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บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร

1. ภูมหิ ลังทัว่ ไป
ฝรัง่ เศสเปนประเทศใหญทส่ี ดุ ในยุโรปตะวันตก มีพน้ื ที่ 551,600 ตารางกิโลเมตร
และยังมีดนิ แดนนอกประเทศอยูใ นการปกครองอีกหลายแหง ฝรัง่ เศสแบงเขตการปกครองทัง้ หมดออก เปน
22 เขต (region) โดยแตละเขตประกอบดวยกลุม จังหวัด (departements) ตัง้ แต 2 – 8 จังหวัด รวม
ทัง้ สิน้ มี 101 จังหวัด โดยอยูใ นฝรัง่ เศส 96 จังหวัด และเปนจังหวัดโพนทะเล 5 จังหวัด สําหรับ
การปกครองระดับทองถิน่ แบงเปนระดับ เขต (Arrondissements) อําเภอ (Cantons) และตําบลหรือ
เทศบาล (Communes) ภาษาฝรัง่ เศสเปนภาษาราชการและภาษาทีใ่ ชในระบบการศึกษา
2. ภูมหิ ลังดานการศึกษา

2.1. หลักการพืน้ ฐาน การศึกษาในฝรัง่ เศสเปนการใหเปลา เปนภาคบังคับสําหรับเด็กอายุ
6-16 ป และจะตองมีความเปนกลาง ไมฝก ใฝแนวทางศาสนาหรือการเมือง ฝรัง่ เศสใหความสําคัญกับการ
ใหการศึกษาแกประชาชนในชาติมาก โดยไดกําหนดใหการศึกษาเปนภารกิจสําคัญทีส่ ดุ ของชาติ และตัง้
เปาหมายทางการศึกษาไวหลายประการ
2.2 การปฏิรปู การศึกษา เปนการปรับเปลีย่ นทัง้ วัตถุประสงค เปาหมาย เนือ้ หา หลักสูตร
วิธีการสอน และวิธกี ารจัดการศึกษา เพิอ่ การแกไขปญหาสําคัญในดานการศึกษาทีฝ่ รัง่ เศสกําลังเผชิญอยู 5
ประการ คือ
! การศึกษายังไมเปนไปเพือ
่ คนทัง้ มวล คนฝรัง่ เศสรอยละ 15-20 ยังมีปญ
 หาในการอาน หรือไมรหู นังสือ
และยังมีกลุม คนดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมทีข่ าดการศึกษาหรือไมสามารถเรียนใหจบการศึกษา
! ปญหาในวิธก
ี ารเรียนการสอน ใชหลักสูตรทีร่ วมศูนยมากเกินไปจนขาดความยืดหยุน ไมเหมาะสมกับ
สภาพจําเพาะของชุมชนหรือผูเ รียน ทําใหการศึกษาไมไดผลเทาทีค่ วร
! การบริหารการศึกษาขาดประสิทธิภาพ เนือ
่ งจากรัฐควบคุมการดําเนินการทุกชนิดตัง้ แตการสราง โรง
เรียน การคัดเลือก บรรจุ ครูและบุคลากรอืน่ ๆ งบประมาณ ตลอดจนหลักสูตรซึง่ ใชกฎหมายกําหนด
อยางละเอียด
! คุณภาพครูยง
ั ตําเกิ
่ นไป เนือ่ งจากทัง้ ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีวฒ
ุ ติ ่ากว
ํ าปริญญาตรี โดยจบ
จากโรงเรียนฝกหัดครูซง่ึ มีจานวนมากและคุ
ํ
ณภาพหลากหลาย
! ยังไมตอบสนองตอชีวิตการทํางานและปญหาการวางงานเทาทีค
่ วร ฝรั่งเศสมีการวางงานสูงถึงรอยละ 11
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ดังนั้น เจตนารมณและสารัตถะของการปฎิรปู การศึกษาของฝรัง่ เศสจึงพอสรุปไดดงั นี้
1. ใหเปนการศึกษาเพือ่ คนทัง้ มวล (Education for All) เพือ่ ใหชาวฝรัง่ เศสทุกคน
ทุกเพศ ทุกวัย เขาระบบการศึกษาได โดยทําใหงา ยสําหรับทุกคนทีจ่ ะเขาเรียน โดยเปนการศึกษาแบบ ให
เปลาตัง้ แตอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย และมีมาตรการลดความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาทีม่ าจากสาเหตุ
ตางๆ ลงใหไดมากทีส่ ดุ
2. ปรับปรุงหลักสูตรและการสอน ทําใหการเรียนการสอนเปนการเรียนรูท เ่ี อาผูเ รียนเปน
ศูนยกลาง จัดการศึกษาแบบเปนชวง (cycle) ทีต่ อ เนือ่ งเชือ่ มโยงกันไดงา ย และมีความหลากหลายอยูใ น
ตัว เพือ่ ใหตอบสนองตอผูเ รียนแตละคนไดมากทีส่ ดุ
3. กระจายอํานาจการจัดการศึกษา โดยจัดใหเขต (region) ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัด (departement) ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และเทศบาล (commune)
ดูแลโรงเรียนประถมศึกษาและอนุบาล โดยเปนการดูแลในดานการสราง ซอมแซมโรงเรียน และดําเนิน กิจ
กรรมตางๆ ของโรงเรียน แตรฐั หรือสวนกลางยังคงอํานาจในการอนุมตั ใิ หสรางโรงเรียนหรือชัน้ เรียน หลัก
สูตร และการบริหารงานบุคลากร และมีการรวมรับภาระดานงบประมาณระหวางสวนกลางกับสวน ทองถิน่
4. ดําเนินการปฎิรปู การฝกหัดครู ใหยกเลิกโรงเรียนฝกหัดครูซง่ึ มีจานวนมาก
ํ
และมีคณ
ุ ภาพหลากหลาย มาจัดตัง้ สถาบันฝกหัดครูระดับมหาวิทยาลัยแทน (IUFM – Institut
Universitaire de Formation des Matres) โดยใหในแตละเขตการศึกษามี IUFM เพียงแหงเดียว
ซึง่ เปดรับผูจ บปริญญาตรีสาขาตางๆ เขามาศึกษาในดานนีอ้ ยางนอย 2 ป
5. ใหการศึกษาตอบสนองตอปญหาเรือ่ งงาน โดยการปรับปรุงหลักสูตรและระบบ
การเรียนใหสามารถตอบสนองปญหาการวางงาน และเตรียมคนสําหรับตลาดงาน มีการเนนวิชาชีพตัง้ แต
ระดับมัธยมศึกษาทีเ่ ปดทางเลือกถึง 3 สาย คือ สายสามัญ สายเทคนิค และสายอาชีพ และในมหาวิทยาลัย
ทุกแหงจะมีสถาบันเทคโนโลยีสาหรั
ํ บรับผูจ บมัธยมศึกษามาเรียนตอ 2 ป และยังใหความสําคัญตอการ ฝก
อบรมหรือฝกงานในสถานทีป่ ระกอบการจริง โดยอาศัยทัง้ กรอบกฏหมายเพือ่ บังคับในการนีแ้ ละความ รวม
มือกับภาคเอกชนผูป ระกอบการ
ฝรัง่ เศสเริม่ ดําเนินการกระจายอํานาจอยางจริงจังมาตัง้ แตปค .ศ. 1982 (พ.ศ. 2525)
และมีพฒ
ั นาการมาเปนลําดับจนกระทัง่ ทองถิน่ คือ จังหวัด เทศบาล และสถานศึกษา สามารถมีอสิ ระทีจ่ ะ
จัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละแหง แตรฐั บาลยังคงธํารงบทบาทสําคัญในการเปน
“ผูร บั ประกัน” (le garantor) ในการดําเนินการใหบริการการศึกษาและรักษาความกลมกลืนของระบบ
การศึกษา

การปฎิรปู การศึกษาของฝรัง่ เศสอาศัยกรอบกฎหมายเปนแนวทางและเครือ่ งมือสําหรับการ
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ดําเนินการ กฏหมายทีม่ บี ทบาทมากทีส่ ดุ ในปจจุบนั คือ กฎหมายวางกรอบการศึกษาฉบับวันที่ 10
กรกฎาคม ค.ศ. 1989 (La loi d’ orientation sur Education du 10 Juillet 1989) หรือที่
รูจ กั กันในนามกฎหมาย 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 หรือกฎหมายโจสแปง (La loi Jospin) ซึ่งกําหนด
พันธกิจและวัตถุประสงคของชาติตลอดจนพันธกิจของระบบการศึกษาไว โดยภายในชวงเวลา 10 ป
เยาวชนในกลุม อายุทง้ั หมดจะตองไดรบั การศึกษา อยางนอยถึงระดับวุฒบิ ตั ร CAP (certificat d’
aptitude professionelle) หรือ BEP (brevet d’ etudes professionelles และใหรอ ยละ
80 ไปไดถงึ ระดับ Baccalaureat (ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)

2.3 ระบบการศึกษาในปจจุบนั

ระบบการศึกษาในแตละขัน้ จัดเปนชวงหรือวงจร ดังใน
แผนภูมิ โรงเรียนมีทง้ั โรงเรียนของรัฐบาลสวนทองถิน่ ทีจ่ ดั การศึกษาแบบใหเปลา และโรงเรียนเอกชนทีไ่ ด
รับเงินชวยเหลือในการดําเนินการจากรัฐบาลและจัดการศึกษาเหมือนโรงเรียนรัฐบาล แตนกั เรียนตองจายคา
เลาเรียน นอกจากนัน้ รัฐบาลยังไดจดั บริการการศึกษาพิเศษสําหรับกลุม ผูด อ ยโอกาสตางๆในหลายรูปแบบ

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ชัน้ ประถมกลาง 2 ( COURS MOYEN 2 )
ชัน้ ประถมกลาง 1 ( COURS MOYEN 1 )
ชัน้ ประถมถมตน 2 ( COURS éLéMENTAIRE 2 )
ชัน้ ประถมถมตน 1 ( COURS éLéMENTAIRE 1)
ชัน้ เตรียมประถม (COURS PRéPARATOIRE )

ชั้นเด็กโต ( grande section )
ชั้นเด็กกลาง ( section moyenne )
ชั้นเด็กเล็ก ( petite section )
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ระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัย

ชวงสุดทาย

IUT

สถาบันระดับอุดมศึกษา***
IUP
CPGA

Grande cole

ชั้นสุดทาย

(cycle
terminal)

ชัน้ 1
ชัน้ 2

Premiere d’ adaptation

ชัน้ 1
ชัน้ 2

ชวงการตัดสินใจ

(cycle de
dtermination)

ชวงแนะแนว (cycle
d’ orientation)
ชวงเสริมสราง หรือชวงกลาง
(cycle central/ cycle de
consolidation)

ชัน้ 3 สายสามัญ
ชัน้ 4 สามัญ

ชวงสังเกตการณและปรับตัว
(cycle d’observation et
adaptation)

