ในรายงานชวงกลาง
รัฐ และปริมณฑลตาง ๆ ไดอธิบายเกีย่ วกับกิจกรรมทีก่ ําลังดําเนินการ
เพื่อเตรียมใหนักเรียนนักศึกษามีความพรอมทีจ่ ะเผชิญกับความทาทาย
ของสิง่ แวดลอมทีก่ ําลังเปลีย่ นแปลง สวนรายงานบทสุดทายกลาวถึง
การเปลี่ ย นแปลงจากหองเรียนไปสูโลกของการทํางานและโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมและการฝกอบรมซํา้ (Retraining) สําหรับ
ประชากร โดยเฉพาะอยางยิง่ เยาวชน
รัฐบาลทองถิ่นในรัฐและปริมณฑลตาง ๆ กําลังพยายามทํา
ใหระบบการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเนนการ
ใชทรัพยากรทีม่ อี ยูเ พือ่ ชวยใหการเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพ

นายพอล แรมเซย
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ประธานคณะรัฐมนตรีการศึกษา
รัฐมนตรีการศึกษาของรัฐบริตชิ โคลัมเบีย

การเรียนรูในโลกแหงความเปลี่ยนแปลง
การศึกษาสงผลสะทอนและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ลักษณะเดนของยุคนี้คือ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็วและเขมขนตามเทคโนโลยีสาร
สนเทศและเทคโนโลยีดา นการสือ่ สารใหม ๆ ซึง่ ขยายตัวอยางรวดเร็ว
ความเปลี่ยนแปลงที่กาลั
ํ งเกิดขึ้นเปนไปอยาง รวดเร็วมากจนบางครั้งสิ่งที่เพิ่ง
ผานไปเมือ่ เร็ว ๆ นี้ ดูเหมือนประวัติศาสตรยุคโบราณ
เมือ่ 30 ปที่ผานมา ชางซอมรถยนตจาเป
ํ นตองมีความรูเกี่ยวกับ
ระบบของเครื่องยนตบางเล็กนอย แตในปจจุบัน นอกจากความรูดังกลาวแลว
ชางซอมรถยนตยังจะตองมีทักษะในการใชอุปกรณซอมบํารุงรถยนตที่
ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอรอีกดวย
รถยนตในยุคปจจุบันมีระบบ
คอมพิ วเตอร ที่มีความสามารถสู งกวาระบบคอมพิวเตอรในยานอวกาศที่
บรรทุกนักบินอวกาศขึ้นสูดวงจันทรในระหวาง พ.ศ. 2503-2512 และ ระหวาง
พ.ศ. 2513-2522 เสียอีก
เมือ่ 25 ปทผ่ี า นมา การปฏิรูประบบการศึกษามี จุดมุง
หมายในการกระตุนเด็กผูหญิงและผูหญิงที่อายุนอ ยใหเขาศึกษาตอ
การปองกันการใชยาเสพติดในทางที่ผิดและการสรางสิ่งอํานวยความ
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สะดวกตาง ๆ ปจจุบนั เรื่องดังกลาวก็ยังคงเปนประเด็นที่สาคั
ํ ญ อยาง
ไรก็ดี เรายังตองเผชิญกับปญหาใหม ๆ หลายประการ อาทิเชน การ
ปรับปรุงขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในสภาพแวดลอมทาง
สังคมและเศรษฐกิจทีม่ คี วามซับซอน และยากลําบากเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ รวม
ทั้งยังตองใชเงินใหคุมคาและปดสถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนนักศึกษาเหลือ
อยูเ พียงรอยละ 50 นอกจากนี้ ระบบการศึกษาของเรายังตองเผชิญกับ
ปญหาความยากจนของเด็กและการวางงานของเด็กวัยรุน
ตลอดจน
ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในหองเรียน ปญหาการวางงานของเด็ก
วัยรุนที่เพิ่มขึ้นประกอบกับปญหาอื่น ๆ เพิ่มความยุงยากสําหรับนักการ
ศึกษาในการกระตุน นักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กผูชายและผู
ชายที่อายุนอยใหเขารับการศึกษาอีกดวย
สังคมก็ไดเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน ชุมชนเมืองมีมาก
ขึ้นและลักษณะของเมืองใหญในแถบชานเมืองของแคนาดาก็ขยายตัว
มากขึน้ ตามความหลากหลายของการอพยพยายถิน่ ฐานทีเ่ พิม่ พูนขึน้ ผู
ที่เกิดในชวงที่ภาวะการเจริญพันธุสูงมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (Baby
Boomers) ก็เริม่ สูงวัยขึน้ และอายุเฉลี่ยของ ประชากรก็มากขึน้ ชีวติ
การแตงงานมากกวา 1 ใน 3 จบลงดวยการหยาราง ครอบครัวที่มีทั้งบิดาและ
มารดา โดยคนใดคนหนึ่งเปนผูที่หารายไดเพียงคนเดียว มิใชบรรทัดฐานอีกตอ
ไป
ครอบครัวที่มีเฉพาะบิดาหรือมารดา – สวนใหญจะเปนมารดาเพิม่
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จํานวนมากขึน้ สวนครอบครัวที่มีลูกตั้งแต 5 คนขึน้ ไป มีเพียงรอยละ 1
และเด็กถึง 1 ใน 5 อยูในครอบครัวที่มีรายไดตาํ่
ในชวงทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2503-2512 ครอบครัวทีม่ ที ง้ั
บิดาและมารดา จะมีผทู ห่ี ารายไดเพียงคนเดียวถึง รอยละ 59 แตใน
ปจจุบันครอบครัวที่มีทั้งบิดาและมารดา จะหารายไดทง้ั คูถ งึ รอยละ 61
ในขณะเดียวกัน ครอบครัวที่มีแตเพียงบิดาหรือมารดา เพิม่ ขึน้ เปน 3
เทา และจํานวนรอยละ 80 ของครอบครัวดังกลาว มีผหู ญิงเปนหัวหนาครอบ
ครัว
แคนาดาไดพยายามที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาใหเขากับ
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทาทายระบบการ
ศึกษาซึง่ เปดชองทางและใหโอกาสสําหรับทุกคนโดยเทาเทียมกัน รวม
ทัง้ ทบทวนการจัดระบบการศึกษา โดยเนนการศึกษาและฝกอบรมแบบ
ตลอดชีวิตซึ่งจะชวยใหผูที่อพยพเขามาใหมสามารถปรับตัวเขากับสังคม
ใหมได ตลอดจนใหคาปรึ
ํ กษาแกนักเรียนนักศึกษาทีไ่ ดรบั ผลกระทบจาก
เหตุการณทเ่ี กิดขึน้ ภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้ ยังตองตอบสนอง
ความตองการในดานการศึกษาของชนเผาอะบอริจินและปรับปรุงการ
ฝกอบรมครูอาจารย เพือ่ สรางนักการศึกษาทีพ่ รอมจะเผชิญกับความ
เปนจริงใหม ๆ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นดวย
นับตัง้ แตตน ชวงทศวรรษ ระหวาง พ.ศ. 2533-2542 การขาด
ดุลงบประมาณยังผลใหรัฐบาลตองลดงบประมาณดานตาง ๆ ลง และหาวิธี
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การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการดานตาง ๆ รวมทัง้ การสงมอบการ
บริการ (Service Delivery) สําหรับงบประมาณดานการศึกษายังคงมี
สัดสวนในคาใชจา ยของรัฐคอนขางจะคงที่ แตเมือ่ พิจารณาเม็ดเงินทีแ่ ท
จริงของงบประมาณดังกลาว จะเห็นไดวา งบประมาณดานการศึกษาก็
ถูกตัดทอนลงไปเปนจํานวนมากเชนเดียวกับงบประมาณดานอืน่ ๆ
ผูที่เกิดในชวงภาวะการเจริญพันธุสูงมาก ไดเติบโตขึน้ ในชวงเวลา
แหงการขยายตัวและความรุง เรืองทางเศรษฐกิจ ซึง่ ชวยใหสามารถหา
งานทําไดอยางงายดาย แมวา จะไดรบั การศึกษาในโรงเรียน (Formal
Education) เพียงเล็กนอยก็ตาม อยางไรก็ดี แมวา สถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชวงนัน้ แตกตางกันอยางมากกับในปจจุบนั กลุม
ผูท เ่ี กิดในชวงภาวะการเจริญพันธุส งู มาก ก็ยังคงคาดหวังวาคนรุนลูก
และหลานจะมีโอกาสทีด่ เี ชนเดียวกันหรือมีโอกาสทีด่ กี วาพวกตน
การศึกษามีความสําคัญเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ และชวยใหความฝน
ถึงวันพรุง นีท้ ด่ี กี วากลายเปนความจริงในไมชา งานใหม ๆ มากกวาครึ่ง
หนึ่งจะเปนของผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษา
และขณะนี้ลักษณะการจางงานในอุตสาหกรรมหลายประเภทก็เปนเชน
นัน้ แลว ในปจจุบนั ผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนว
โนมทีจ่ ะวางงานเปนเวลานานกวา สําหรับในชวงทศวรรษระหวาง พ.ศ.
2513-2522 ไมวา ประชากรจะสําเร็จการศึกษาในระดับใด ชวงเวลาที่วาง
งานก็จะเทา ๆ กัน ในอดีต ชาวแคนาดาที่วางงานมีประมาณรอยละ 6 สวน
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ในปจจุบนั สถิตกิ ารวางงานโดยประมาณคือรอยละ 9 และสําหรับเยาวชน
จะวางงานเกือบรอยละ 18 ทัง้ นี้ ผูท ไ่ี ดรบั การศึกษาในโรงเรียนไมถงึ
9 ป จะวางงานเปนเวลานานกวาผูท ไ่ี ดรบั การศึกษามากกวาประมาณ
5–7 สัปดาห และผูท ไ่ี มมอี นุปริญญาสําหรับการศึกษาในระดับมัธยม
ศึกษาจะหางานไดนอ ยกวา
ในชวง 25 ปทผ่ี า นมานี้ ระบบการศึกษาของแคนาดากาวหนา
มากพอทีจ่ ะเผชิญกับความทาทายใหม ๆ อันเปนผลจากความเปลีย่ น
แปลงทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม
ในภาพรวม จํานวนผูเ ขาเรียนในระบบของแคนาดาสูงกวาเมือ่
25 ปกอน และสูงกวาประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ จํานวน ผูใ หญทไ่ี ดรบั การ
ศึกษาในระดับวิทยาลัย โรงเรียนเทคนิคหรือมหาวิทยาลัยในแคนาดา มีสัด
สวนมากกวาในประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development-OECD) ซึง่ รวมทัง้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร
ปจจุบนั ประชากรในแคนาดามีการศึกษามากขึน้ ในตน
ชวงทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2523-2532 ประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปขน้ึ ไป
จํานวนรอยละ 52 สําเร็จการศึกษาขั้นตําในระดั
่
บมัธยมศึกษา เมือ่ สิน้
ทศวรรษนี้ จํานวนผูท ส่ี ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในชวงอายุดัง
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กลาวจะเพิม่ สูงขึน้ เปนรอยละ 62 ในขณะเดียวกัน จํานวนผูที่สําเร็จการ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็จะเพิม่ สูงขึน้ มากกวาเดิมถึง 1 ใน 3
อัตราการวางงานมีสถิติสูงขึ้น และชวงเวลาของการวางงานก็
ยาวนานขึน้ สําหรับผูที่มีการศึกษานอยกวาโดยปกติ กลุม ทีม่ อี นุปริญญา
จะมีรายไดสงู กวากลุม ทีไ่ มมอี นุปริญญา หรืออาจกลาวไดอกี อยางหนึง่
วา การศึกษาที่สูงกวาจะชวยใหไดงานที่มีรายไดดีกวา เรื่องดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาการศึกษาและการไดงานทํามีสวนสัมพันธกันโดยตรง แมวาคุณ
ภาพของการศึกษายอมจะสําคัญกวาจํานวนผูสาเร็
ํ จการศึกษาที่หางาน
ทําไดก็ตาม
วิธีการที่นักเรีย นนักศึกษาออกจากโรงเรียนเพื่อเขาสูตลาด
แรงงานก็เปลีย่ นแปลงไปเชนเดียวกัน โปรแกรมความรวมมือดานการ
ศึกษาเพิม่ ขึน้ การศึกษาเพือ่ อาชีพ (Career Education) และโปรแกรม
ทางอาชีวศึกษาและเทคนิคก็มมี ากขึน้ นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังไดรับเชิญ
ใหเขารวมในการออกแบบและการใหบริการ โปรแกรมการศึกษา รวม
ทัง้ ใหการสนับสนุนทางการเงินดวย
ในบทตอไป เราจะกลาวถึง “สิ่งที่กาลั
ํ งเกิดขึน้ ในวงการ
ศึกษา” เพือ่ ใหทราบถึงความทาทายทีร่ ฐั และปริมณฑลตาง ๆ กําลัง
เผชิญอยูแ ละกิจกรรมการปฏิรปู ทีก่ ําลังดําเนินการ
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เกิดอะไรขึ้นบางในวงการการศึกษาของแคนาดา
นอรทเวสต เทริทอรีส (Northwest Territories)
กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และการจางงาน กําลังดําเนินกิจ
กรรมตาง ๆ ดังนี้
- เรงรัดการขยายการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาใหไดตามเปาหมาย
ภายใน พ.ศ. 2543 ซึง่ ชุมชนทุกแหงในเขตตะวันตกเฉียงเหนือจะมี
โอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยางเต็มที่
- พัฒนาเครือขายการสือ่ สารระบบดิจติ อลใหเชือ่ มโยงชุมชน
ทุกแหงในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ ภายในไตรมาสสุดทายของ พ.ศ.
2541 โดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมและการจางงาน เปนหนวย
งานหลักที่สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานสรางเครือขายดังกลาว
ซึง่ จะสามารถใชงานไดอยางกวางขวาง เพือ่ สนับสนุนการใหบริการการ
ศึกษาโปรแกรมตาง ๆ ผานทางเครือขาย
- ริเริ่มโครงการเพื่อเด็กสุขภาพดี (Healthy Children) ใน พ.ศ.
2540 ความริเริม่ นีเ้ นนความสําคัญของครอบครัว โดยมีเปาหมายอยูท ่ี
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กลุมเด็กอายุ 0–6 ป และตองใชเงินลงทุนปละถึง 3.5 ลานเหรียญ หรือ
ประมาณ 129 ลานบาท