ชัน้ 3 สายเทคโนโลยี

ชัน้ พิเศษ

ชัน้ 3 สายอาชีพ

ชัน้ 4 ทางเลือกสายเทคโนโลยี/อาชีพ
ชัน้ 5
ชัน้ 6

ประถมศึกษา

***IUT =

สถาบันเทคโนโนยีของมหาวิทยาลัย

Grande cole = สถาบันการศึกษาชั้นสูง

IUP = Professionalized University Institute
CPGE = ชัน้ เตรียมเขาโรงเรียนชัน้ สูง (Grande cole)
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ระดับมหาวิทยาลัย
การเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยหลักการแลวจะไมมมี าตรการคัดเลือก ทุกคนทีไ่ ด
รับประกาศนียบัตร Baccalaurat หรือเทียบเทาสามารถเขาเรียนได ทัง้ นี้ ยกเวนในบางสาขาวิชา เชน
แพทย และในสถาบันการศึกษาพิเศษตางๆ การเรียนในระดับอุดมศึกษาแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
การศึกษาระยะสัน้ ใชเวลา 2-3 ป เนนวิชาชีพ การศึกษาระยะยาว ทําปริญญาตรี โท เอก ใชเวลา 3-9 ป
และการศึกษาในสถาบันศึกษาชัน้ สูงหรือ “Grande ecole”

3. โครงสรางการบริหารการศึกษาของฝรัง่ เศส
ในการจัดการบริหารการศึกษา ฝรัง่ เศสแบงเขตการศึกษา (academies) ออกเปน 28 เขต
โดยปกติในแตละเขตการปกครอง (regions) จะมีเขตการศึกษา (academies) 1 เขต
ํ
กษาและดูแลใหมกี าร
3.1 การแบงความรับผิดชอบ รัฐบาลปนผูก าหนดนโยบายการศึ
นํานโยบายไปปฎิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว
ํ
รัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบในเรือ่ งการศึกษาโดยตรง ไดแก รัฐมนตรีการ
ศึกษาแหงชาติ การวิจยั และเทคโนโลยี (Ministre de l’ education nationale, de la recherche
et de la technologie) ซึง่ ดูแลรับผิดชอบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สวนใน
ระดับอุดมศึกษา อยูใ นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีการอุดมศึกษา (Ministre de l’ enseignement
superieur) นอกจากนัน้ ภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในเรือ่ งการศึกษาในสาขาพิเศษอืน่ ๆ และ
บริการทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา ยังถูกกระจายไปใหกบั รัฐมนตรีกระทรวงอืน่ ๆ ดวย
จากการกระจายอํานาจการศึกษาทีเ่ ริม่ เมือ่ ปค.ศ. 1982 และ 1983 บทบาทของสวน ราช
การในภูมภิ าคและทองถิน่ เพิม่ ขึน้ อยางมาก ในการนีเ้ ทศบาลหรือคอมมูน(communes) เปนผูร บั ผิดชอบโรง
เรียนในระดับประถมศึกษารวมทัง้ โรงเรียนอนุบาล “จังหวัด” (departements) เปนผูร บั ผิดชอบโรงเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือคอลเลจ (collges) และเขต (regions) เปนผูร บั ผิดชอบโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือลีเซ (lycees) ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยมีอานาจอิ
ํ
สระในดานการบริหาร การเงิน
และดานวิชาการ และยังมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกหลายแหงทีอ่ ยูภ ายใตกระทรวงอืน่ ๆ
กระทรวงแรงงานฯ และเขต (regions) รวมกันดูแลการฝกงานในอาชีวศึกษาทีอ่ ยูน อกระบบโรงเรียน
โดยสภาบริหารของเขตเปนผูจ ดั ทําโปรแกรมการฝกงานในแตละปการศึกษา
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3.2 อํานาจหนาที่ของสวนกลาง บทบาทสําคัญของสวนกลางจะมี 4 ประการ คือ
1) การสรางแนวคิดและวางนโยบาย 2) การประเมินผล 3) การควบคุมและประสานงาน
4) การสงเสริมและการกระตุน เพือ่ ใหเกิดการดําเนินการทีฉ่ บั ไวหรือสรางนวัตกรรม
แมมกี ารกระจายอํานาจแลว แตรฐั หรือสวนกลางยังคงอํานาจเต็มไวบางประการ คือเปน
ผูก ําหนดกฎระเบียบตางๆ กําหนดกรอบและดูแลหลักสูตร คงอํานาจในการอนุมตั ใิ หสรางโรงเรียนและ ชัน้
เรียน และการบริหารงานบุคคล รัฐจึงยังเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยสวนใหญในการใหบริการการศึกษา ซึง่
รวมถึงเงินเดือนและคาจางของบุคลากรทัง้ หมด

3.3 ตําแหนง และอํานาจหนาทีข่ องสวนภูมภิ าคและทองถิน่
3.3.1 ตําแหนงของผูแ ทนของสวนกลางในสวนทองถิน่ สามารถสรุปไดดงั นี้

ระดับ
รัฐบาล
เขต (region)

ผูแ ทนของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี

ผูว า ราชการเขต
(Prefet de region)
จังหวัด (departement) ผูว า ราชการจังหวัด
(Prefet du
departement)
-เทศบาล (commune)

ผูแ ทนของกระทรวงการศึกษาฯ
รัฐมนตรีการศึกษาแหงชาติฯ
ศึกษาธิการเขต (Recteur)
ผูต รวจราชการเขตการศึกษา

(Inspecteurs d’ academie -IA)
ผูต รวจราชการการศึกษาแหงชาติ

(Inspecteurs de l’ education
nationale - IEN)

3.3.2 การจัดการบริหารการศึกษาในทองถิน่
ในระดับจังหวัด (departements) มีสภาจังหวัด (conseil general) เปน
องคกรการบริหารทัว่ ไปและดูแลเรือ่ งการศึกษา จังหวัดมีหนาที่ รับผิดชอบในการกอสราง ตอเติม และดูแล
อาคารสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (colleges) และการจัดรถบริการรับ-สง
นักเรียนสําหรับนักเรียนในเขตจังหวัดของตน
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ในระดับตําบลหรือเทศบาล (communes) โรงเรียนประถมศึกษา (ecoles
elementaires) และโรงเรียนอนุบาล ตลอดจนสถานดูแลเด็กกอนวัยเรียน (ecoles maternelles)
ตางๆ อยูภ ายใตการบริหารของทองถิน่ ในระดับตําบลหรือเทศบาล สภาเทศบาลเปนผูก อ ตัง้ สถานศึกษา
และบริหารงบประมาณสําหรับสถานศึกษาเหลานัน้ รับผิดชอบการจัดรถบริการรับ-สงนักเรียนสําหรับนักเรียน
ในเขตจังหวัดของตน และสามารถตัดสินใจและดําเนินการในเรือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับโรงเรียนในความ
รับผิดชอบไดเองเปนสวนใหญ
ในระดับสถานศึกษา โรงเรียนทัง้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีอสิ รภาพ
ในการบริหารสถานศึกษาของตนไดในแงการการเรียนการสอนและการบริหารงานทัว่ ไป แตตอ งจัดทํา แผน
การเรียนการสอนสําหรับกําหนดงบประมาณและติดตามผล ทัง้ นี้ สถาบันการศึกษาแตละแหงจะตองคํานึง
ถึงลักษณะจําเพาะและความตองการของทองถิน่ ของตนเขามาประกอบการพิจารณาดวย
ในสถานศึกษาจะมีสภาบริหาร (Conseil d’ administration) ซึง่ มีหวั หนา
สถานศึกษาเปนประธาน มีสมาชิกมาจากองคกรทองถิน่ ตางๆ จากฝายบริหารและบุคลากรของสถานศึกษา
ผูแ ทนผูป กครอง ผูแ ทนนักเรียน และผูท รงคุณวุฒจิ ากภายนอกสถานศึกษา ทําหนาทีค่ วบคุมดูแลการ
ดําเนินการบริหารการศึกษา กําหนดแนวทางสําหรับแผนพัฒนาสถานศึกษา และวางหลักการอืน่ ๆ สําหรับ
การดําเนินการตางๆ สภาบริหารยังมีองคกรตางๆ ใหความชวยเหลืออีกหลายองคกร ไดแกคณะกรรมการ
ถาวร (Commission permanente) สภาสาขาวิชา (Counseil de discipline) และสภาชัน้ เรียน

(Counseil de class)
หัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา คือ Directeur หรือ Directrice
สวนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือ Principal และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ Proviseur
หัวหนาสถานศึกษามาจากการสอบแขงขัน และมีสถานะเปนขาราชการของกระทรวงการศึกษาฯ

ในระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา มีอานาจปกครองตนเองได
ํ
ทง้ั ทางดานการบริหาร การเงิน การ
สอน การวิจัย โดยมีองคกร 3 แหงสําหรับดําเนินการบริหาร คือ สภาบริหาร (conseil d’
administration) สภาวิชาการวิทยาศาสตร (conseil scientifique) และสภากิจการการศึกษาและ
วิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย (conseil des etudes et de la vie universitaire) สมาชิกของสภาทัง้ 3
แหงประกอบดวยผูแ ทนดานวิชาการ ดานการวิจัย ผูแ ทนนักศึกษา ผูแ ทนเจาหนาทีฝ่ า ยบริหารและเทคนิค
ผูแ ทนกลุม ผลประโยชน และผูท รงคุณวุฒจิ ากภายนอกสถาบันเทาทีจ่ าเป
ํ น สวนอธิการบดี หรือประธาน
ของมหาวิทยาลัยนัน้ มาจากการเลือกตัง้ โดยสมาชิกสภาทัง้ 3 แหงทุกคนเปนผูล งคะแนนเลือกตัง้ ประธาน
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ของมหาวิทยาลัยทําหนาทีเ่ ปนประธานสภาทัง้ 3 แหง และมีอํานาจสูงสุดเหนือบุคลากรทัง้ หมดในสถาบันของ
ตน
ตัง้ แตปค .ศ. 1989 (พ.ศ.2532) เปนตนมา ทบวงมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบ
ประมาณใหกบั สถาบันอุดมศึกษาตามสัญญาระยะยาว 4 ป อันเปนสัญญาระหวางรัฐบาลกับสถาบันอุดม
ศึกษาแตละแหง เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยมีอานาจปกครองตนเองอย
ํ
างแทจริง ในการนี้ แตละสถาบันจะตอง
จัดทําแผนงานการศึกษาและกิจกรรมการศึกษาขึน้ มาเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัยกอนอนุมตั ิ

3.4 หนวยงานอืน่ ๆ ในระบบการบริหารการศึกษา
3.4.1 องคกรสําหรับการตรวจสอบและประเมินผล
องคกรทีท่ ําหนาทีด่ า นการตรวจสอบและประเมินผลขึน้ ตรงกับสวนกลาง คือ
สํานักผูต รวจการ (General Inspectorate) ในสังกัดสํานักรัฐมนตรีของกระทรวงการศึกษาแหงชาติฯ
องคกรและบุคลากรทีท่ าหน
ํ าทีด่ า นการตรวจสอบ (inspection/inspecteurs) มีหนาที่ คือ
1) ประเมินผลงานของระบบ 2) ประเมินผลงานของบุคลากร 3) ควบคุมใหกจิ กรรมตางๆ เปนไปตาม
วัตถุประสงคทร่ี ฐั บาลกําหนดไว 4) กระตุน ใหมนี วัตกรรมในการดําเนินการ 5) ใหการปรึกษาแนะนํา
ในทางปฎิบตั ิ ศึกษาธิการเขต (recteur) และผูว า ราชการเขต (prefet de region) กับ ผูว า ราชการ
จังหวัด (prefet du departement) สามารถทําหนาทีด่ า นนีไ้ ดเชนกัน แตฝรัง่ เศสมีหนวยงานเฉพาะ
ดานการตรวจสอบและประเมินผลโดยตรงดวย คือ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประเมิน
และตรวจสอบทําโดยหนวยงานระดับชาติ (corps nationaux) และหนวยงานระดับทองถิน่ (corps

regionaux)
หนวยงานระดับชาติ (corps nationaux) ประกอบดวย
" หนวยตรวจสอบการศึกษาทัว่ ไปแหงชาติ (Inspection generraux de l’ administration
national - IGEN) ทําหนาทีต่ รวจสอบและใหคาแนะนํ
ํ
าในสวนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายและเนือ้ หา
ของการศึกษา
" หนวยตรวจสอบการบริหารการศึกษา (Inspection generraux de l’ administration de
l’ education nationale - IGAEN) ทําหนาทีต่ รวจสอบและใหคาแนะนํ
ํ
าในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
การบริหารระบบการศึกษา
หนวยงานระดับทองถิน่ (corps regionaux) ประกอบดวยหลายหนวยงานยอย
ทีส่ ําคัญคือ คณะผูต รวจสอบดานการสอนและวิชาการ (Inspecteurs pedagogiques regionaux –
Inspecteurs d’ academie -- IPR-IA) ตรวจสอบในระดับมัธยมศึกษา และคณะผูต รวจสอบ
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ดานการศึกษาแหงชาติ (Inspecteurs de l’ education nationale – IEN) ตรวจสอบในระดับ
ประถมศึกษา
สวนการประเมินและตรวจสอบในระดับอุดมศึกษา ทําโดย คณะกรรมการการ
ประเมินผลแหงชาติ (comit national d’ evaluation – CNE ) ซึง่ มีสถานะเปนอิสระทางการ
บริหาร
มีอสิ ระทางการเงิน และสามารถสรางงานไดเองตามทีเ่ ห็นเหมาะสม

ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของฝรัง่ เศส อาจพอสรุปไดดงั ตารางตอไปนี้

การตรวจสอบและประเมินผล

หนวยงานระดับชาติ
(corps nationaux)

หนวยตรวจสอบ
การศึกษา
ทั่วไปแหงชาติ

(IGEN)

IPR-IA
discipli
naires

หนวยตรวจสอบ
การบริหาร
การศึกษา

(IGAEN)

IPR-IA
IPR-IA
Etablisse
adminis
ments
tratives
et vie scolaire

การตรวจสอบ/ประเมินผล
ในระดับอุดมศึกษา

หนวยงานระดับทองถิน่
(corps regionaux)

คณะผูตรวจ
ราชการเขต

การศึกษา
(IPR-IA)

คณะผูตรวจ ราชการ
การ ศึกษาแหงชาติ

คณะกรรมการการ
ประเมินผลแหงชาติ

(IEN)

Inspecteurs
responsables
Des ecoles

(CNE )

Inspecteurs chargs
des questions
relatives de l’
orientation

Inspecteurs charg
s de
l’ valuation
et du contrle
de l’enseigne ment

3.4.2 องคกรสําหรับใหคําแนะนําและปรึกษา มีหลายองคกรและในหลายระดับ
ทีส่ ําคัญคือองคกรทีป่ รึกษาของกระทรวงการศึกษาฯ และทบวงมหาวิทยาลัย ซึง่ ขึน้ ตรงตอรัฐมนตรีการศึกษา
ฯ และรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย และมีหนาทีใ่ หคาปรึ
ํ กษาแนะนําตอรัฐมนตรีฯ โดยทีร่ ฐั มนตรีฯ ไมจาํ
เปนตองปฎิบตั ติ ามขอแนะนําเหลานัน้ องคกรเหลานีม้ ี สภาสูง conseil suprieur de l’
education - CSE ) สภานโยบายการศึกษาแหงชาติ (conseil national des programmes Exesummary.doc
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CNP) คณะกรรมการรวมดานสาขาอาชีพ (Les commissions professionnelles
consultatives - CPC) สภาการอุดมศึกษาและการวิจยั (conseil national de l’
enseignement seprieur et de la recherche – CNESER ) และการประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัย

4. การบริหารงบประมาณการศึกษาของฝรัง่ เศส
ฝรัง่ เศสทุม เททรัพยากรใหกบั การศึกษาในสัดสวนทีส่ งู คือประมาณรอยละ 7 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในชวงทศวรรษที่ 1990 และประมาณรอยละ 6 ในชวงทศวรรษที่ 1990 และ
1980
งบประมาณสําหรับการศึกษาถูกจัดสรรไปเพือ่ เปนคาใชจา ยสําหรับการศึกษาในระดับตางๆ
ในสัดสวนทีไ่ มเปลีย่ นแปลงมากนัก คือ ประถมศึกษา ไดรบั ประมาณรอยละ 27 ของงบประมาณทัง้ หมด
มัธยมศึกษาไดรบั รอยละ 44 อุดมศึกษารอยละ 17 และการศึกษาพิเศษและการศึกษาตอเนือ่ ง
รอยละ 12
สําหรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาเปนคาใชจา ยในดานตางๆ นั้น
มีอตั ราสวนทีไ่ มแตกตางกันมากเชนกัน คือ คาเงินเดือน คาจาง และเงินบํานาญ ประมาณรอยละ 76
คาใชจา ยในการดําเนินการจัดการศึกษาประมาณรอยละ 16 และเงินลงทุน (เชน การสรางอาคารสถานที่)
ประมาณรอยละ 8
ทีม่ าของงบประมาณ คือ รัฐยังเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยในการศึกษาและคาจาง เงินเดือน
ของบุคลากรทางการศึกษาแทบทัง้ หมด โดยโอนเงินใหองคกรทองถิน่ ไปดําเนินการ และองคกรทองถิน่ เปน
ผูร บั ผิดชอบจัดหางบประมาณในสวนของการจัดสราง ซอมแซม สถานศึกษา และคาดําเนินการในสวนทีเ่ หลือ
สําหรับสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบของตน ซึง่ ไดมาจากการจัดเก็บภาษีในทองถิน่ และแหลงอืน่ ๆ อาทิ
เงินอุดหนุนจากภาคธุรกิจและผูป กครอง โดยสรุปนัน้ ความรับผิดชอบขององคกรทองถิน่ คือ ระดับเขต
เปนผูร บั ผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพือ่ การศึกษาพิเศษ และรับผิดชอบระดับอุดมศึกษา
รวมกับรัฐในอัตราสวน 50 : 50 ระดับจังหวัดเปนผูร บั ผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ
คอมมูนหรือเทศบาลเปนผูร บั ผิดชอบระดับประถมศึกษาและอนุบาล
สําหรับคาใชจา ยในการจัดการฝกงานใหนกั เรียนนักศึกษานัน้ ไดมาจากเงินงบประมาณจาก
รัฐ ในรูปของกองทุนสําหรับการฝกงานในทองถิน่ และจากภาษีการฝกงานทีผ่ ปู ระกอบการตองจายในอัตรา
รอยละ 0.3 - 1.1 ของคาเงินเดือนทัง้ หมดทีว่ สิ าหกิจแตละแหงจายไปในแตละป และจากแหลงรายไดของทอง
ถิน่ เอง
สัดสวนของงบประมาณจากรัฐ จากทองถิน่ และจากแหลงอืน่ ๆ ไมเปลีย่ นแปลงไปมากนัก
ทัง้ กอนและหลังการกระจายอํานาจการศึกษา ดังแผนภูมเิ ปรียบเทียบ
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รั ฐ

4.9

ท อ ง ถิ่ น

14.1

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ อื่ น ๆ

70

วิ ส า ห กิ จ

1996
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5.6

รัฐ
ทองถิน่

20.3
65

5.

ประชาชนและอืน่ ๆ
วิสาหกิจ

ขอสังเกต

5.1 ฝรัง่ เศสเปนประเทศทีม่ งุ มัน่ ในการจัดการศึกษาใหแกประชากรของตนมาก
ดังจะเห็นไดวา เริม่ มีการปฎิรปู การศึกษามาตัง้ แตสมัยปฎิวตั ฝิ รัง่ เศส และยังมีการดําเนินการทีต่ อ เนือ่ งมาจนถึง
ยุคปจจุบนั
5.2 ในการจัดระบบการบริหารการศึกษาของฝรัง่ เศสนัน้ ทองถิ่นยังไมมีอานาจ
ํ
เต็มทีแ่ มจะมีการกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปตัง้ แตตน ทศวรรษที่ 1980 สวนกลางยังคง
อํานาจการบริหารงานบุคคล และควบคุมงบประมาณสวนใหญ และยังคงอํานาจในการกําหนดนโยบายสําคัญ
รวมถึงหลักสูตร และการตรวจสอบควบคุม
5.3 ในการปฎิรปู การศึกษา ฝรัง่ เศสไมไดมงุ ทีค่ วามเปนเลิศทางวิชาการของ
ผูเ รียน แตมงุ จะใหการศึกษาแกทกุ คนหรือ “Education for All” หรือเปนการทําใหการศึกษาเปน
ประชาธิปไตยอยางแทจริง (democratization of education) และคํานึงถึงผลสําเร็จในแงทใ่ี ห
ผูเ รียนสามารถใชประโยชนจากสิง่ ทีเ่ รียนมาเพือ่ การดํารงชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพและความสุขในทุกดาน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ใหสามารถเขาสูโ ลกของการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝรัง่ เศสเปนเพียงไมกป่ี ระเทศ
ในโลกทีส่ ามารถจัดการศึกษาเปนระบบและชวงทีซ่ บั ซอน เพือ่ ใหมคี วามยืดหยุน เต็มทีส่ ําหรับหลักการดังกลาว
5.4 กลาวไดวาฝรั่งเศสประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา เพราะสามารถ
นําคนเขามาสูร ะบบการศึกษาเพิม่ ขึน้ มาก และสามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาไดอยางจริงจัง คือ
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ฝรัง่ เศสกลายเปนประเทศทีส่ ามารถใหการศึกษากับเด็กและเยาวชนในวัย 5-29 ปไดเปนจํานวนสูงทีส่ ดุ ใน
ยุโรป และเพิม่ จํานวนผูท เ่ี รียนตอถึงระดับ Baccalaureat เพิม่ โดยเฉลีย่ จากรอยละ 24.2 ของกลุม อายุ
ในปค.ศ. 1975 เปนรอยละ 74 ในปค.ศ. 1994
5.5 กุญแจสําคัญอยางหนึง่ สําหรับความสําเร็จดังกลาวอยูท ก่ี ารปรับปรุง
หลักสูตรและวิธกี ารสอนอยางมีวสิ ยั ทัศน ทีค่ ํานึงถึงและเตรียมการรับ “สังคมทีเ่ รียนรูอ ยางแทจริง” ใน
อนาคตอันใกล
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I. ภูมิหลังทั่วไป
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1.1 ภูมริ ฐั ศาสตร
ประเทศฝรัง่ เศสเปนประเทศทีม่ ขี นาดใหญทส่ี ดุ ในบรรดาประเทศทีต่ ง้ั อยูใ นยุโรปตะวันตก
มีพน้ื ที่ 551,600 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพือ่ นบานถึง 6 ประเทศ คือเบลเยีย่ ม
เยอรมัน สวิตเซอรแลนด อิตาลี สเปน และอังกฤษ มีทางออกทะเลหลายดาน ทัง้ ทางฝง มหาสมุทร
แอตแลนติกและทางฝง ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ฝรัง่ เศสครอบครองพืน้ ทีท่ น่ี บั วาอุดมสมบูรณทส่ี ดุ ของยุโรป
ปจจัยดังกลาวชวยสนับสนุนความเปนมหาอํานาจขนาดกลาง ของฝรั่งเศส และเสริมสรางความมัน่ คงของ ฝรัง่
เศสทัง้ ในดาน การทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ฝรัง่ เศสยังมีดนิ แดนโพนทะเลอยูใ นการปกครองอีกหลายแหง ดังรายละเอียดขางลาง

1.2

การปกครอง
!