- เปาหมายหลักของระบบโรงเรียนยังคงเปนการพัฒนาและดําเนินการตามหลักสูตรทีส่ ะทอนใหเห็นถึงการมองการณไกลของ Dene*
และ Inuit*
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสําหรับผูใ หญขน้ึ ใหม
เพื่อใหคณะครูอาจารยที่เปนผูแทนนําไปใหบริการการศึกษาทั่วทั้งเขต
ตะวันตกเฉียงเหนือ ภายใน พ.ศ. 2547
กระทรวงการศึกษาของรัฐยูคอน กําลังดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
เพือ่ เตรียมความพรอมสําหรับความทาทาย ดังนี้
- มีสวนรวมในชุมชนการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนการศึกษา
และการฝกอบรมภายหลังระดับมัธยมศึกษา เพือ่ ใหบริการโปรแกรมการ
ฝกอบรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อาทิเชน โปรแกรมการ ทํางานของเยาวชน
(Youth Work) การเปนผูป ระกอบการ (Entrepreneurship) และงาน
(Jobs)
- ทําใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายการศึกษา
(Education Act) และขอตกลงเรื่องการถือครองที่ดิน ในแงทเ่ี กีย่ วกับ
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มรดกทางวัฒนธรรมและทางภาษาศาสตรของชนพืน้ เมือง (First
Nations)

---------------* ชนเผาพื้นเมืองที่สําคัญในนอรทเวสต เทริทอรีส (บรรณาธิการ)
รัฐยูคอน (Yukon)
- สนับสนุนโปรแกรมการศึกษาใหม ๆ ที่สรางสรรคสาหรั
ํ บ
ประชากรทุกกลุม อายุ รวมทั้งโปรแกรมการใหคาปรึ
ํ กษาหารือในลักษณะ
ครอบคลุม การจัดการศึกษาปฐมวัย การฟนฟูการอาน การดําเนินกิจกรรม
เพื่อการรูหนังสือ การศึกษาทางไกลและการเขาถึงอินเตอรเน็ต เปนตน
- ปฏิบัติงานอยางรอบคอบเพื่อใหปราศจากความรุนแรงในโรงเรียน
และทําใหโรงเรียนเปนที่ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน โดยอาศัยกิจกรรมตางๆ
เชน
แผนปฏิบัติการความรวมมือเพื่อโรงเรียนที่ปลอดภัยขึ้น (Together
Towards Safer Schools Action Plan) นโยบายการวางแผนเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน การเขาถึงขอมูล การลวงเกิน/บังคับขมขู การบันทึกประวัตินักเรียน
นักศึกษา และความเทาเทียมกันระหวางเพศ ตลอดจนแนวทางในการเรียน
การสอนสําหรับประเด็น ซึ่งเปนที่สนใจกันอยูในขณะนั้น
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- พัฒนาความสัมพันธเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางชนพื้นเมือง
ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา และนักการศึกษา โดยหารือกับองคกรดานอุตสาหกรรมและแรงงาน
- ใหความชวยเหลือคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน (School
Councils) โดยตระหนักถึงบทบาท และผลประโยชนของผูแ ทนขางตน
ในกระบวนการตัดสินใจ รวมทัง้ การวางแผนปรับปรุงสภาพโรงเรียนและ
จัดหาอุปกรณใหม ๆ
กระทรวงการศึกษาจัดลําดับความสําคัญของคาใชจายของรัฐบาล
กลางตามแนวทางตาง ๆ ที่กาหนด
ํ
โดยที่ประชุมประจําปของสภา โรงเรียนแหง
ยูคอน เมื่อฤดูใบไมผลิที่แลว ดังนี้
- การโนมนาวใหเด็กอยูในชุมชน
- การพัฒนาชุมชน
- การประเมินวิเคราะหโรงเรียนในชุมชนตาง ๆ
- การเฉลีย่ ตนทุนคาใชจา ยรวมกับชุมชนอืน่ ๆ
- โปรแกรมการปองกันและการใหความรู
- การใหโอกาสแกโรงเรียนในชนบทอยางเทาเทียม
กัน โดยคํานึงถึงความตองการเฉพาะ
- อันตรายเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
- การวางแผนระยะยาวในระยะทีม่ กี ารกอสรางและ
การปรับปรุงตกแตง
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- การลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา อุปกรณที่เคลื่อน
ยายได อาคารและสิ่งกอสรางถาวร รวมทั้งความคุมทุนโดยรวม
- การหาวิธีการที่จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรโดย
วิธีการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการใชจายงบประมาณของรัฐบาลกลาง