ฝรัง่ เศสแบงเขตการปกครองออกเปน 22 เขต (region) ซึง่ แบงออกเปน 96 จังหวัดในดินแดน
ฝรั่งเศส (departements metropolitains) ดินแดนในอาณัติ (collectivites
territoriales) 2 แหง คือ Mayotte และ Saint-Pierre-et-Miquelon จังหวัดโพน
ทะเล (departements d’ Outre-mer /DOM) 5 แหง และอาณานิคม (territoires
d’ Outre-mer/TOM) 3 แหงซึง่ อยูใ นมหาสมุทรแปซิฟก ตอนใต คือ หมูเ กาะ French
Polynesia หมูเ กาะ New Caledonia และหมูเ กาะ Wallis and Futuna
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ฝรัง่ เศสไดสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปสาธารณรัฐ ตัง้ แตวนั ที่ 22 กันยายน
ค.ศ. 1791 โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศ และนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล
ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีรว มกันบริหารประเทศ โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐ ซึง่ ไดมกี ารเปลีย่ นรัฐธรรมนูญถึง 16 ฉบับ และเปลีย่ นสาธารณรัฐ 5 ครัง้
โดยสาธารณรัฐที่ 1 เริม่ ตัง้ แต ค.ศ. 1791 สาธารณรัฐที่ 2 เริม่ ตัง้ แต ค.ศ.1848 สาธารณรัฐ
ที่ 3 เริม่ ตัง้ แต ค.ศ. 1875
สาธารณรัฐที่ 4 เริม่ ตัง้ แต ค.ศ. 1945 และสาธารณรัฐที่ 5
ซึง่ เปนสาธารณรัฐปจจุบนั จัดตัง้ ขึน้ โดยนายพลเดอโกลล เริม่ ตัง้ แตป ค.ศ. 1958 (รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบนั เปนรัฐธรรมนูญป ค.ศ. 1958 ของสาธารณรัฐที่ 5 และไดรบั การแกไขบางสวนในป
ค.ศ. 1962)
ประธานาธิบดีจะอยูใ นตําแหนงไดครัง้ ละ 7 ป และอาจไดรบั เลือกตัง้ เปนประธานาธิบดีซาอี
้ํ ก
กีค่ รัง้ ก็ไดไมจากั
ํ ด อํานาจหลักทีป่ ระธานาธิบดีใชไดโดยไมตอ งมีรฐั ธรรนูญใดมารวมลงนามดวย
มีหลายประการ รวมถึง :
" ประธานาธิบดีเปนผูแ ตงตัง้ นายกรัฐมนตรี
" ประธานาธิบดีมสี ทิ ธิทจ่ี ะยุบสภาได ซึง่ เปนมาตรการถวงอํานาจของรัฐสภาตามปกติในการ
ปกครองระบอบรัฐสภา
" ประธานาธิบดีมสี ทิ ธิขอประชามติจากประชาชนทัว่ ประเทศในเรือ่ งทีเ่ ห็นวาจําเปนตองหารือ
ประชาชนโดยตรง การขอประชามติจากประชาชนทัว่ ประเทศมีลกั ษณะเปนทัง้ การหารือและ
ขอใหประชาชนยืนยันความไววางใจไปพรอม ๆ กัน ซึง่ เปนการถวงดุลอํานาจของรัฐสภา
โดยตรงในกรณีทป่ี ระธานาธิบดีและรัฐสภามีความเห็นขัดแยงกัน
รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภา หรือผูแ ทนระดับชาติของวงการอาชีพ เชน ผูแ ทนสหพันธ
กรรมกรหรือสหพันธนายจาง หรือมีตําแหนงการงานในราชการ หรือประกอบอาชีพอืน่ ใดไปพรอมๆ
กันไมได วัตถุประสงคของขอหามนีค้ อื เพือ่ กันมิใหสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมือง ตาง ๆ บีบ
บังคับรัฐบาลดวยการสรางความระสําระสายโดยหวั
่
งตําแหนงรัฐมนตรี เพราะการที่ รัฐมนตรีอาจ
ถูกถอดถอนจากตําแหนงเมือ่ ใดก็ได ยอมทําใหสมาชิกรัฐสภาไมคอ ยกลาเสีย่ ง เพราะถาพนจาก
สมาชิกภาพในรัฐสภาไปแลว จะกลับเขาไปเปนสมาชิกรัฐสภาไดอกี ก็ตอ เมือ่ ได รับการเลือกตัง้
ใหม ในการเลือกตัง้ ครัง้ ตอไป ซึง่ อาจไมไดรบั การเลือกตัง้ ก็ได และอยางนอย ก็ตองรอจนกวา
จะมีการเลือกตัง้ ซอมในเขตเลือกตัง้ ของตน มิฉะนัน้ ก็ตอ งรอจนกวาจะถึงการเลือกตัง้ ใหญทว่ั
ประเทศครัง้ ตอไป และในขณะเดียวกันก็มวี ตั ถุประสงคทจ่ี ะไมใหรฐั มนตรีถอื โอกาสใชอทิ ธิพลและ
อํานาจหนาทีข่ องตนทางการเมืองแสวงผลประโยชนสว นตัวดวย
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับรัฐสภา ระบบรัฐสภาของฝรัง่ เศสเปนระบบสองสภา อันประกอบดวยสภาผูแ ทน
ราษฎร และวุฒสิ ภา การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ โดยตรงโดย
ประชาชนทัว่ ประเทศ และมีอายุสมาชิกภาพครัง้ ละ 5 ป สวนการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา กระทํา
โดยการเลือกตัง้ ทางออม โดยสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดและผูแ ทนของคณะเทศ
มนตรีของแตละทองถิน่ และมีอายุสมาชิกภาพครัง้ ละ 9 ป โดยทุก ๆ 3 ป หนึ่งในสามของจํานวน
วุฒสิ มาชิกทัง้ หมดจะพนจากสมาชิกภาพ และมีการเลือกตัง้ ซอมใหม
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1.3

สถาบันการเมืองทีส่ ําคัญอืน่ ๆ ไดแก คณะมนตรีแหงรัฐ (Conseil d’ Etat) สภารัฐธรรมนูญ
(Conseil Constittutionnel) สภาเศรษฐกิจและสังคม (Conseil Economique et
Social) ศาลคดีพิพาท (Tribunal des Conflits) ศาลฏีกา (Cour de Cassation)
และศาลสาระบัญชี (Cour des Comptes)
การปกครองสวนภูมภิ าค ประกอบดวย
" เขตการปกครองระดับเขต (regions) รวม 22 เขต ในแตละเขตประกอบดวยกลุม จังหวัด
ตัง้ แต 2 – 8 จังหวัด
" เขตการปกครองระดับจังหวัด (departements) รวม 101 จังหวัด (เปนจังหวัดในฝรัง่ เศส
96 จังหวัด และจังหวัดโพนทะเล 5 จังหวัด)
" เขตการปกครองระดับทองถิน่ ไดแก เขต (Arrondissements) อําเภอ (Cantons)
และตําบลหรือเทศบาล (Communes)

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
!

ดานสังคม
" ประชากร ฝรัง่ เศสมีประชากร 58.4 ลานคน (ในจํานวนนีเ้ ปนชาวตางชาติ 3.6 ลาน
คน และมีผไู ดรบั สัญชาติฝรัง่ เศสแลว 1.3 ลาน) มีอตั ราการเพิม่ ของประชากรรอยละ 0.3
ประชากรสวนใหญ ประมาณรอยละ 74.3 อาศัยอยูใ นเขตเมือง มีความ หนาแนน
ของประชากรประมาณ 101.7 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร มีอัตราการวางงานสูงกวารอย
ละ 10 หรือประมาณ 3.3 ลานคน
" สังคมฝรัง่ เศสเปนสังคมทีผ่ สมผสานระหวางชนหลายชาติหลายภาษา ซึง่ มีพน้ื ฐานทาง
วัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกันไป ทัง้ นี้ เนือ่ งจากประชาชนฝรัง่ เศสมีเชือ้ สายผูกพันกับประเทศ
ตาง ๆ โดยรอบในยุโรปตะวันตก และยังมีผอู พยพจากดินแดนทีเ่ คยเปนอาณานิคมของ
ฝรัง่ เศสทัง้ จากแอฟริกาและเอเชีย และมีคนตางดาวจํานวนมากเขามาพํานักอาศัยอยูใ น
ประเทศฝรัง่ เศสเปนการชัว่ คราว ปจจัยดังกลาวกอใหเกิดปญหาสังคมทีก่ ระทบ
กระเทือนตอความมัน่ คงของฝรัง่ เศสไมมากก็นอ ย อาทิ ปญหาการแทรกซึมของตางชาติ
ปญหาสัญชาติ ปญหาการเมืองซึง่ มีอตั ราสูงและควบคุมไดยาก โดยเฉพาะปญหาการ
กอการราย (ซึง่ สวนใหญเปนการดําเนินการของชาวตางประเทศ) และปญหาการรักษา
เอกลักษณแหงชาติของฝรัง่ เศส อยางไรก็ดี นับวาโครงสรางทางสังคมของฝรัง่ เศส
มีความมัน่ คงและมีความเปนปกแผนอยางมาก เพราะมีความเปนเอกภาพดานภาษา
" ฝรัง่ เศสมีระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทีส่ ง เสริมเสรีภาพ ประชาธิปไตย และมุง
พิทกั ษสทิ ธิเสรีภาพของประชาชนตามปรัชญาของคนชัน้ กลางซึง่ มีอทิ ธิพลสูงสุดในสังคม
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ฝรั่งเศส อนึ่ง ในแงของสวัสดิการและการคุม ครองสังคม นับวาระบบสวัสดิการสังคม
และการประกันสังคมของฝรัง่ เศส มีพฒ
ั นาการรุดหนามาก โดยรัฐบาลใหความสําคัญสูง
สุดเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ และงบประมาณของรัฐสวนใหญไดใชไปในการนี้ รวมทัง้ การใหการ
ศึกษาแบบใหเปลา
ดานศาสนา ชาวฝรัง่ เศสสวนใหญประมาณรอยละ 77 นับถือศาสนาคริสตนกิ ายโรมันคาธอลิค
รอยละ 1 นับถือศาสนาคริสตนกิ ายโปรเตสแตนท รอยละ 1 นับถือศาสนายิว และอีกรอยละ
2 นับถือศาสนาอืน่ ๆ ซึ่งในจํานวนนีส้ ว นใหญเปนศาสนาอิสลาม และมีผไู มนบั ถือศาสนาใด
เลยอีกรอยละ 3 สวนทีเ่ หลืออีก รอยละ 16 ยังไมไดสารวจ
ํ
วัฒนธรรม
" ภาษา ประชาชนฝรัง่ เศสมีภาษาของตนเอง คือภาษาฝรัง่ เศสซึง่ เปนภาษาราชการและ
ภาษาทีใ่ ชในระบบการศึกษา และยังเปนภาษาทีน่ ยิ มใชแพรหลายทัว่ โลกรองจากภาษา
อังกฤษ ฝรัง่ เศสมีความภาคภูมใิ จในภาษาของตนเปนอยางมาก และตองการสงเสริม
เผยแพรภาษาฝรัง่ เศสอยางแข็งขัน ฝรัง่ เศสใชอทิ ธิพลทางภาษาเปนกลไกสําคัญอยาง
หนึง่ ในการดําเนินนโยบายตางประเทศและขยายอิทธิพลของฝรัง่ เศสในโลก ดังจะเห็นได
จากนโยบายรวมกลุม ประเทศทีใ่ ชภาษาฝรัง่ เศส (กลุม francophone)
" ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมของฝรัง่ เศสเปนไปในลักษณะของศิลปวัฒนธรรม
รวม เนือ่ งจากฝรัง่ เศสตัง้ อยูย า นกลางของยุโรปตะวันตก ไดตดิ ตอและทําสงคราม
กับประเทศตาง ๆ เกือบทัง้ ยุโรปมาแลว จึงทําใหมกี ารแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมกับ
บรรดาประเทศตาง ๆ ในภูมภิ าคอยูเ สมอจนเกือบจะแยกไมออกวาสิง่ ใดเปนศิลปวัฒน
ธรรมเดิมของฝรัง่ เศสหรือสิง่ ใดเปนของชาติอน่ื
ฝรัง่ เศสเปนชาติทอ่ี นุรกั ษศลิ ปวัฒน
ธรรมตาง ๆ ไวไดเปนอยางดี และมีกจิ การดานวัฒนธรรมของฝรัง่ เศสทีเ่ จริญกาวหนา
มาก มีขอบขายกวางขวางและขยายตัวอยางสมําเสมอและรวดเร็
่
ว
ฝรัง่ เศสมี
นโยบายสถาปนาความรวมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศตาง ๆ ทัว่ โลก ในแงความ รวม
มือทางวัฒนธรรมนัน้ ฝรัง่ เศสมีความเชีย่ วชาญเปนพิเศษดานการอนุรกั ษมรดก ทาง
วัฒนธรรม การขุดคนทางโบราณคดีและการตรวจหาวัตถุโบราณ และการจัดระบบ งาน
พิพิธภัณฑ

ความสัมพันธระหวางไทยกับฝรัง่ เศส

ฝรัง่ เศสมีความสัมพันธกบั ประเทศไทยมาตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยา ทัง้ สองฝายไดสง ราชทูต
ไปเจริญสัมพันธไมตรีระหวางกันเสมอ โดยเฉพาะสมัยพระเจาหลุยสท่ี 14 และสมเด็จพระนารายณมหาราช
ความสัมพันธระหวางไทยกับฝรัง่ เศสมีอายุครบ 300 ปเมือ่ พ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985)
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II ภูมิหลังดานการศึกษา

1. หลักการพืน้ ฐาน
การศึกษาในฝรัง่ เศสเปนการใหเปลา เปนภาคบังคับสําหรับเด็กอายุ 6-16 ป และจะตอง
มีความเปนกลาง ไมฝก ใฝแนวทางศาสนาหรือการเมืองใด หลักสําคัญ 3 ประการนีม้ ที ม่ี าจากกฎหมาย
แฟรรี (Les Lois Ferry) ทีใ่ ชกนั มาตัง้ แต ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) มาจนถึงปจจุบนั
ฝรัง่ เศสใหความสําคัญกับการใหการศึกษาแกประชาชนในชาติมาก ภายใตกฎหมาย
กําหนดแนวทางการศึกษาฉบับวันที่ 10 กรกฏาคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) หรือทีร่ จู กั กันในนาม “กฎหมาย
โจสแปง” (la Loi Jospin)1 กําหนดใหการศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่สุดของชาติ และตัง้ เปาหมายทางการ
ศึกษาไวหลายประการ รวมทั้งจะตองใหเด็กทุกคนในกลุมอายุมีการศึกษาถึงระดับวุฒิบัตรมัธยมศึกษาสาย
อาชีพ (CAP หรือ BEP) เปนอยางนอย และรอยละ 80 จะตองไดเรียนจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Baccalaurat) ภายใน 10 ป ในขณะทีก่ ฎหมายฉบับที่ 93-1313 เห็นวา การศึกษามีภาระหลักในการ
ทําใหผเู รียนสามารถเขาสูช วี ติ การทํางานไดโดยราบรื่น จึงไดกําหนดหลักการไววา เยาวชนทุกคนจะตองไดรบั
โอกาสทีจ่ ะเรียนรูแ ละฝกฝนดานวิชาชีพกอนทีจ่ ะออกจากโรงเรียนหรือระบบการศึกษา โดยไมตอ งคํานึงวา
เรียนจบระดับใด

2. การปฏิรปู การศึกษา
ในการปฏิรปู การศึกษาของฝรัง่ เศสนัน้ จะเห็นไดวา สิง่ สําคัญอีกประการหนึง่ นอกเหนือ
จากการเปลีย่ นแปลงหรือปรับเปลีย่ นวัตปุ ระสงค เปาหมาย เนือ้ หา หลักสูตร และวิธกี ารสอน ก็คอื วิธีการ
จัดการศึกษา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากระบบดัง้ เดิมทีม่ กี ารรวมศูนยอํานาจอยางมากทั้งทางดานบริหารและ
วิชาการ มาเปนการกระจายอํานาจออกไปใหทอ งถิน่ ฝรัง่ เศสเริม่ ดําเนินการกระจายอํานาจตัง้ แตปค .ศ. 1982
(พ.ศ. 2525) และมีพฒ
ั นาการมาเปนลําดับจนกระทั่งทองถิ่น คือ จังหวัด เทศบาล และสถานศึกษา สามารถ
มีอสิ ระทีจ่ ะจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละแหง แตรฐั บาลยังคงธํารงบทบาทสําคัญใน
การเปน “ผูรับประกัน” (le garantor) ในการดําเนินการใหบริการการศึกษาและรักษาความกลมกลืนของ
ระบบการศึกษา

1

Jospin เปนรัฐมนตรีศกึ ษาธิการในชวงปทอ่ี อกกฎหมายขางตน ปจจุบนั (ธันวาคม 2541) เปนนายกรัฐมนตรีของฝรัง่ เศส
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แนวคิดในการปฎิรูปการศึกษาของฝรั่งเศสมีรากฐานมาจากการปฎิวัติฝรั่งเศสปค.ศ. 1879
(พ.ศ. 2422) โดยเริม่ จากการเปลีย่ นใหรฐั เปนผูจ ดั การศึกษาแทนศาสนจักร จุดเปลีย่ นแปลงทีส่ ําคัญตอมา
อยูใ นป ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) เมือ่ มีการออกกฎหมายแฟรรี (Les Lois Ferry) ทีก่ ําหนดใหการประถม
ศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ และกําหนดหลักการจัดการศึกษาไว 3 ประการ คือ การศึกษาในฝรัง่ เศสเปน
การใหเปลา การประถมศึกษาเปนภาคบังคับสําหรับเด็กอายุ 6-16 ป และจะตองมีความเปนกลาง ไมฝกใฝ
แนวทางศาสนาหรือการเมืองใดเปนพิเศษ จากนั้น ฝรัง่ เศสไดดาเนิ
ํ นการปฎิรปู การศึกษามาอยางตอเนือ่ ง
โดยอาศัยกรอบกฎหมายเปนแนวทางและเครือ่ งมือสําหรับการดําเนินการ
กฏหมายทีม่ บี ทบาทมากทีส่ ดุ ในปจจุบนั คือ กฎหมายวางกรอบการศึกษาฉบับวันที่ 10
กรกฎาคม ค.ศ. 1989 (La loi d’ orientation sur Education du 10 Juillet 1989) หรือที่ รู
จักกันในนามกฎหมาย 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 หรือกฎหมายโจสแปง (La loi Jospin) กฎหมาย
ฉบับนีก้ ําหนดพันธกิจและวัตถุประสงคของชาติ ตลอดจนพันธกิจของระบบการศึกษาไวดังนี้2
! รัฐใหความสําคัญลําดับแรกตอการศึกษา
่ี ะไดรบั การศึกษาและฝกอบรมไดรบั การยืนยันในประเทศฝรัง่ เศส โดยรัฐ
! สิทธิทจ
ประกันสิทธิดงั กลาวแกเด็กและเยาวชนทุกคนในทีอ่ าศัยในดินแดนของฝรัง่ เศส
หลักความเสมอภาค เสรีภาพ และเปนกลางจากแนวคิดศาสนาและลัทธิการเมืองจะ
ตองไดรบั การเคารพ
่ อนาคต โดยใหผเู รียนสามารถมีสมั มาชีพและ
! การศึกษาตองสามารถเตรียมการเพือ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข มีความรับผิดชอบ และรวมสรางความเปน
ปกแผนใหสงั คม
! ระบบการศึกษาตองสรางสรรคการเรียนรู ใหกา วทันพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี และวิชาชีพ โดยโรงเรียนตองมีบทบาทในการใหคนฝรัง่ เศสสามารถปรับ
ตัวไดอยางตอเนือ่ งตอพัฒนาการเหลานัน้ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสการ
ศึกษาดวย
พันธกิจดังกลาวนําไปสูเ ปาหมายและมาตรการดังตอไปนี้
♦ การศึกษาตองเปดกวางมากขึน้ เพือ่ สรางสรรคความรวมมือในประชาคมยุโรป
♦ เยาวชนทุกคนตองสามารถวางแผนการศึกษาของตนไดมากขึ้นเปนลําดับ และจะ
ตองบรรลุการฝกอบรมในระดับทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
♦ ลดจํานวนเยาวชนทีอ่ อกจากโรงเรียนโดยไมมผี ลสัมฤทธิล์ งใหไดครึง่ หนึง่ และลด
หลักสูตรทีไ่ มเปนทีย่ อมรับของนักเรียนและผูป กครองลงครึง่ หนึง่
2

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี การปฎิรูปการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ธันวาคม 2541 หนา 25-32
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♦ ภายในชวงเวลา 10 ป ตองใหเยาวชนในกลุม อายุทง้ั หมดจะตองไดรบั การศึกษา
อยางนอยถึงระดับวุฒิบัตร CAP (certificat d’ aptitude professionelle)
หรือ BEP (brevet d’ etudes professionelles) ซึ่งอาจพอเทียบกับ
ระดับปวช.) และใหรอ ยละ 80 ไปไดถึงระดับ Baccalaureat (ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย)3
♦ กําหนดเปาหมายของการศึกษาในแตละระดับ
♦ ใหระบบโรงเรียนตองบริการผูเ รียน โดยใหนกั เรียนเปนศูนยกลาง
♦ ขจัดปญหาทีท่ ําใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษา เชน ลดความไมเสมอ
ภาคทางภูมศิ าสตรโดยใชนโยบายพัฒนาพิเศษซึง่ อาศัยความรวมมือของหนวยงาน
และองคกรตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน กําหนดเขตทีจ่ ะใหความสําคัญเปนพิเศษหรือ
ZEP (Zone d’ education prioritaire) สงเสริมบูรณาการทางการศึกษาและ
สังคมสําหรับเด็กพิการ สงเสริมกิจกรรมทางสังคมการแพทยและสุขอนามัย ฯลฯ
♦ ใหมกี ารปฎิรปู การฝกหัดครูซง่ึ เปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งในระบบการศึกษา
โดยทีค่ ณ
ุ ภาพครูยงั ตํ่าเกินไป เนื่องจากทั้งครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีวุฒิตํ่า
กวาปริญญาตรี ตองยกเลิกโรงเรียนฝกหัดครูซง่ึ มีจานวนมากและคุ
ํ
ณภาพหลาก
หลายมาจัดตัง้ สถาบันฝกหัดครูระดับมหาวิทยาลัยแทน (IUFM – Institut
Universitaire de Formation des Matres) โดยในแตละเขตการศึกษามี
IUFM เพียงแหงเดียว
กฎหมายฉบับสําคัญที่ใชเพื่อวางรากฐานหรือเปนกรอบการดําเนินการตางๆ ปฎิรปู การ
ศึกษาของฝรั่งเศส สามารถสรุปไดดงั ตารางขางลาง