รัฐบริตชิ โคลัมเบีย (British Columbia)
รัฐบริติชโคลัมเบียใหความสําคัญแกการทํานุบํารุงการศึกษา
การสรางและการรักษางานใหคงอยูในรัฐ และการสงเสริมสนับสนุนเด็กและ
ครอบครัว การปฏิรูปการศึกษาในรัฐบริติชโคลัมเบีย มีเปาหมายที่จะทําให
เยาวชนในรัฐไดมีโอกาสทางการศึกษาอยาง กวางขวางและเทาเทียมกัน
ความทาทายทีส่ าคั
ํ ญของรัฐนี้ คือ การใหบริการทางการศึกษาที่คุมทุนและ
มีคุณภาพสูงในทุก ๆ ระดับ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหลังมัธยม
ศึกษา ดังนี้
- แกปญ
 หาการวางงานของเยาวชนทีม่ อี ตั ราสูง โดยอาศัย
โปรแกรมการศึกษาของบริตชิ โคลัมเบีย ซึง่ สนับสนุนการฝกอบรมและ
ทักษะสําหรับงานทีม่ รี ายไดดี สามารถเลี้ยงครอบครัวไดกลยุทธการ
สรางงานในรัฐบริตชิ โคลัมเบีย เปนสวนสําคัญในการพัฒนาการจางงาน
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- มุงมั่นที่จะใหบริการการศึกษาและเขาถึงผูรับบริการ โดยไมเปน
ภาระทางการเงินมากจนเกินไป โดยรัฐใหบริการทีเ่ รียกวา “ทางเลือกสําหรับ
เยาวชนในรัฐบริตชิ โคลัมเบีย” ซึง่ เปนโปรแกรมทีซ่ บั ซอนทีใ่ หโอกาสทาง
การศึกษาสําหรับเยาวชนในรัฐบริตชิ โคลัมเบีย โปรแกรมดังกลาวรวมถึง
การไมขน้ึ คาเลาเรียนเปนเวลา 3 ป การรับนักเรียนนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ
สมบัตเิ หมาะสมทุกคนใหเขาเรียนหลังระดับมัธยมศึกษา การสืบทอด
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การรวมงานกับ Crown Corporations* และการให
ความชวยเหลือใหเริ่มตนทําธุรกิจหรือหางานทํา
- ตอบสนองตอผูอ พยพทีเ่ พิม่ จํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในชวง
3 ปที่ผานมานี้ รัฐบริตชิ โคลัมเบียไดเพิม่ จํานวนที่เรียนในระดับหลังมัธยม
ศึกษาขึน้ อีก 13,000 ทีน่ ง่ั และในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อีก 16,000 ทีน่ ง่ั ทัง้ นี้ รัฐบริตชิ โคลัมเบีย คาดวาจะสามารถประหยัดตน
ทุนได โดยการยืดระยะเวลาทําการของโรงเรียนและประยุกตใชการวาง
แผนทางสถาปตยกรรมสําหรับโรงเรียนตาง ๆ รวมกัน
- ดําเนินการตามแผนเทคโนโลยีระยะ 5 ปของโรงเรียน ตลอด
จนเครือขายการเรียนรูข องชุมชน (Community Learning Network)
และโปรแกรมการศึกษาทางไกล โดยอาศัยหนวยงานเพือ่ การเรียนรูแ บบ
เปด (Open Learning Agency) ซึง่ จะชวยเปดโอกาสทางการศึกษา และ
พัฒนาใหเยาวชนมีทกั ษะที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพที่ตองใช
เทคโนโลยีขน้ั สูง
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- ใชวิธีการแบบผสมผสาน และความรวมมือระหวาง รัฐมนตรี
การศึกษา ในการแกไขปญหาตางๆ เชน เด็กยากจน เด็กถูก ทอดทิ้งหรือถูก
ทารุณกรรม โดยจัดใหมีโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมการใหรับประทานเนื้อ
สัตวในโรงเรียน (School Meat)
---------------------* เปนองคกรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินนโยบายตามวัตถุประสงคของ รัฐ
บาล โดยใหดาเนิ
ํ นการในเชิงพาณิชยและใหมีอํานาจอิสระมากกวาหนวยงานรัฐ
บาลอืน่ ๆ (บรรณาธิการ)

โปรแกรมสําหรับโรงเรียนในเขตชัน้ ในของเมืองและโปรแกรม
สําหรับเด็กทีอ่ ยูใ นกลุม เสีย่ ง (Kids at Risk) ซึง่ จะชวยตอบสนองความ
ตองการดานสารอาหารและความตองการทางสังคมของเยาวชน
- เพื่อใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบได รัฐบาลไดดาเนิ
ํ น
การตามโปรแกรมการรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Program) สําหรับ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งไดพัฒนาระบบตัวบงชี้
ความเปนเลิศทางการเรียน (Performance Indicators System) สําหรับการ
ศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาดวย
รัฐแอลเบอรตา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการใหการศึกษาที่ดีที่สุดแกนักเรียน
นักศึกษาทุกคน แนวทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐ แอลเบอรตาจะ
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แบงเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับ
หลังมัธยมศึกษา
แนวทางพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษา รัฐแอลเบอรตาจะเนนประเด็นหลัก 5 เรือ่ ง ดังนี้
- พัฒนาอัตราการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดย
อาศัย “กิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ เพือ่ เตรียมความพรอมในการประกอบ
อาชีพ – School Career Transitions Initiative” ซึง่ จะ ชักจูงใหภาค
ธุรกิจมีสว นรวมในการศึกษามากขึน้ โดยมีจดุ มุง หมายในการเชือ่ มโยง
ชองวางระหวางโรงเรียนและทีท่ างาน
ํ
- พัฒนาผลสําเร็จในการศึกษาวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
มัธยมศึกษา โดยจัดโปรแกรมพัฒนาคณิตศาสตรในแถบตะวันตกของ
แคนาดาทีเ่ รียกวา Western Canadian Protocol Mathematics
- พัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษาในการใชเทคโน- โลยี : ภาย
ใน พ.ศ. 2543 รัฐแอลเบอรตาจะตองใชเงินถึง 85 ลานเหรียญ หรือ
ประมาณ 3,200 ลานบาท ในการจัดซือ้ อุปกรณคอมพิวเตอรใหแกนกั
เรียนนักศึกษาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีในหองเรียน
- พัฒนาการประสานงานบริการ : หนวยงานดานการศึกษา
ของรัฐแอลเบอรตากําลังรวมมือกับกระทรวงอืน่ ๆ เพื่อสรางบริการ
สนับสนุน การรวมมือกันและการปองกัน โดยเนนความสําคัญของชุมชน
เด็ก และครอบครัว
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- พัฒนาการศึกษาใหเปนที่พึงพอใจของชุมชน : เรื่องหลักเรื่อง
หนึ่งที่รัฐใหความสําคัญคือ การสื่อสารใหชาวแอลเบอรตาทราบถึงผลสําเร็จ
ทางการศึกษาของเยาวชน
แนวทางพัฒนาการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา รัฐแอล
เบอรตาไดระบุเปาหมายของการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา รวมถึง
การศึกษาในระดับสูงและการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ
(Advanced
Education & Career Development) ไว 3 ประการ ดังนี้
- รักษาคุณภาพใหอยูในระดับสูง ดวยการสงเสริมสนับสนุน
คุณภาพของการเรียนรู จัดหาทุนสนับสนุนการแนะนําหลักสูตรในโลก
เทคโนโลยีและการฝกอบรมซํ้า โดยอาศัยกิจกรรมที่เรียกวา “ชุดเพิ่มการ
เรียนรู – Learning Enhancement Envelope”
- ขยายขีดความสามารถ ในชวง 5 – 10 ปขางหนา สถาบันและ
โปรแกรมการฝกงานในระดับหลังมัธยมศึกษาจะตองขยายขีดความ
สามารถในการตอบสนองความตองการของเยาวชนแอลเบอรตาและแก
ปญหาการขาดแคลนทักษะ
ขณะนี้รัฐแอลเบอรตากําลังลงทุนในการ
พัฒนาทางเลือกอืน่ ๆ เพือ่ ใหบริการฝกอบรมทักษะ
- สรางระบบการศึกษาที่ไมเปนภาระดานคาใชจายมากจน
เกินไป รัฐแอลเบอรตากําลังมุง มัน่ ทีจ่ ะสรางความมัน่ ใจวาความจําเปน
ทางการเงินไมใชอปุ สรรคตอการเรียนรู รวมทั้งพยายามควบคุมระดับ
การเปนหนีข้ องนักเรียนนักศึกษา โดยอาศัยโปรแกรมการยกเลิกเงินกู
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(Loan Remission) ใหแกนกั เรียนนักศึกษา ซึง่ มีกฎวา เมือ่ นักเรียนนัก
ศึกษาคนใดกูเงินเพื่อการศึกษาจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐแอลเบอรตา
มากเกินกวาระดับการเปนหนีท้ ก่ี าหนดไว
ํ
รัฐแอลเบอรตาก็จะยกเลิก
ภาระหนีส้ ว นตางใหนกั เรียนนักศึกษา

รัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan)
คุณภาพของการศึกษายังคงเปนเรื่องที่สาคั
ํ ญมากแมวา นัก
เรียนนักศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ปจจุบนั โรงเรียนในรัฐ ซัสแคต
เชวันกําลังเผชิญความทาทายตาง ๆ อาทิเชน ความตองการของนัก
เรียนนักศึกษาทีห่ ลากหลายมากขึน้ ประเด็นปญหาทางสังคมทีข่ ยาย
ขอบเขตอยางกวางขวาง ตลอดจนความเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีท่ี
เปนไปอยางรวดเร็ว ฯลฯ รัฐซัสแคตเชวันไดดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
- ปรับปรุงหลักสูตร Evergreen ซึง่ เปนหลักสูตรทีใ่ หบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกสของรัฐซัสแคตเชวันใหทันสมัยและมีการถาม–ตอบ
ครูอาจารยสามารถเขาไปดูแนวทางของหลักสูตรตาง ๆ ไดที่เว็บไซดการ
ศึกษาของรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan Education Web Site)
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- พัฒนาซีดี-รอม (CD-Roms) ขึน้ เพื่อสงเสริมหลักสูตรเกี่ยว
กับศิลป การศึกษาและฟสิกส โดยรวมมือกับบริษทั 2 แหงในรัฐฯ โดย
มีซีดี-รอม ซึ่งเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 2 ชุด ไดแก
ชุดที่มีชื่อวา ความคิดและแรงบันดาลใจ : ศิลปะรวมสมัยและฟสิกส 30 –
นิวเคลียรฟสิกส (Ideas and Inspiration : Contemporary Art & Physics 30 –
Nuclear Physics)
- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติก ารเพื่อ เด็กของรัฐ ซัสแคตเช
วัน (Saskatchewan Action Plan for Children) โปรแกรมการใหบริการ
เชื่อมโยงโรงเรียนแบบบูรณาการ (Integrated School Linked Services
Program) และโปรแกรมโรงเรียนในชุมชน (Community Schools Program)
โดยทํางานรวมกับสมาชิกในชุมชน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของเด็กดวยวิธีการแบบองครวมที่มีประสิทธิภาพและกระตุนการ
ตอบสนอง
- ปรับโครงสรางของแผนกตาง ๆ ในโรงเรียนตามความสมัคร
ใจ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยอาศัยแนวทางแบบผสมผสาน
(Amalgamations) และสรางสรรค ซึ่งจะชวยสรางความสมดุลระหวาง
บทบาทนําของรัฐกับการตัดสินใจของทองถิน่ รัฐซัสแคตเชวันไดรเิ ริม่ กิจ
กรรมหลายประการทีจ่ ะชวยใหทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวัง
ของสาธารณชนที่มีตอการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา เพือ่ ใชเปนแนว
ทางในการบริหารและการจัดการ
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- พัฒนากิจกรรมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยประจํา
รัฐซัสแคตเชวัน ทัง้ 2 แหง โดยผูบ ริหารการศึกษาดานการฟน ฟู
มหาวิทยาลัย (University Revitalization) ซึง่ ประกอบดวยสมาชิกจาก
มหาวิทยาลัยทัง้ สองแหง
ไดรวมกันจัดทํารายงานแมคเคย (Mackay
Report) ขึ้น เพื่อทบทวนบทบาทและหนาที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง รวมทั้ง
เสนอแนะกิจกรรมที่จะวางรากฐานของกระบวนการพัฒนา กิจกรรมความรวม
มือระหวางสถาบันทั้งสอง ใหมีประสิทธิภาพและใกลชิดยิ่งขึ้น และสนับสนุน
ใหมีการสื่อสารระหวางรัฐบาลและมหาวิทยาลัยทั้งสองใหมากขึ้น
- ใหบริการการฝกอบรมและการจางงาน โดยอาศัยกลยุทธ
การฝกอบรมทีเ่ รียกวา “สะพานเชื่อมโยงการจางงาน” ทัง้ นี้ รัฐซัสแคตเช
วันไดทําการจัดลําดับสาขาทีจ่ ะใหบริการฝกอบรม โดยคํานึงถึงความ
ตองการของสาธารณชนเปนหลัก เพือ่ ใหโอกาสแกประชากรในรัฐซัส
แคตเชวันในการเตรียมความพรอมสําหรับการจางงานทีถ่ าวร
รัฐแมนิโทบา (Manitoba)
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แนวโน ม ทั้ ง ในประเทศและระหว า ง
ประเทศในชวงหลายปทฝ่ี า นมา กระทรวงการศึกษาและฝกอบรมของ
แมนิโทบาไดเริ่มดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงการศึกษาและการฝกอบรม
ทีไ่ มซาซ
้ํ อนกับรูปแบบเดิม
และครอบคลุมในทุกระดับและทุกแงมุม
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รวมทัง้ ในดานการปฏิรปู บริการสาธารณะของรัฐอยางกวางขวาง ซึง่ จํา
เปนจะตองอาศัยแนวทางการตัดสินใจทีย่ ง่ั ยืน และมีความนาเชือ่ ถือ
มากขึน้ การปฏิรูปอยางกวางขวางของรัฐซึ่งสงผลกระทบตอการศึกษา
รวมถึงการกําหนดแผนงานบริหาร ทั้งในระดับกระทรวง แผนก และโรงเรียน
ตลอดจนการดําเนินงานตามกฎหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable
Development Act) ฉบับใหม ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐ รวมถึง โรงเรียน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ประยุกตใชแนวทางการตัดสินใจที่ยั่งยืน