ชื่อกฎหมาย
กฎหมายแฟรรี
(Les lois Ferry)
กฎหมายฮาบี
La loi Haby
กฎหมายกระจายอํานาจ

วันทีอ่ อกใช
ค.ศ. 1881
(พ.ศ. 2424)
11 กรกฎาคม 1975
(พ.ศ. 2518)
ค.ศ. 1982 และ 1983
(พ.ศ. 2525 และ 2526)

เนื้อหา
หลักการจัดการศึกษา
การจัดตัง้ โรงเรียนมัธยมศึกษา
การกระจายอํานาจการศึกษาไปสู
เขตและจังหวัด

3

Structures of Education and Initial Training Systems in the European Eunion – France,
EURYDICE/CEDEFOP, 1985. http://www.eurydice.org/documents/struct/en/france.doc
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กฎหมายซาวารี
La loi Savary

ค. ศ. 1984

กฎหมาย 84-52

26 มกราคม 1984
(พ.ศ. 2527)
ค.ศ. 1985
(พ.ศ. 2528)

กฤษฎีกา ค.ศ. 1985

กฎหมาย 12 กรกฏาคม 1987
La loi d’ orientation sur
⊃ducation du 10 Juillet 1989
หรือทีร่ จู กั กันในนามกฎหมาย
โจสแปง (La loi Jospin)
กฤษฎีกาเลขที่ 90-788

ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530)
ค.ศ. 1989
(พ.ศ. 2532)

กฎหมาย 20 ธันวาคม 1993

6 กันยายน ค.ศ. 1990
(พ.ศ. 2533)
ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536)

สัญญาฉบับใหมสาหรั
ํ บโรงเรียน
Nouveau contrat pour l’ cole
กฤษฎีกา ป1996

กรกฎาคม ค.ศ. 1995
(พ.ศ. 2538)
ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539)

ใหสถาบันอุดมศึกษามีอานาจอิ
ํ
สระในการ
บริหาร กําหนดโครงสรางการบริหาร และ
การยกเลิกการสอบเขามหาวิทยาลัย
กําหนดพันธกิจของอุดมศึกษา
การเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตร
Baccalaurat Professional
หรือ Bac Pro
การใหอสิ ระแกสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดหลักการพืน้ ฐาน วัตถุประสงค
นโยบายการศึกษาของชาติ และวางกรอบ
การจัดการศึกษาโดยใหรฐั ใหความสําคัญ
ลําดับแรกกับการศึกษา
กําหนดโครงสรางและการดําเนินงานของ
การประถมศึกษา
เนนการใหเยาวชนทุกคนมีโอกาสฝกงาน
กอนจบการศึกษาภาคบังคับ
กําหนดมาตรการการบริหารและดําเนินงาน
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา

โดยสรุป การปฏิรูปการศึกษาของฝรั่งเศสในยุคปจจุบัน เปนการแกไขปญหาสําคัญใน
ดานการศึกษาทีฝ่ รัง่ เศสกําลังเผชิญอยู 5 ประการ คือ4
่ คนทัง้ มวล คนฝรัง่ เศสรอยละ 15-20 ยังมีปญหาในการอาน หรือไมรหู นังสือ
! การศึกษายังไมเปนไปเพือ
และยังมีกลุม คนดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมทีข่ าดการศึกษาหรือไมสามารถเรียนใหจบการศึกษา
ี ารเรียนการสอน ใชหลักสูตรที่รวมศูนยมากเกินไปจนขาดความยืดหยุน ไมเหมาะสมกับ
! ปญหาในวิธก
สภาพจําเพาะของชุมชนหรือผูเ รียน ทําใหการศึกษาไมไดผลเทาทีค่ วร

4

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี, อางแลว, หนา 6-8.
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!

!

!

การบริหารการศึกษาขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐควบคุมการดําเนินการทุกชนิดตัง้ แตการสรางโรง
เรียน การคัดเลือก บรรจุ ครูและบุคลากรอืน่ ๆ งบประมาณ ตลอดจนหลักสูตรซึง่ ใชกฎหมายกําหนด
อยางละเอียด
คุณภาพครูยงั ตํ่าเกินไป เนือ่ งจากทัง้ ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีวฒ
ุ ติ ่ํากวาปริญญาตรี โดยจบ
จากโรงเรียนฝกหัดครูซง่ึ มีจานวนมากและคุ
ํ
ณภาพหลากหลาย
ยังไมตอบสนองตอชีวิตการทํางานและปญหาการวางงานเทาที่ควร ฝรั่งเศสมีการวางงานสูงถึงรอยละ
11 และตองหาคําตอบวาการศึกษาจะชวยแกไขปญหาการวางงานไดอยางไร

ดังนั้น เจตนารมณและสารัตถะของการปฎิรปู การศึกษาของฝรัง่ เศสจึงพอสรุปไดดงั นี้
1. ใหเปนการศึกษาเพือ่ คนทัง้ มวล (Education for All) เพือ่ ใหชาวฝรัง่ เศสทุกคน
ทุกเพศ ทุกวัย เขาระบบการศึกษาได โดยทําใหงา ยสําหรับทุกคนทีจ่ ะเขาเรียน โดยเปนการศึกษาแบบ
ใหเปลาตัง้ แตอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย และมีมาตรการลดความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาทีม่ าจาก
สาเหตุตา งๆ ลงใหไดมากทีส่ ดุ
2. ปรับปรุงหลักสูตรและการสอน ทําใหการเรียนการสอนเปนการเรียนรูท เ่ี อาผูเ รียน
เปนศูนยกลาง จัดการศึกษาแบบเปนชวง (cycle) ทีต่ อ เนือ่ งเชือ่ มโยงกันไดงา ย และมีความหลากหลาย
อยูใ นตัว เพือ่ ใหตอบสนองตอผูเ รียนแตละคนไดมากทีส่ ดุ และมีการดึงเอาผูปกครองเขามามีบทบาทในการ
เรียนของลูกใหมากขึน้
3. กระจายอํานาจการจัดการศึกษา โดยจัดใหเขต (rgion) ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัด (dpartement) ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และเทศบาล (commune)
ดูแลโรงเรียนประถมศึกษาและอนุบาล โดยเปนการดูแลในดานการสราง ซอมแซมโรงเรียน และดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน แตรฐั หรือสวนกลางยังคงอํานาจในการอนุมตั ใิ หสรางโรงเรียนหรือชัน้ เรียน
หลักสูตร และการบริหารงานบุคลากร และมีการรวมรับภาระดานงบประมาณระหวางสวนกลางกับสวน
ทองถิน่
4. ดําเนินการปฎิรปู การฝกหัดครู ใหยกเลิกโรงเรียนฝกหัดครูซง่ึ มีจานวนมาก
ํ
และมีคณ
ุ ภาพหลากหลาย มาจัดตัง้ สถาบันฝกหัดครูระดับมหาวิทยาลัยแทน (IUFM – Institut
Universitaire de Formation des Matres) โดยใหในแตละเขตการศึกษามี IUFM เพียงแหงเดียว
ซึง่ เปดรับผูจ บปริญญาตรีสาขาตางๆ เขามาศึกษาในดานนี้อยางนอย 2 ป
5. ใหการศึกษาตอบสนองตอปญหาเรื่องงาน โดยการปรับปรุงหลักสูตรและระบบ
การเรียนใหสามารถตอบสนองปญหาการวางงาน และเตรียมคนสําหรับตลาดงาน มีการเนนวิชาชีพตัง้ แต
ระดับมัธยมศึกษาทีเ่ ปดทางเลือกถึง 3 สาย คือ สายสามัญ สายเทคนิค และสายอาชีพ ซึง่ สามารถเขาทํางาน
ไดทนั ทีทเ่ี รียนจบ สวนในระดับอุดมศึกษานั้น มหาวิทยาลัยทุกแหงจะมีสถาบันเทคโนโลยีสําหรับรับผูจบ
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มัธยมศึกษามาเรียนตอ 2 ป และยังใหความสําคัญตอการฝกอบรมหรือฝกงานในสถานทีป่ ระกอบการจริง
โดยอาศัยทัง้ กรอบกฏหมายเพือ่ บังคับในการนีแ้ ละความรวมมือกับภาคเอกชนผูป ระกอบการ

3. ระบบการศึกษาในปจจุบนั

ปรัชญาการศึกษาของฝรัง่ เศสถือวา การศึกษาเปนสิทธิของคนฝรัง่ เศสทุกคน รัฐมีหนาที่
ตองจัดการศึกษาใหเปน “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ระบบการศึกษาไดรบั การปฎิรปู ใหขยายฐาน จัดเปน
วงจร (cycle) ทีเ่ ชือ่ มโยง ตอเนือ่ ง หลากหลาย และยืดหยุน สูง ไมเนนการวัดผลสัมฤทธิใ์ นแตละชัน้ เรียน
ทําใหผเู รียนมีเวลาปรับตัวและเขาเรียนตอในชวงตางๆ หรือในแนวทางทีเ่ หมาะสมกับแตละบุคคลไดดี
รัฐทุม เททรัพยากรและใหบริการพิเศษกับกลุม ผูด อ ยโอกาสตางๆ และเมือ่ ประกอบกับการยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัย จึงมีผลใหสามารถดึงประชากรมาสูร ะบบการศึกษาเพิม่ ขึน้ ไดมาก5 และมี
ประสิทธิผลดีขึ้นดวย
ระบบการศึกษาในแตละขัน้ ในปจจุบนั มีสาระดังนี้

โรงเรียนอนุบาล (l’ ecole maternelle)
ฝรัง่ เศสเปนประเทศทีใ่ หความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาของเด็กระดับ
อนุบาลมาตัง้ แตตน ฝรัง่ เศสเปนประเทศแรกในยุโรปทีม่ กี ารออกกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาระดับนี้
คือตัง้ แตปค .ศ. 1837 (พ.ศ. 2380) (ในขณะที่ประเทศตอมาคือสเปน ตัง้ แตปค .ศ. 1857 (พ.ศ. 2400)
และประเทศยุโรปอืน่ ๆ เพิง่ มีปลายศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20) และในปจจุบนั ฝรัง่ เศสกับ
เบลเยีย่ มเปนเพียง 2 ประเทศในยุโรปตะวันตกทีจ่ ดั การศึกษาใหเด็กตัง้ แตอายุ 2 ขวบ (ประเทศอืน่ ๆ
ใหเริม่ ตัง้ แต 3 ขวบ)6
รัฐตัง้ เปาหมายสําหรับการศึกษาระดับอนุบาลใหเด็กเล็กใชภาษาเปน พัฒนาบุคลิก
โดยอาศัยกิจกรรมทีส่ รางสรรค ตระหนักรูใ นรางกายของตนเอง มีทกั ษะทีจ่ ะอยูร ว มกับผูอ น่ื
5

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี, อางแลว. หนา 17

6

EURYDICE - The Information Network on Education in Europe, Early Years Provision In
The Education Systems Of The European Union, Publication date: December 1994.
http://www.eurydice.org
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โครงสรางใหมของระดับอนุบาล เปนชวงหรือวงจร “การเรียนรูเ บือ้ งตน” (cycle des
apprentissages premiers) จัดเปน 3 ชัน้ เรียน เพือ่ ใหสามารถจัดเด็กเขาชัน้ ให เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
และความสามารถของเด็ก คือ
" ชัน้ เด็กเล็ก (la petite section)
" ชัน้ เด็กกลาง (la moyenne section)
" ชัน้ เด็กโต (la grande section)
ทัง้ นี้ การจัดการเรียนการสอนในระหวางชัน้ ตางๆ จะผสมผสานกัน และการเรียนใน
ชัน้ เด็กโต ยังเปนการเริ่มวงจรหรือชวง “การเรียนรูพ น้ื ฐาน” (cycle des apprentissages
fondamentaux) ซึง่ เปนวงจรทีค่ าบเกีย่ วเลยไปถึง 2 ปแรกของการเรียนในระดับประถมศึกษาดวย

โรงเรียนประถมศึกษา (l’ ecole elementaire)
วัตถุประสงคพื้นฐานของการประถมศึกษา คือ รูจ กั การอาน เขียน เลขคณิต ใหรจู กั
ตนเอง รูจ กั เวลา สถานที่ และตระหนักรูส ง่ิ รอบตัวและสรรพสิง่ ในโลกสมัยใหม ใหมกี ารเรียนรูภ าษา
ตางประเทศเพือ่ ใหเขาใจโลก ตลอดจนใหมพี น้ื ฐานทีด่ สี ําหรับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา
การเรียนประถมศึกษาเปนภาคบังคับ เริม่ ตัง้ แตเด็กอายุ 6 ขวบ แบงออกเปน 2 ชวง
หรือวงจร (cycle) ในระยะเวลา 5 ป คือ
" วงจรที่ 1 “การเรียนรูพ น้ื ฐาน” (cycle des apprentissages fondamentaux)
ประกอบดวย 2 ชัน้ เรียน คือ
# ชัน้ เตรียมประถม (cours preparatoire)
# ชัน้ เบือ้ งตน 1 (cours elementaire 1)
" วงจรที่ 2 “การพัฒนาและเรียนรูล กึ ขึน้ ” (cycle des approfondissements)
ประกอบดวย 3 ชัน้ เรียน คือ
# ชัน้ เบือ้ งตน 2 (cours elementaire 2)
# ชัน้ กลาง 1 (cours moyen 1)
# ชัน้ กลาง 2 (cours moyen 2)
การเรียนระดับประถมศึกษาใหความสําคัญกับความสามารถในการใชภาษา โดยใหความ
สําคัญลําดับแรกกับภาษาฝรั่งเศส ทัง้ ในดานการพูดและการเขียน ใหเริม่ หลักสูตรภาษาตางประเทศไดไม
เกินสัปดาหละ 3 ชัว่ โมง ตลอดจนเนนวิชาคณิตศาสตร ความแคลวคลองในการใชมือและอวัยวะตางๆ
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การเรียนวิชาพลเมืองศึกษา7 และการศึกษาดวยตนเอง การเรียนในชวงการเรียนรูพ น้ื ฐานมุง ใหนกั เรียน
สามารถเรียนรูด ว ยตัวเองจากกิจกรรมตางๆ ในชัน้ เรียน รูจ กั การคัดเลือกขาวสารขอมูล จดจํา จัดทํา
วิเคราะหเนือ้ หา และประเมินไดดว ยตนเอง สวนการเรียนและกิจกรรมทุกอยางในชวงการพัฒนาและเรียนรู
ลึกขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชัน้ กลาง 1 และ 2 ซึ่งเปน 2 ปสุดทายของชวงนี้ มีวตั ถุประสงคทจ่ี ะเสริมสราง
การพัฒนาไปสูก ารเรียนรูท ม่ี ขี น้ั ตอนแบบแผน
การเรียนในแตละชวง เด็กสามารถใชเวลามากกวาหรือนอยกวาทีก่ ําหนดไวได ซึง่ ขึน้ อยู
กับความเหมาะสมของเด็กแตละคน8
การเรียนในชัน้ อนุบาลและประถมศึกษาอาจสรุปไดเปนแผนภูมดิ งั นี้

ชัน้ ประถมกลาง 2 ( COURS MOYEN 2 )
ชัน้ ประถมกลาง 1 ( COURS MOYEN 1 )
ชัน้ ประถมถมตน 2 ( COURS éLéMENTAIRE 2 )
ชัน้ ประถมถมตน 1 ( COURS éLéMENTAIRE 1)
ชัน้ เตรียมประถม (COURS PRéPARATOIRE )

ชั้นเด็กโต ( grande section )
ชั้นเด็กกลาง ( section moyenne )
ชั้นเด็กเล็ก ( petite section )

โดยปกติเด็กจะถูกจัดใหเขาเรียนในโรงเรียนทีอ่ ยูใ นเขตเดียวกับบานพัก
แตสาหรั
ํ บบริเวณที่มีผูคนอยูอาศัยนอย เชนพืน้ ทีภ่ เู ขาหรือชนบท จะมีการจัดกลุม โรงเรียนใหมตามความ
เหมาะสมของแตละทองที่ เชน ใหโรงเรียนหนึง่ รับนักเรียนจากหลายๆ เขตเทศบาล หรือจัดชัน้ เรียน
เสียใหมใหเปนกลุม ตามความจําเปน9

7

การเนนวิชานีเ้ พือ่ ใหนกั เรียนสามารถปรับตัวเขากับระเบียบแบบแผนและคานิยมในสังคม ในการนีโ้ รงเรียนตองจัดใหมกี าร
ฝก)ฎิบตั พิ เิ ศษทีเ่ รียกวา “รัฐสภาเด็ก” (le parliament des enfants) เพือ่ ใหเด็กเขาใจถึงหลักการประชาธิปไตย
8
EURYDICE, อางแลว
9
EURYDICE, อางแลว
Fr2.doc

12

ระดับมัธยมศึกษา
การมัธยมศึกษาผานการปฎิรูปมายาวนาน โดยเริม่ จากกฏหมายแฟรรดี งั ทีก่ ลาวขางตน และตอมากฏ
หมาย

Astier

(27 กรกฎาคม ค.ศ. 1919 – พ.ศ. 2462) กําหนดใหเปนการศึกษาแบบใหเปลาและยืดภาคบังคับออกไปจน

ถึงอายุ 14 ป จากนั้นมีการปฎิรูปของ Jean Zay ในปค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) ทําใหทกุ คนสามารถเขาเรียนระดับมัธยม
ศึกษาไดจากเดิมทีเ่ คยสงวนไวใหเฉพาะกลุม ชนชัน้ นําในสังคม

(elite)

การปฎิรูปของ Berthoin ในปค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) ยืดภาคบังคับออกไปจนถึงอายุ 16 ป และปรับเปลี่ยนโครงสราง
และหลักสูตรของระดับมัธยมศึกษา ทําใหมผี เู ขาสูก ารเรียนระดับนีม้ ากขึน้ ในปค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) มีกฎหมาย

Fouchet

เกีย่ วกับการตัง้ ระบบโรงเรียนแบบใหม คือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนหรือ college ซึ่งไดรับการปรับปรุง
สถานะในปค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) โดยกฎหมาย Haby การปฎิรูปครั้งตอมาใน ปค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) พัฒนาหลัก
สูตรเทคโนโลยีและวิชาชีพใหทนั สมัยและสอดคลองกับความกาวหนาทางอุตสาหกรรม และกฎหมาย 5 ปทอ่ี อกใชในปค.ศ.
1993 (พ.ศ. 2536) ใหมกี ารฝกงาน ซึ่งชวยใหการเรียนมัธยมศึกษาสอดประสานกับการประกอบวิชาชีพไดดีขึ้น10

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (college)
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาเริ่มจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเรียกวา college
ซึ่งตั้งตามกฎหมายฉบับวันที่ 11 กรกฏาคม ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2518) college มีประมาณ 7,000 แหง
และรอยละ 80 เปนของรัฐบาล มาตรฐานของอายุนกั เรียนในระดับนีค้ อื 11-15 ป โดยเริ่มเขาเรียนไมเกิน
12 ป
การเรียนในระดับนี้มีวัตถุประสงคสาคั
ํ ญ 2 ประการ คือ ใหนกั เรียนจํานวนมากที่สุดมี ความรูทั่วไปเพียง
พอทีจ่ ะศึกษาตอในระดับทีส่ งู ขึน้ หรือมิฉะนั้นตองใหนักเรียนทุกคนมีความรูพื้นฐานทั่วไปเปนอยางตํ่าและเริม่ ตนการฝกงาน
อาชีพ เพือ่ ใหนกั เรียนสามารถปรับตัวเขาเปนสวนหนึง่ ของสังคมไดอยางปกติสขุ จึงใหเรียนวิชาพืน้ ฐานทีเ่ รียนมาจากชัน้
ประถมศึกษาใหลกึ ซึง้ ขึน้ รวมทั้งวิชาพลเมืองศึกษาแนวใหม ใหนกั เรียนรูจ กั ใชความสังเกตและเหตุผล สงเสริมใหใชภาษาไดดี
ขึน้ และฝกฝนภาษาตางประเทศ 2 ภาษา (โดยฝกใชภาษาตางประเทศหนึง่ ทุกวันและเริม่ เรียนภาษาที่ 2) เพื่อเนนการเรียนภาษา
ตางประเทศอยางตอเนือ่ ง และเริ่มปูพื้นฐาน สูก ารเรียนในสายวิชาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนัน้ ยังใหความสําคัญกับ
การจัดการ
สอนเสริมแกนกั เรียน และการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ชวยเหลือผูม ปี ญ
 หาทางการเรียน มีการฝกใหนกั เรียนรูจ กั การศึกษาหรือ
ทํางานดวยตัวเองภายใตการดูแลของครู มีการแนะแนวการศึกษา และจัดชั้นเรียนพิเศษ เชน ดานเกษตรกรรม รวมทั้งจัด
ศูนยฝก อบรมตางๆ สําหรับนักเรียนอายุ 14 ป เพือ่ ใหนกั เรียนเรียนรูจ ากการ ปฎิบตั จิ ริง
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนใชเวลาเรียน 4 ป จากชัน้ 6 ถึงชัน้ 311 เดิมแบงเปน 2 ชวงหรือ วงจร ใชเวลา
ชวงละ 2 ป แตตง้ั แตปก ารศึกษา 1995/1996 (พ.ศ. 2538/2539) กระทรวงการศึกษาฯ ใหปรับเปลีย่ นเปน 3 ชวงใน
เวลา 4 ปเทาเดิม คือ
10
11