การปรับปรุงการศึกษาและการฝกอบรมที่สาคั
ํ ญ

- ปรับปรุงหลักสูตร ตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึงชัน้ มัธยมศึกษา
ปท่ี 6 (Senior 4) เพือ่ ใหนกั เรียนนักศึกษาไดรบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สอดคลองกับปจจุบันและเหมาะสมกับอนาคต
- ใชเทคโนโลยีการเรียนรู เพือ่ หาลูท างในการปรับปรุงโปรแกรม
การศึกษา สงเสริมความรวมมือและจัดหาทางเลือกเพิม่ ขึน้ ตลอดจนสราง
โอกาสในการเรียนรูส าหรั
ํ บนักเรียนที่แปลกใหมและคุมทุน
- พัฒนาขอมูลเกีย่ วกับความเปนเลิศทางการศึกษาและโปรแกรมการประเมินนักเรียนทีย่ ง่ั ยืน เพือ่ ชวยประเมินระบบการศึกษาตัง้
แตระดับอนุบาลจนถึงชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 6
- สรางเสริมสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในระบบ
การศึกษาอยางเต็มที่
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- พัฒนากลยุทธการศึกษาของชนเผาอะบอริจนิ ซึง่ เปนสวน
สําคัญในการตอบสนองความตองการของชนพืน้ เมือง
- รวมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนไวภายใต องคกร
เดียวกัน เพือ่ พัฒนาการประสานงาน ความคลองตัว และการวางแผน
งานในระดับหลังมัธยมศึกษา
- ฟน ฟูโปรแกรมการฝกงานและการฝกอบรม เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงและความตองการความ
เชีย่ วชาญสําหรับเทคโนโลยีทเ่ี กิดใหม
- ดําเนินการตามแนวกลยุทธเพื่อรวบรวมการสนับสนุนการฝกอบ
รม ใหสามารถชวยชาวแมนิโทบาใหมอี สิ ระในเรือ่ งการจางงาน
- รวบรวมโปรแกรมการจางงานของรัฐบาลกลางและของรัฐ
แมนิโทบา เพือ่ ชวยเหลือกลุม เยาวชนและผูใ หญทม่ี คี วาม จําเปนตอง
ไดรบั การชวยเหลือ
การปฏิรูปดังกลาวจะชวยใหชาวแมนิโทบาสามารถ พัฒนาศักย
ภาพสวนบุคคลและมีสวนรวมในวิถีชีวิตของรัฐแมนิโทบา
ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไดดียิ่งขึ้น
รัฐออนแทรีโอ (Ontario)
รัฐออนแทรีโอมุง เนนการใหนกั เรียนทุกคนไดรบั การศึกษาทีม่ ี
คุณภาพดีที่สุดในแคนาดาและในโลก และเนนผลลัพธที่สามารถวัดได
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เพือ่ นําไปเทียบเคียงกับมาตรฐานระหวางประเทศ โดยใหผูปกครองมี
สวนรวมในการเสนอแนะและทํางานรวมกับครูอาจารยที่มีทักษะความเชี่ยว
ชาญและมีความทุมเทเสียสละในสิ่งแวดลอมที่ ปลอดภัยและมีระเบียบวินัย
เพื่อใหแนใจวาไดเตรียมความพรอมใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนไดเปน
ผลสําเร็จ
สวนประกอบทีส่ ําคัญในแผนงานของรัฐออนแทรีโอ ไดแก
- จัดทําหลักสูตรสําหรับทุกชั้นเรียนใหสอดคลองกับความ
ตองการ มีมาตรฐานและผลการเรียนการสอนแบบปตอ ปอยางชัดเจน
- มีบัตรรายงานผลแบบมาตรฐานที่ใชไดอยางกวางขวางทั่วทั้งรัฐ
เพื่อใหผูปกครองทุกคนสามารถทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของบุตร
หลาน
- ใชวิธีสอบวัดผลทั่วทั้งรัฐ สําหรับเกรด 3 6 และ 9 เพือ่
วัดผลสําเร็จในการศึกษา
- เสริมสรางความแข็งแกรงของสภาโรงเรียนในทุกโรงเรียน เพื่อให
ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน
- สรางความพรอมใหเด็กทีก่ ําลังเรียนในเกรด 7 เพื่อเตรียม
พรอมสําหรับการเขาเรีย นตามโปรแกรมของระดับมัธยมศึกษาระยะ
เวลา 4 ป ซึง่ เปนโปรแกรมใหมทม่ี รี ายละเอียดครบถวนและจะเริม่ ใชใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2542
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- ใหมวี ทิ ยาลัยครูขน้ึ เพือ่ พัฒนามาตรฐานใหมในการฝกอบ
รมครูอาจารยและสาขาการศึกษา ซึง่ จะชวยใหสามารถนําเอามาตร
ฐานเกีย่ วกับหลักสูตรไปรวมไวในโปรแกรมการฝกอบรมครูอาจารยได
- ใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ดวยวิธีการใหมซึ่งเนนความสําคัญของนักเรียนนักศึกษาและหองเรียนโดย
ตรงมากขึ้น
- ลดจํานวนคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของโรง
เรียนและยอสวนสายการบริหาร เพื่อชวยใหนักศึกษามีขอมูลในการตัดสิน
ใจเกีย่ วกับการศึกษา โดยการประสานงานกับสถาบันระดับหลังมัธยม
ศึกษา เพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารเกีย่ วกับขอกําหนดในการสําเร็จการ
ศึกษา การรับเขาเรียนและอัตราเงินกูค า งชําระสําหรับโปรแกรมทีน่ กั
ศึกษาเลือก
- ใหการสนับสนุนทางการเงินแกนกั ศึกษาระดับหลังมัธยม
ศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน กองทุนเงินกูเ พือ่ สรางโอกาสสําหรับนัก
ศึกษาในออนแทรีโอ (Ontario Student Opportunity Trust Fund)
และแผนงานชําระคืนเงินกูเมื่อมีรายได (Income – Contingent Loan
Repayment Plan) โดยประสานงานกับสถาบันระดับหลังมัธยมศึกษา
เพือ่ ลดจํานวนเงินกูค า งชําระ
- ปฏิ รู ป การฝ ก อบรมในลั ก ษณะการฝ ก งาน ใหมีความ
ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
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รวบรวมโปรแกรมการเตรียมพรอมรับการจางงาน เพื่อชวยเยาวชนและผู
ใหญ
- จัดตัง้ คณะกรรมการดานการฝกอบรมในทองถิน่ ใหเปนตัว
แทนที่จะแสดงความคิดเห็นและทําหนาทีร่ วบรวมโปรแกรมการฝกอบรม
ทัง้ ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิน่
- การศึกษาในรัฐออนแทรีโอ จะชวยใหนกั เรียน นักศึกษามี
ลูท างทีจ่ ะไดงาน มีความหวัง โอกาสและความเจริญ กาวหนา ทั้งใน
ปจจุบนั และในศตวรรษที่ 21
รัฐควิเบก (Quebec)
การปฏิ รู ป การศึกษาของรัฐควิเบกมีเปา หมายในการปรับ
ระบบเพื่อใหประสบผลสําเร็จทางการศึกษา ขณะนีร้ ฐั ควิเบกไมเพียงแต
มีความสามารถในการรับนักเรียนนักศึกษาจํานวนมาก เทานัน้ หาก
ยังสามารถกาวไปสูการทําใหนักเรียนนักศึกษาจํานวนมากประสบผล
สําเร็จดวย
วัตถุประสงค

เปาหมายในเชิงปริมาณของการปฏิรปู คือ การทําใหเยาวชน
ในกลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกอนอายุ
20 ป จํานวนรอยละ 85 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวนรอย
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ละ 60 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนรอยละ 30 เพิ่ม
ขึน้ จากสถิติในปจจุบนั ซึ่งมีอัตราการสําเร็จการศึกษาของทัง้ 3 ระดับ
ขางตน เทากับรอยละ 73 รอยละ39 และ รอยละ 28 ตามลําดับ

มาตรการปฏิรปู
รัฐควิเบกกําหนดมาตรการปฏิรปู ไว 7 ดาน ดังนี้
1. ใหบริการสําหรับเด็กเล็ก
2. จัดการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ทีจ่ ําเปน
3. เพิม่ ความเปนอิสระในการดําเนินงาน
4. สนับสนุนโรงเรียนในเมืองมอนทรีออล
5. มุง เนนการปฏิรปู การศึกษาสายอาชีพและเทคนิค
6. ประสานรวบรวมและปรับโครงสรางการศึกษาระดับหลัง
มัธยมศึกษา
7. จัดใหมกี ารศึกษาตอเนือ่ งอยางทัว่ ถึง
ทั้งนี้ มาตรการในขอ 5 และขอ 7 จะมีผลโดยตรงตอ นักเรียน
นักศึกษาในรัฐควิเบกซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากวัยเรียนเปนวัยทํางาน
ทั้งนี้ วิธีการดําเนินงานไมไดเริ่มตนจากศูนย แตจะรวบรวมความตองการที่
เรงดวนเปนประเด็นสําคัญในการปฏิรูประบบการศึกษาของรัฐควิเบก
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เพือ่ ใหดาเนิ
ํ นมาตรการตาง ๆ ที่ชวยใหระบบสอดคลองกับความเปลี่ยน
แปลงในศตวรรษที่ 20
รัฐนิวบรันสวิก (New Brunswick)
รัฐนิวบรันสวิกยังคงมุงเนนการสรางระบบการศึกษาของรัฐขึ้น
ใหมใหดีที่สุด โดยระบบใหมนี้จะเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสรางและคุณภาพ
ซึ่ งจะช วยให นักเรี ยนนั กศึ กษามี ความพร อมในการดําเนินชีวิตและการ
ทํางานในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง

เพื่ อ ทดแทนคณะกรรมการโรงเรี ย นที่ ย กเลิ ก ไปเมื่ อ เดื อ น
กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 โครงสรางใหมในการบริหารการจัดการของรัฐนี้
ไดเริม่ ใชแลว โดยทุกโรงเรียนจะมีคณะกรรมการผู ปกครองทีป่ รึกษา
(Parent Advisory Board) สภาผูป กครองทีป่ รึกษาประจําเขต (District
Parent Advisory Council) 18 แหง และคณะกรรมการการศึกษา
ประจํารัฐ 2 แหง (ในเขตที่ใชภาษาอังกฤษ 1 แหง ในเขตที่ใชภาษาฝรั่ง
เศส 1 แหง)
ประเด็นเกีย่ วกับคุณภาพ

รัฐนิวบรันสวิกยังคงไวซึ่งวัตถุประสงคในการสรางระบบที่
เขมแข็ง มีรายละเอียดครบถวน แกปญหาไดตรงประเด็น มีมาตรฐาน
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และความคาดหวังสูงและมีความนาเชือ่ ถือเพิม่ ขึน้
เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคขางตน รัฐนิวบรันสวิกไดมกี จิ กรรมทัง้ ทีก่ ําลังดําเนินการและที่
อยูใ นขัน้ วางแผน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีการทบทวนนโยบายการปองกันนัก
เรียนนักศึกษาจากการถูกรังแก และไดมกี ารปรึกษาหารือเกีย่ วกับรางหลัก
การในนโยบายของรัฐ โดยใหผูที่สาเร็
ํ จการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย ซึง่ เรียกวา ผูช ว ยสอน ทําหนาทีช่ ว ยครูอาจารยทากิ
ํ จ
กรรมตาง ๆ ในหองเรียน
ความทาทายใหม ๆ

- นับตั้งแต พ.ศ. 2542 ไดมีการกําหนดใหนกั เรียนนักศึกษา
เขาเรียนในระบบจนกระทัง่ อายุ 18 ป หรือจนกระทัง่ สําเร็จการศึกษา
ความริเริ่มดังกลาวทาทายใหระบบการศึกษาตองแสวงหาวิธีการที่จะ
ชวยเยาวชนในกลุม เสีย่ งทีม่ จี านวนมาก
ํ
- รัฐนิวบรันสวิกมีความแตกตางจากรัฐอื่น ๆ เนือ่ งจากในชวง
20 ปทผ่ี า นมา รัฐนีป้ ระสบปญหาจํานวนนักเรียนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน
มีจํานวนลดลงอยางมากถึงรอยละ 18 ซึ่งยังผลใหระบบการศึกษาตอง
เผชิญกับความทาทายทางการเงิน
- การทดสอบทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ แสดงให
เห็นวา สําหรับกลุม นักเรียนนักศึกษาทีเ่ รียนดีของรัฐ
นิวบรันสวิก
สามารถเทียบเคียงกับทีอ่ น่ื ๆ ได อยางไรก็ดี สําหรับกลุม นักเรียนนัก
ศึกษาทีม่ พี น้ื ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมทีด่ อ ยกวา จะมีผลการเรียน

36

ตํ่ากวามาก การหาวิธกี ารทีจ่ ะชวยนักเรียนนักศึกษาใหมศี กั ยภาพจึง
เปนสิง่ ทีท่ า ทาย ทัง้ นี้ รัฐนิวบรันสวิกจะเนนโปรแกรมการแกปญ
 หาและ
วิธกี ารแทรกแซงอืน่ ๆ
รัฐโนวาสโกเชีย (Nova Scotia)
สืบเนื่องจากการใหเงินสนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้นเปน
อยางมาก รัฐโนวาสโกเชียไดเริม่ กิจกรรมตาง ๆ ตอเนื่องกัน ดังตอไปนี้
- สนับสนุนใหนกั เรียนนักศึกษามีผลการเรียนทีด่ ี และเตรียม
ความพรอมใหไปสูความสําเร็จทัง้ ในหนาทีก่ ารงานทีบ่ า นและในชุมชน
- ใชทรัพยากรสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาโดยตรง
- เสริมสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาเพือ่ สรางความเปนผูน าที
ํ ม่ คี ณ
ุ ภาพ
แนวทางพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา กิจกรรมตาง ๆ ทีส่ นับสนุนใหนกั เรียนนักศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีผลการเรียนที่ดี ไดแก
- รัฐโนวาสโกเซียกําลังจัดทําหลักสูตรใหม โดยรวมมือกับรัฐใกล
เคียงในแถบแอตแลนติค
- จัดชัน้ เรียนใหเล็กลงและเนนความสําคัญของระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ตลอดจนรวมกันวางแผนโปรแกรมเฉพาะตัวบุคคล
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สําหรับนักเรียนที่มีความตองการเฉพาะตน
เพือ่ ชวยใหครูอาจารย
สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนทุกคน
- เปลีย่ นแปลงโปรแกรมการศึกษาแบบรวมประสาน
(Cooperative Education) โปรแกรมจากโรงเรียนสูท ท่ี างาน
ํ
การศึกษา
เพื่อการเปนผูประกอบการและทางเลือกอื่นๆ เพื่อใหโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สามารถตอบสนองความตองการและความสามารถของนักเรียนทุกคน
- ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ความปลอดภัยและสงบสุข
ของโรงเรียน
- อาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการเรงรัด
การสรางโรงเรียนทีด่ ขี น้ึ โดยใหชมุ ชนและโรงเรียนมี สวนรวมดวย รวม
ทัง้ ใหใชเทคโนโลยีและการออกแบบลาสุด
แนวทางพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษา
และการศึกษาตลอดชีวิต กิจกรรมตาง ๆ ทีส่ นับสนุนใหนกั เรียนนัก
ศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตมีผลการเรียนที่ดี
ไดแก
- เมือ่ เทียบกับรัฐอืน่ ๆ รัฐโนวาสโกเชียมีจํานวนมหาวิทยาลัย
ตอประชากรรายหัวมากกวาและมีความรวมมือกันระหวางสถาบันระดับ
หลังมัธยมศึกษาเพิม่ ขึน้ ซึ่งยังผลใหรัฐ โนวาสโกเชียมีชอ่ื เสียงในดาน
ความเปนเลิศในการวิจยั
การศึกษา เทคโนโลยีและอุปกรณที่เปน
ประโยชนตอ นักศึกษา ธุรกิจและชุมชน
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- วิทยาลัยชุมชนในรัฐโนวาสโกเชียทํางานรวมกับนายจาง
อยางใกลชิด เพือ่ ใหโปรแกรมการเรียนการสอนเชือ่ มโยงกับความตอง
การในตลาดแรงงานและจัดการฝกอบรมใหแกนักเรียนนักศึกษาไดดียิ่ง
ขึน้ และเปนจํานวนมากขึน้
- รัฐโนวาสโกเชียทํางานรวมกับภาคเอกชน เพือ่ สรางการ
จางงานแทนตําแหนงเดิมทีว่ า งลง โดยอาศัยการศึกษาแบบรวมประสาน
และการฝกงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอาชีพ นักศึกษา 9 ใน 10 คน ทีผ่ า นการ
ศึกษาแบบรวมประสานในระดับหลังมัธยมศึกษา จะหางานทําไดภาย
ใน 6 เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา
- สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ และการฝกอบรมในประเทศ
เกิดใหม โดยอาศัยโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมชุมชนรูห นังสือ
บริการทีเ่ ปนอาชีพและการศึกษาในทีท่ างาน
ํ
ปรินซเอดเวิรดไอรแลนด (Prince Edward Island)
กระทรวงการศึกษาใหความสําคัญตอการพัฒนาและดําเนิน
การตามหลักสูตรการศึกษาในปจจุบันซึ่งเนนเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ศึกษาตลอดชีวิตและความเชื่อถือได ดังนี้
- เขารวมโครงการทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วทั้งแคนาดา
- พัฒนาและปฏิบัติตามหลักสูตรที่เนนผลสําเร็จ
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- ริเริม่ วิธกี ารใหม ๆ ทีใ่ หการฝกอบรมครูอาจารยใน
ระหวางประจําการ
-! ประสานกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การให เ กรดและ
ระดับ
เปาหมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขาในโปรแกรมและการ
บริการเพื่อสนับสนุนหลักสูตร การเรียนรู ชุมชนและกิจกรรมทางวัฒน
ธรรม รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารและการเขาถึงบริการ
- พัฒนาความรวมมือระหวางธุรกิจเอกชนและองคการอืน่ ๆ
- เนนการฝกอบรมครูอาจารยและผูบ ริหาร
- พัฒนาเอกสารวิสยั ทัศน เพือ่ เปนแนวทางในการดําเนิน
งานเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมายของการศึกษาตลอดชีวิต

- จัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาและโปรแกรมการฝก
อบรมผูใ หญใหมคี ณ
ุ ภาพสูงและคุม ทุน รวมทั้งตอบสนองความตองการ
และเขาถึงประชาชนในปรินซเอดเวิรด ไอรแลนด
- พัฒนาและปฏิบตั ติ ามกลยุทธการพัฒนา การรูห นังสือ
การศึกษาของผูใ หญและนักเรียนนักศึกษา
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- พัฒนากลยุทธสาหรั
ํ บโปรแกรมการฝกอบรมแรงงานในรัฐ
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอาชีพ
-! ประเมินโปรแกรมการศึกษาแบบประสานที่มีอยูและ
พัฒนาโปรแกรมใหม ๆ
กิจกรรมที่ชวยเพิ่มความนาเชื่อถือ

- จัดทํารายงานประจําปโดยเนนผลที่วัดไดมากขึ้น
- พัฒนาแผนงานธุรกิจระยะ 3 ป โดยวางแนวนโยบายและ
วิธปี ฏิบตั ขิ องแผนกทีเ่ กีย่ วของไวอยางชัดเจน
- เขารวมในการพัฒนาตัวบงชีผ้ ลการเรียนในระดับภูมภิ าค
- พัฒนามาตรฐานของโปรแกรมและบริการทีเ่ ขารวมใน
โปรแกรมการประเมินในระดับชาติและระดับภูมภิ าค
- เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารระเบียนการศึกษาของรัฐ
รัฐนิวฟนดแลนดและลาบราดอร (New Foundland
and Labrador)
การศึกษาในรัฐนิวฟนดแลนดและลาบราดอรเปลี่ยนแปลงไป
อยางมากภายหลังการออกเสียงประชามติ ครั้งที่ 2 ของรัฐนิวฟนดแลนดและ
ลาบราดอรและการแกไขวรรคที่ 17 ใหกลายเปนกฎหมายในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2541 การเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายไดปทู างใหมกี ารปรับโครง
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สร า งระบบการศึ ก ษาและทําใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการโรงเรีย น
โดยใหมีตัวแทนตามลักษณะการแบงเขตทางภูมิศาสตรของโรงเรียนทั้ง
11 เขต (แทนที่จะคัดเลือกตามศาสนาเชนที่เคย)
เปาหมายของรัฐในการกอตัง้ ระบบใหมขน้ึ ทัง้ ในการศึกษา
ระดับตน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คือ การพัฒนาการศึกษา
โดยรวมทั้งระบบและสรางความนาเชื่อถือสําหรับลูกคาและผูที่เสียภาษี
โดยคํานึ ง ถึ ง ทั้ ง ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นและค า ใช จ า ยในการศึกษา
สําหรับการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาก็ไดมีการปรับโครงสรางในสวน
ของวิทยาลัยของรัฐ การสรางวิทยาลัยนอรธแอตแลนติคใหเปนวิทยาลัย
ประจํารัฐ (จากวิทยาลัยของทัง้ 5 ภาค) กระบวนการเปลี่ยนแปลงขั้น
สุดทายคือ การดําเนินการตามแผนกลยุทธทางการศึกษาระดับ 3 – 5 ป
ทัง้ นี้ กิจกรรมทัง้ ทีเ่ ปนเรือ่ งใหมและทีก่ ําลังดําเนินการอยูม จี านวนมาก
ํ
ไดแก
- พัฒนาหลักสูตรรวมและเครือ่ งมืออุปกรณในการประเมิน
สําหรับระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมมือกับรัฐอื่น
ๆ ในแถบแอตแลนติก
- โปรแกรมใหมสําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- จัดทํารายงานตัวบงชีผ้ ลการเรียนและบัตรรายงานของโรง
เรียนในรัฐ เพือ่ รายงานใหผปู กครองนักศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาและ
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ผูถ อื หุน รายอืน่ ๆ ทราบถึงผลการเรียนการสอนของระดับอนุบาลถึงชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับหลังมัธยมศึกษา
- ตั้งจุดมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษาใหมีมาตรการ
วัดผล โดยใหมเี ปาหมายของแตละปจนถึง พ.ศ. 2545
- ตั้งคณะกรรมการสําหรับโรงเรียนที่ใชภาษาฝรั่งเศส
(Francophone) ประจํารัฐ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2540
- คงไวซง่ึ การเนนความสําคัญของการรักษาและพัฒนาการใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในโรงเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทุกโรงเรียน โดยจัดทําโครงการ Stem Net และกิจกรรมอื่นๆ ทั่วรัฐ
- พัฒนาคุณภาพของการบริการทีจ่ ดั ใหนกั ศึกษาระดับหลัง
มัธยมศึกษา รวมถึงการจัดใหมกี ารถายโอนโปรแกรม การศึกษาแบบ
กาวหนา การประเมินประสบการณการเรียนรูลวงหนาและการเขาถึงความ
ชวยเหลือทางการเงินใหดขี น้ึ
- ใหสานตอโปรแกรมการยกเลิกภาระเงินกูข องนักศึกษา โดย
ชวยเหลือผูสําเร็จการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาที่กูยืมเงินจากรัฐบาล
กลางและรัฐมากเกินกวาระดับหนีท้ ก่ี าหนดไว
ํ
โดยรัฐจะยกเลิกภาระ
หนีส้ ว นตางให
- ใหความสําคัญแกชว งการเปลีย่ นผานของผูส าเร็
ํ จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยดําเนินการสํารวจติด
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ตามผลจากกลุ ม ผู สําเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและระดั บ หลั ง
มัธยมศึกษา

การเปลี่ยนแปลงสูชีวิตที่มีบทบาทรวมในสังคมและชุมชน
คําจํากัดความ
การเปลีย่ นแปลงในทีน่ ค้ี อื การทีป่ ระชากรทีอ่ ายุนอ ยจะตอง
ผานระบบการศึกษาไปสูบ ทบาทของผูใ หญทจ่ี ะตองทํางาน เปนประชา
กรทีร่ บั ผิดชอบ และมีความเกีย่ วของ/มีสว นรวมกับชุมชน สวนสําคัญ
ในชีวติ ของนักเรียนนักศึกษาคือ การสําเร็จการศึกษา ซึง่ อาจจะเปน
จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการ
ศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา การสําเร็จการศึกษาเปนสัญญานของการ
ยายจากสถาบันการศึกษาไปสูโ ลกของการทํางาน อยางไรก็ดี การ
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เตรียมความพรอมไปสูก ารจางงาน ไมใชวัตถุประสงคเพียงประการเดียว
ของการศึกษา สิ่งอื่น ๆ ทีส่ ําคัญตอความสุขทั้งสวนบุคคลและสังคมก็
คือ การไดใชชีวิตที่นาพึงพอใจ การมีสว นรวมในการสรางชุมชนทีด่ ี
และการมีบทบาทรวมในสังคมอยางเต็มที่
บอยครั้งที่การออกจากโรงเรียนไปเขาทํางานไมใชสิ่งที่เรียบ
งาย เปนไปตามกฎเกณฑและเปนไปในทิศทางเดียว โดยขอเท็จจริง
การเปลี่ยนแปลงไมไดเปนเหตุการณเดียว
แตเปนกระบวนการหรือชุดของ
กระบวนการที่ใชระยะเวลา นักเรียนนักศึกษาจํานวนมากทํางานแบบไมเต็ม
เวลาในขณะทีเ่ รียนไปดวย ยิง่ ไปกวานัน้ นักเรียนนักศึกษาจํานวนมาก
เมือ่ ไดงานเต็มเวลาทําแลว ก็จะหันไปศึกษาตอภาคคําหรื
่ อในชวงวัน
หยุดสุดสัปดาห ในขณะทีบ่ างสวนก็ออกจากตลาดแรงงานเพือ่ กลับไป
เขาเรียนในโรงเรียน ดวยความมุง หวังทีจ่ ะพัฒนาลูท างในหนาทีก่ ารงาน
สําหรับผูค นจํานวนมาก มีเหตุผลตาง ๆ นานัปการทีท่ าให
ํ การออกจาก
โรงเรียนไปเขาทํางานไมใชเหตุที่เกิดขึ้นเพียงครั้งดียว แตเปนกระบวน
การทีเ่ กิดขึน้ ซําแล
้ วซํ้าอีก
วิธีการที่ประชาชนแคนาดาเขารวมและออกจากระบบการ
ศึกษา สงผลกระทบตอวิธีการจัดโปรแกรมตาง ๆ โรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงสถาบันในระดับหลังมัธยมศึกษา
ควรจะปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอย า งไรจึ ง จะสามารถตอบสนองความ
ตองการอันหลากหลายของนักเรียนนักศึกษา
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ในชวงระหวาง พ.ศ. 2503-2512 คนงานในประเทศอุตสาหกรรม
จํานวนเกือบครึง่ หนึง่ มีสว นรวมในการผลิต อยางไรก็ดี ภายใน พ.ศ.
2543 จะไมมปี ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวประเทศใดใชแรงงานจํานวนมากกวา
1 ใน 8 เพือ่ ใหทาหน
ํ าทีใ่ นการผลิตและขนยายสินคาดังเชนในอดีต
แนวโนมใหม
ในทศวรรษทีผ่ า นมานีม้ แี นวโนมใหม ๆ เกิดขึน้ มากมาย
นักเรียนนักศึกษาชะลอการเขาเรียนในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย โดย
ใชเวลาเรียนยาวนานกวาในอดีต และอาจเขา – ออกจากโรงเรียนบอยๆ
อายุของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับหลังมัธยมศึกษาก็เปลี่ยน
แปลงไป เชนเดียวกัน จํานวนนักศึกษาที่อายุตากว
ํ่ า 19 ลดลง ในขณะที่
จํานวนนักศึกษาอายุ 25 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้น การวางงานในกลุมเยาวชนมี
อัตราสูงและนักศึกษาจํานวนมาก เลื่อนระยะเวลาศึกษาตอในระดับหลัง
มัธยมศึกษา หรือหวนกลับมาเรียนเมื่อมีอายุมากขึ้น
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2523-2532 งานวิจยั ตาง ๆ ไดชี้ใหเห็น
วา ประชากรทีอ่ ายุนอ ย จํานวนรอยละ 66 หรือ 2 ใน 3 สําเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางไรก็ดี งานวิจยั ในชวงหลังจากนัน้ แสดง
ใหเห็นวา ประมาณรอยละ 86 หรือกลาวอีกอยางหนึง่ ไดวา นักเรียน 6
ใน 7 คน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึง่ อาจเปนพวกทีเ่ รียน
ตามปกติอยางตอเนือ่ งหรือพวกทีก่ ลับเขาเรียนในภายหลังก็ได
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นักศึกษาเลือกโปรแกรมในระดับหลังมัธยมศึกษาอยางกวาง
ขวาง และนับตั้งแต พ.ศ. 2526 มีแนวโนมทีน่ า สังเกตดังนี้
- ในบางเขตการปกครอง ผูห ญิงทีล่ งทะเบียนเรียนในสาขา
วิชาดานสุขภาพ วิศวกรรม รวมทัง้ ธุรกิจและพาณิชยกรรม มีจํานวนลด
ลงมาก
- การลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาสังคมศาสตรและโปรแกรม
ทีเ่ กีย่ วของเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีก่ ารลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต มีจํานวนลดลงมาก
- นักเรียนนักศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ ภิ าวะ มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากใน
ระบบการศึกษาทุกระดับ
แนวโนมลาสุดที่นาสังเกตเปนพิเศษคือ การเรียนรูไ ด
ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบ
กลายเปนกิจกรรมที่ตอเนื่อง
อัตราการเขารวมในระบบโรงเรียนในชวงระหวาง พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ.
2536 และระหวาง พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2539 ดังนี้
- ในชวงระหวาง พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2536 อัตราการเขา
รวมในระบบโรงเรียนในรัฐและปริมณฑลตาง ๆ สําหรับกลุม อายุ 15 –
24 ป เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 15 เปนรอยละ 26
- ในชวงระหวาง พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2539 อัตราการเขา
รวมในโปรแกรมการศึกษาทัง้ ในโรงเรียนของรัฐ
มหาวิทยาลัยและ
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สถาบันอาชีวศึกษา ในรัฐและปริมณฑลตาง ๆ สําหรับกลุม อายุ 35–
54 ป เพิม่ ขึน้ เปน 2 เทา หรือเทากับ 73,000 คน
กลาวโดยสรุป การศึกษาและการฝกอบรมตอเนือ่ งกลาย
เปนสิง่ ทีส่ ําคัญ เมื่อประชาชนตองปรับตัวใหเขากับบรรยากาศในการ
ทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบการศึกษาของแคนาดาก็ยังคงตองปรับ
โปรแกรมใหสามารถตอบสนองความตองการของประชากรหรือนักเรียน
นักศึกษาทีม่ จี ํานวนมากขึน้ และมีอายุเพิม่ มากขึน้
ตัวอยางเชน การ
ขยายขอบเขตของโปรแกรมการฝกอบรม เพือ่ ชวยเหลือประชากรทีม่ ี
อายุนอ ยใหกลับเขาเรียนในโรงเรียน เพือ่ พัฒนาทักษะทีจ่ าเป
ํ นตอการ
ศึกษาและการฝกอบรมในขัน้ สูงขึน้
การศึกษาและความสามารถทางเทคนิคในระดับที่สูงขึ้น จํา
เปนสําหรับงานทุกประเภท ไมใชเฉพาะงานใหมๆ นับตั้งแต พ.ศ. 2533
งานทีต่ อ งการใชผทู ส่ี าเร็
ํ จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
มีจํานวนเพิม่ ขึน้ ถึง 1.3 ลานตําแหนง สวนงานสําหรับประชากรทีส่ าเร็
ํ จ
การศึกษาในระดับที่ตากว
ํ่ านัน้ มีจํานวนลดลงถึง 800,000 ตําแหนง ดัง
นัน้ ยิง่ เรียนสูงเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะหางานดี ๆ ไดมากเทานัน้
การเปลี่ยนแปลงในอีกแงหนึ่งคือ ระยะเวลาในชวงระหวาง
การเปนนักเรียนนักศึกษาทีไ่ มไดทางาน
ํ
(หมายถึง บุคคลที่ไปเรียนเต็ม
เวลาและไมทํางาน ทั้งงานแบบเต็มเวลาและแบบไมเต็มเวลา) จนถึง
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ชวงทีท่ างานโดยไม
ํ
ไดเรียน (หมายถึง บุคคลที่ทํางานเต็มเวลาและไม
ไดเรียน ทัง้ เรียนแบบเต็มเวลาและแบบไมเต็มเวลา)
สําหรับในชวงทศวรรษทีผ่ า นมา ระยะเวลาตามนัยขางตนจะ
เทากับ 6 ป โดยเฉลี่ยในประเทศประชาธิปไตยทางตะวันตก และจะ
เทากับ 7 ปโดยเฉลี่ยในประเทศแคนาดา สวนหนึ่งเปนเพราะเยาวชน
แคนาดาทํางานและเรียนไปพรอมๆ กันในทันที กอนทีจ่ ะไดงานทําแบบ
เต็มเวลา นับตั้งแตป พ.ศ. 2527 แคนาดา เดนมารก ออสเตรเลีย และเนเธอรแลนด มีสัดสวนของประชากรทีอ่ ายุนอ ยซึง่ ทํางานและเรียนไปพรอมๆ กัน
เพิ่มขึ้นเปนอยางมากเมื่อเทียบกับการฝกงานอยางเปนทางการ อาจกลาวได
วาประชากรที่อายุนอยเหลานี้ อยูใ นโปรแกรมการเรียนรูป ระสบการณจาก
การทํางานอยางเปนทางการ โดยผสมผสานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือระดับหลังมัธยมศึกษาเขากับการทํางานแบบไมเต็มเวลา หรือ โดย
ผสมผสานการทํางานแบบเต็มเวลาเขากับการทํางานแบบไมเต็มเวลา
ระบบการศึกษาและความทาทายใหมๆ
รัฐและปริมณฑลตางๆ กําลังดําเนินกิจกรรมดานการศึกษา
และการฝกอบรม เพื่อชวยเหลือในการเปลี่ยนแปลงจากการเขาเรียนใน
โรงเรียนไปสูก ารทํางาน โดยเฉพาะสําหรับประชากรทีอ่ ายุนอ ย กิจกรรม
หลายอยางอาศัยพื้นฐานจากแบบจําลองสากลที่ประสบความสําเร็จใน
หลาย ๆ ประเทศ โดยรัฐและปริมณฑล ตาง ๆ ไดประยุกตใชใหเหมาะ
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สมกับความตองการของภูมิภาคหรืออาศัยพื้นฐานจากโปรแกรมที่มีอยู
โดยนํามาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการตอบสนองความ
เปลีย่ นแปลงในเขตของตน
ตัวอยางของวิธีการที่ระบบการศึกษาตอบสนองตอความทา
ทายใหม ๆ ไดแก
โปรแกรมการให ที่ ป รึ ก ษาที่ น า เชื่ อ ถื อ และมี ป ระสบ
การณใหคาปรึ
ํ กษาแกผูที่ขาดประสบการณ (Mentoring Program)
ทัง้ ในดานการศึกษาและการทํางาน
● ในนิวฟนดแลนด มีโปรแกรมการเรียนการสอนแบบตัวตอ
ตัวหรือเปนกลุม ยอย (Tutoring for Tuition) สําหรับใหนกั เรียนนักศึกษา
ในกลุมเสี่ยง ไดเขาถึงการเรียนการสอนกลุม ยอยหรือมีทป่ี รึกษาเปนตน
แบบ (Peer Tutoring and Mentoring)
โปรแกรมสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน ชนเผาอะ
บอริจิน ชนกลุม นอยอืน่ ๆ หรือเยาวชนในกลุม เสีย่ ง
รัฐแอลเบอรตาใชวธิ กี ารถายโอนการเรียนรู – เยาวชน
●
สัมพันธ (Learning Transactions for Youth – Youth Connections)
สําหรับประชากรที่มีอายุนอยซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแตขาด
ทักษะและคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมซึง่ จําเปนในการทํางาน สวนรัฐแมนิโท
บาไดจดั กิจกรรมรวมระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิน่ ขึน้ เรียกวา
ความรวมมือเพือ่ พัฒนาอาชีพ(Partners for Careers) โดยรัฐจะพัฒนา
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ความสัมพันธกบั ภาค เอกชนทีใ่ หความสําคัญแกชนเผาอะบอริจนิ ที่
สําเร็จการศึกษา เพือ่ ลดอัตราการวางงานของประชากรเผาอะบอริจนิ
โปรแกรมการใหคาปรึ
ํ กษาเกี่ยวกับอาชีพและการหา
งานใหทาโดยให
ํ
ทางเลือกและคําปรึกษาที่มีขอบเขตอยาง
กวาง
ขวาง
● หลักสูตรใหมที่เรียกวาทักษะเกี่ยวกับอาชีพและเทคโนโลยี
(Career and Technology Studies) ชวยใหนกั เรียนนักศึกษาชาวแอล
เบอรตาสรางทักษะที่เหมาะสมกับความตองการของตลาด เพือ่ เตรียม
ความพร อ มสําหรั บ การทํางานหรื อ การฝ ก อบรมในระดั บ หลั ง มั ธ ยม
ศึกษา
การเป น หุ น ส ว นระหว า งโรงเรี ย นและภาคธุ ร กิ จ ที่
กระตุนนักเรียนนักศึกษาใหศึกษาและฝกอบรมตอภายหลังระดับ
หลังมัธยมศึกษาและเพิ่มพูนความรูของตนในเรื่องความคาดหวัง
ของนายจางและใหบริการขอมูลแกนกั ศึกษาเกีย่ วกับอาชีพ
ิ โคลัมเบียจัดโปรแกรมการทํางานของนักเรียนนัก
● รัฐบริตช
ศึกษาในชวงฤดูรอ นและโปรแกรมเพือ่ การทํางานของเยาวชน (Student
Summer Works & Youth Works Programs) โดยรวมมือกับแรงงาน
ธุรกิจและชุมชนในการเชือ่ มโยงระบบการศึกษา การฝกอบรมและการ
ฝกงานเขาดวยกัน เพือ่ สรางโอกาสการจางงานและประสบการณในการ
ทํางานสําหรับประชากรทีม่ อี ายุนอ ย สวนปรินซเอดเวิรดไอรแลนดได
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พัฒนาความสัมพันธกบั ธุรกิจและองคการอืน่ ๆ ในการประเมินโปรแกรม
ความรวมมือตาง ๆ ทีม่ อี ยูแ ละพัฒนาโปรแกรมใหม ๆ ขึน้
โปรแกรมความรวมมือทางการศึกษา ซึง่ เปดโอกาสให
นักเรีย นนัก ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับหลังมัธยมศึกษา
สามารถเรียนรูใ นหองเรียนไปพรอม ๆ กับการทํางานแบบมีผูชี้
แนะในสถานทีท่ ํางาน
● รัฐออนแทรีโอประสบความสําเร็จในการศึกษาแบบประสาน
ในระดับมัธยมศึกษา และไดจัดทําโปรแกรมสะพานเชือ่ มโยงออนแทรีโอ
(Ontario’s Bridges) ซึง่ เปนโปรแกรมทีช่ ว ยเชือ่ มโยงการถายโอน
ระหวางโรงเรียนและทีท่ างานโปรแกรมดั
ํ
งกลาวใชระยะเวลา 3 ปและ
เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาที่วางแผนวาจะทํางานในทันทีที่จบมัธยม
ศึกษา สําหรับกระทรวงการศึกษาของ ควิเบกไดมีความรวมมือกับภาค
ธุรกิจ แรงงาน คณะกรรมการ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับหลัง
มัธยมศึกษา เพือ่ ชวยพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมดานอาชีพและเทคนิค
ในหองเรียนและทีท่ างาน
ํ
รัฐควิเบกมีเปาหมายทีจ่ ะเพิม่ จํานวนการลง
ทะเบียนในโปรแกรมจาก 4,000 คน เปน 6,000 คน โดยใหความสําคัญ
เปนพิเศษแกเด็กผูห ญิงและผูห ญิงทีม่ อี ายุนอ ย ในสาขาตาง ๆ ทีเ่ พศ
หญิงยังมีสว นรวมอยูน อ ยเกินไป
โปรแกรมการปรั บ โครงสร า งการศึ ก ษาให เ ชื่ อ มโยงกั บ
ตลาดแรงงานอยางใกลชดิ มากยิง่ ขึน้
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รัฐซัสแคตเชวันมีโปรแกรม “สะพานเชือ่ มโยงการจางงาน
– Bridges to Employment” ซึง่ อาศัยพืน้ ฐานของความแข็งแกรงของ
กิจกรรมตาง ๆ ทีม่ อี ยูใ นการฝกอบรม การฝกอบรมซํ้า และการสราง
เสริมทักษะของประชากรใหเหมาะสมกับตลาดแรงงาน โปรแกรมดัง
กลาวเชื่อมโยงการฝกอบรมทักษะกับการจางงานและตลาดแรงงานใน
รัฐฯ โดยตรง สวนรัฐยูคอนซึ่งกําลังประสบปญหามีนกั เรียนนักศึกษา
มากเกินไป ไดตระหนักถึงปญหาทางโครงสรางของชัน้ เรียน และปรับ
จาก 3 ระดับ เปน 2 ระดับ โดยหวังวามาตรการดังกลาวจะชวยใหนกั
เรียนนักศึกษาในรัฐอืน่ ๆ อยูใ นโรงเรียนเปนชวงเวลายาวนานกวาเดิม
ตลอดจนลดจํานวนการเปลี่ยนโรงเรียนและจัดหาบุคคลตนแบบ (Role
Models) ทีม่ อี าวุโสใหเปนแบบฉบับของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โปรแกรมการฝกงานสําหรับเยาวชน เปดโอกาสใหนกั เรียน
นักศึกษาไดเรียนรูทักษะที่นาไปใช
ํ
งานไดจริงสําหรับอาชีพการงานใน
บรรยากาศที่มีผูชี้แนะและเรียนรูเนื้อหาสาระทางทฤษฎีในบรรยากาศ
หองเรียน (สวนใหญเปนสถาบันทางเทคนิคระดับหลังมัธยมศึกษา) รัฐ
นิวบรันสวิกมีโปรแกรมการฝกงานสําหรับเยาวชน ระยะเวลา 3 ป โดย
ใหโรงเรียนประจําแขวงบริหารงาน เพือ่ ชวยใหการเชือ่ มโยงการถายโอน
ระหวางโรงเรียนและที่ทํางานหรือการเขาศึกษาตอในระดับหลังมัธยม
ศึกษาเปนเรือ่ งทีง่ า ยขึน้
●
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การฝกอาชีพ การจางงานโดยทําสัญญาเปนผูฝกงานและ
แนวทางอืน่ ๆ ในลักษณะที่ใกลเคียงกัน เพือ่ ฝกอบรมอาชีพซึง่ รวมถึงการ
เรียนรูการทํางานแบบมีผูชี้แนะในสาขาวิชาที่จะตองใชความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเปนพิเศษ รัฐโนวาสโกเชียรวมมือกับภาคเอกชนในการสราง
งาน
โดยการจัดการศึกษาแบบประสานและการฝกงานที่เกี่ยวของกับ
อาชีพ สวนในนอรทเวสต เทรรทิ อรีส ไดจดั ใหมโี ปรแกรมฝกอบรมระยะ
เวลา 4 ป โดยรวมมือกับรัฐบาลกลางในการเตรียมดําเนินการตาม Inuit
สําหรั บ การจ า งงานในบริ ก ารของรั ฐ ที่ เ ป น ตั ว แทนในเขตนู น าวุ ท
(Nunavut) ใน พ.ศ. 2542 ซึง่ ปริมณฑลใหม (New Territory) จะกลาย
เปนเขตปกครองตนเอง

ซีเมค (CMEC) คืออะไร
สําหรับประเทศแคนาดา การศึกษาเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
ของทุกๆ รัฐและปริมณฑล ดังนั้น รัฐมนตรีการศึกษาและทีป่ รึกษารัฐ
มนตรีซง่ึ ตองการเวทีทจ่ี ะประชุม เพือ่ สนทนาหารือกันในประเด็นทีม่ คี วาม
สนใจรวมกัน จึงไดรวมกันจัดตั้ง “สภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนาดา –
Council of Ministers of Education – CMEC” ขึ้นใน พ.ศ. 2510
สภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนาดา เปนเวทีแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการศึกษาระดับชาติของประเทศแคนาดา เปนกลไกทีผ่ ู
บริหารตาง ๆ ปรึกษาหารือและดําเนินการในเรือ่ งทีม่ ผี ลประโยชนรว ม
กัน
เปนเครือ่ งมือในการปรึกษาหารือและรวมมือกันระหวางรัฐและ
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ปริมณฑลตางๆ กับองคการดานการศึกษาของชาติและรัฐบาลกลาง
รวมทั้งเปนตัวแทนในระดับระหวางประเทศในเรื่องที่เ กี่ยวของกับผล
ประโยชนทางการศึกษาของรัฐและปริมณฑลตางๆ
เพื่อสงเสริมการศึกษาและการใชภาษาราชการของแคนาดา
สภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนาดา
ไดรวมมือกับรัฐและปริมณฑล
ตางๆ ในการจัดการและบริหารโปรแกรมสนับสนุนการใชภาษาราชการ
และโปรแกรมการใหทนุ สําหรับการเรียนภาษาในชวงฤดูรอน (Official –
Language Monitor Program & Summer Language Bursary
Program) นอกจากนี้ สภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนาดา ยังบริหาร
ศูนยขอมูลขาวสารระหวางประเทศเพื่อการเสริมสรางคุณสมบัติที่จาเป
ํ น
ในการทํางาน (Canadian Information Centre for International
Credentials – CICIC) ซึง่ เปนศูนยทแ่ี คนาดาจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เก็บรักษา
ฐานขอมูลเกี่ยวกับองคการที่เกี่ยวของกับอาชีพและการศึกษาและวิธี
เสริมสรางคุณสมบัติที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในปจจุบนั รัฐมนตรี
การศึกษากําลังรวมกันดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของสภารัฐมนตรีการ
ศึกษาของแคนาดา ซึง่ แบงไดเปน 2 กรณี ไดแก กิจกรรมดานกลยุทธ
พื้นฐานทั่วแคนาดาซึ่งใหเขตการปกครองทั้งหมดมีสวนรวมและกิจกรรม
ในลักษณะสมาคม (consortium) ซึ่งรัฐและปริมณฑลตางๆ สามารถ
เลือกที่จะเขารวมและใหการสนับสนุนทางการเงินไดตามความสมัครใจ
กลยุทธพื้นฐานที่ใชทั่วประเทศแคนาดา
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- ประเมินผลการศึกษาดานคณิตศาสตร การอาน – การ
เขียนและวิทยาศาสตร ของนักเรียนอายุ 13 – 16 ป
- รวบรวมขอมูลทางสถิตเิ กีย่ วกับผลของระบบการศึกษาทัว่
ประเทศ
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐและปริมณฑล
ตาง ๆ ในหัวขอตาง ๆ ซีง่ รวมถึงเทคโนโลยี การเรียนรูแ บบเปด ลิขสิทธิ์
และการวิจยั และพัฒนาการศึกษา
- จัดทํารายงานเกีย่ วกับการศึกษาของแคนาดาในดานตาง ๆ
เปนระยะ ๆ
- กํากับดูแลเรื่องการยายสถานศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา
ระดับหลังมัธยมศึกษา โดยการจัดการใหมกี ารถายโอนหนวยกิต (Credit
Transfer) ระหวางรัฐและปริมณฑลตางๆ
บางรัฐและปริมณฑล ไดจัดตั้งสมาคมตางๆ ขึน้ รวมถึง
สมาคมรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ดังนี้
- พัฒนากระบวนการทีจ่ ะวางเปาหมายและความคาดหวัง
สําหรับระดับหลังมัธยมศึกษา
- รวมมือกันในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับหลักสูตร
สําหรับผูที่ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภารัฐมนตรีการ
ศึกษาของแคนาดา ติดตอไดทฝ่ี า ยเลขานุการซึง่ ทําหนาทีป่ ระสานงาน

56

กิจกรรมของสภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนาดา ซึง่ ตัง้ อยูท น่ี ครโทรอน
โต ตามทีอ่ ยูข า งลางนี้
COUNCIL OF MINISTERS OF EDUCATION,
CANADA
252 BLOOR STREET WEST,
SUITE 5 – 200
TORONTO, ONTARIO M5S 1V5
TEL.
(416) 964-2551
FAX.
(416) 964-2296
E-Mail: cmec@cmec.ca
Internet: http//www.cmec.ca

ทีป่ รึกษา

ดร. รุง แกวแดง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
นางศรีนอ ย โพวาทอง
ทีป่ รึกษาดานตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ดร. สิรพิ ร

บุญญานันต

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ผูพิจารณารายงาน นางศรีนอ ย

โพวาทอง
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ผูแปล

นางสาววิไลลักษณ ผดุงกิตติมาลย

บรรณาธิการ

นางสุรางค

โพธิพ์ ฤกษาวงศ

ผูประสานงาน

นางสาวสายวรุณ

บุญคง

นางสาววิภสั รินทร

ประพันธสิริ

ผูจัดพิมพตนฉบับ นางสาววิไลลักษณ ผดุงกิตติมาลย