EURYDICE, Secondary Education: History Review, http://www.eurydice.org
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของฝรั่งเศสจะเริ่มดวยชั้น 6 และชัน้ ทีส่ งู ขึน้ จะมีตวั เลขทีน่ อ ยลงตามลําดับ แตชั้น 1
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# ชวงสังเกตการณและปรับตัว (cycle d’observation et adaptation) ในชั้น 6
เปนชวงตนสําหรับสังเกตการณและปรับตัว นักเรียนทุกคนจะเรียนเหมือนกันหมดในชวงนี้
# ชวงเสริมสราง หรือชวงกลาง (cycle central/ cycle de consolidation) ในชั้น 5 และชั้น 4
เปนชวงที่มุงสรางเสริมศักยภาพและความสําเร็จในการเรียนรูของนักเรียน ในชั้น 4 นักเรียนจะเริม่
ตัดสินใจวาจะเลือกเรียนสายสามัญหรืออาชีวศึกษา
# ชวงแนะแนว (cycle d’ orientation) ในชั้น 3 เปนชวงปรับเปลีย่ นทิศทาง หรือเปนชัน้ ปท่ี
นักเรียนตองเลือกแนวทางของตนเอง วาจะเลือกเรียนสายสามัญ สายเทคโนโลยี หรือสายวิชาชีพ
ในบางโรงเรียนจะจัดชัน้ เรียนพิเศษ เชน เรียนดนตรี กีฬา ภาษา และ “ชั้นบูรณาการ – integration”
ซึง่ เปนการชวยใหนกั เรียนไดประสานเชือ่ มตอกับโลกภายนอก โดยเฉพาะอยางยิง่ โลกของการทํางาน
และอาชีพ ชั้น 3 จึงเปนการเตรียมใหนกั เรียนทีม่ คี วามมุง หมายจะเลือกเสนทางอาชีวศึกษาไดมี
โอกาสฝกงานและเริม่ เขาสูโ ลกของการทํางานดวย ในการจัดชัน้ เรียนดานเทคโนโลยีจะเนนที่ 3
สาขาวิชาคือ เครือ่ งกล อีเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร และเศรษฐศาสตรและ
วิทยาการการจัดการ12
การใหวฒ
ุ บิ ตั ร และการเรียนตอ นักเรียนสวนใหญทจ่ี บชัน้ 3 จะไดรับวุฒิบัตรระดับ Brevet และ
สามารถเลือกเรียนตอได 2 ทาง คือ เรียนตอในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

(lycee) สายสามัญ (ชั้น 2)

หรือ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (lycee) สายอาชีวศึกษาในชัน้ “เตรียมสําหรับวุฒิบัตร BEP” (Brevet d’ etudes

Professionnelles)
Professionnelles)

หรือ ชั้น “เตรียมสําหรับวุฒิบัตร CAP” (Certificat

d’ Aptitude

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (lycee)
มีวัตถุประสงคใหนักเรียนสามารถบรรลุแผนการเรียนที่ตนเองเปนผูวาง การศึกษาในชวงนี้จะเนนการ
ศึกษาดวยตนเอง การใชเหตุผล การตัดสินใจ การทํางานเปนทีม การมีความรับผิดชอบ
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียกวาลีเซ (lycee) แบงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทคโนโลยี และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ13

สายสามัญและ/

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและ/หรือเทคโนโลยี (lycee d’ enseignement
general/technologique - LEGT) เตรียมการศึกษาสําหรับการเรียนใหไดประกาศนียบัตรระดับ

Brevet de

ก็ยงั ไมใชชน้ั สุดทายของระบบ โดยชัน้ สุดทายเรียกวา “ชั้นสุดทาย-terminale”
12
EURYDICE, Secondary Education, http://www.eurydice.org
13
ความแตกตางของสายเทคโนโลยีและวิชาชีพ อยูท ส่ี าขาวิชา ซึง่ สายเทคโนโลยีจะมีขอบขายกวางกวาและเนนดานเครือ่ งกล
อีเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และวิทยาการการจัดการ
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technicien และระดับ Baccalaureat14

(ซึง่ แยกเปน Baccalaureat สายสามัญ

Baccalaureat

สายเทคโนโลยี) สวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (lycee professionnel) เตรียมใหการศึกษาและความ
พรอมในสายอาชีพ ซึ่งจะไดประกาศนียบัตรทางวิชาชีพหลายระดับ แลวแตจานวนป
ํ
ที่เรียนและความเขมขนในการฝกงาน
ฝรัง่ เศสมีเปาหมายใหนกั เรียนจบถึงระดับ Baccalaureat ใหไดมากทีส่ ดุ โดยตัง้ เปาวา
ภายในปค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ใหเด็กฝรัง่ เศสจบการศึกษาถึงระดับนีร้ อ ยละ 80 ของกลุม อายุ จากทีม่ ี
เพียงรอยละ 10 ในชวงทศวรรษ 1950 รอยละ 30 ในชวงทศวรรษ 1980 และรอยละ 75 ในปค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538)15

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและ/หรือเทคโนโลยี (LEGT)
จัดการเรียนเปน 2 ชวง คือ
# ชวงการตัดสินใจ (cycle de determination) ระยะเวลาเรียน 1 ปสําหรับการเรียนวิชาพื้นฐาน
นักเรียนทุกคนจะเรียนเหมือนกัน
# ชวงสุดทาย (cycle terminal) ระยะเวลาเรียน 2 ป เปนการเลือกเรียนในกลุม วิชาทีน่ กั เรียน
สนใจ ซึง่ มีใหเลือกคือ
$ ในสายสามัญ มี 3 กลุมวิชา ไดแก กลุม เศรษฐศาสตรและสังคม (ES) กลุมวรรณคดี (L) และกลุม วิทยา
ศาสตร (S) จบแลวไดรบั ประกาศนียบัตร Baccalaureat general ซึง่ สามารถเขาเรียนมหาวิทยาลัย
ได
กลุม วิทยาศาสตร
$ ในสายเทคโนโลยี มี 4 กลุมวิชา ไดแกกลุม วิทยาศาสตรและเวชศาสตรสงั คม (SMS)
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (STI) กลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
บริหารธุรกิจ (STT) และกลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหองปฎิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร
(STL) จบแลวไดประกาศนียบัตร Baccalaureat Technicien หรือ Brevet du

Technicien

ซึง่ สามารถเขาเรียนตอในสถาบันเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยตางๆ ได

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (lycee professionnel)
เริม่ การเรียนในชัน้ 2 จัดการเรียนเปนชวงวิชาชีพหลากหลายรูปแบบ และใหวุฒิบัตรเปนระยะๆ ในหลายระดับตามจํานวนป
ที่เรียนและความเขมขนในการฝกงาน
ชั้น 2 เปนการเรียน “เตรียมประกาศนียบัตร ” (Brevet d’ Etudes Professionnelles)

หรือ

“เตรียมประกาศนียบัตร CAP”

(Certificat d’ Aptitude Professionnelle) ซึง่ ใชเวลาเรียนเพียง 2 ป
(BEP และ CAP ตางกันที่ BEP ตองมีการฝกงานมากกวา) นอกจากนัน้ ในชั้น 2 ของบางโรงเรียนยังจัดชัน้ พิเศษ
(seconde spcifique) สําหรับวิชาชีพเชน การทําแกว การพิมพ ดนตรี การโรงแรม ฯลฯ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ยังมีหลักสูตร 4 ปสําหรับผูท ต่ี อ งการ
ประกาศนียบัตร Baccalaureat Professionnel ซึ่งสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได
นอกจากนัน้ ยังมีทางเลือกของการเรียนและการเรียนตอในดานวิชาชีพอีก เชน ผูท จ่ี บ

14
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เทียบเทากับป 1 ในมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษารับผูท เ่ี รียนไดวฒ
ุ บิ ตั รนีเ้ ขาเรียนโดยไมมกี ารสอบเขา
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี การปฎิรูปการศึกษาในฝรั่งเศส, ธันวาคม 2541
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ระดับ BEP และ CAP ในชั้นที่ 1 แลว อาจไปเรียนตอในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและเทคโนโลยี เพือ่ รับ

Baccalaureat Technicien

หรือ Brevet du Technicien ได และสามารถ
เรียนตอในสายดังกลาวโดยผานทางชัน้ พิเศษทีเ่ รียกวา ชั้นปรับตัวในชั้น 1 (premiere d’ adaptation)
ดังแผนภูมิการ
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขางลาง
โรงเรียนฯ ยังเปดโอกาสใหเยาวชนทีอ่ อกจากระบบการศึกษาโดยไมมวี ฒ
ุ ไิ ดเขาสูส ายวิชาชีพโดยไมจําเปน
ตองเริม่ เรียนตัง้ แตปแ รกของหลักสูตร และเนนการสงเสริมความรูจ ากการฝกอบรมในสาขาวิชาชีพตางๆ ตามที่กฏหมายวาดวย
งาน การจางงาน และการเรียนการสอนวิชาชีพกําหนดไว โดยการประสานกับภาคธุรกิจและทองถิ่น (วิสาหกิจทุกแหงตองจาย
ภาษีสาหรั
ํ บการฝกงานโดยเฉพาะ วิสาหกิจทีม่ กี ารจางงานตัง้ แต 10 คนขึน้ ไปตองจายเงินรอยละ 0.3 – 1.1 ของคาใชจา ยที่
เปนคาจางและเงินเดือนประจําปมาสมทบเปนคาใชจา ยในการฝกงานดวย)16

แผนภูมกิ ารจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัย

ชวงสุดทาย

(cycle
terminal)

{

IUT

ชั้นสุดทาย
ชั้น 1
ชั้น 2

ชวงการตัดสินใจ

สถาบันระดับอุดมศึกษา***
IUP
CPGA

Premiere d’ adaptation

ชั้น 1
ชั้น 2

(cycle de
dtermination)

ชวงแนะแนว (cycle
d’ orientation)
ชวงเสริมสราง หรือชวง
กลาง (cycle central/
cycle de consolidation)

ชั้น 3 สายสามัญ

{

ชวงสังเกตการณและปรับตัว
(cycle d’observation et
adaptation)
16
EURYDICE อางแลว

ชั้น 4 สามัญ

Grande cole

ชั้น 3 สายเทคโนโลยี

ชั้น
พิเศษ

ชั้น 3 สายอาชีพ

ชั้น 4 ทางเลือกสายเทคโนโลยี/อาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 6
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ประถมศึกษา

***IUT = สถาบันเทคโนโนยีของมหาวิทยาลัย
Grande cole = สถาบันการศึกษาชั้นสูง

IUP = Professionalized University Institute
CPGE = ชัน้ เตรียมเขาโรงเรียนชัน้ สูง (Grande cole)

โรงเรียนเอกชน
ประมาณรอยละ 17 ของนักเรียนจากระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือแยกไดเปนรอยละ 12.1
ในระดับประถมศึกษา และรอยละ 19.3 ในระดับมัธยมศึกษา)17 เรียนในโรงเรียนเอกชน ซึง่ สวนใหญหรือรอยละ 95 เปนโรง
เรียนของศาสนา (Catholic) โรงเรียนเอกชนสวนมากทําสัญญากับรัฐ เพือ่ รับเงินชวยเหลือในการดําเนินการสวนหนึ่งรวมทั้ง
เงินเดือนครู โรงเรียนเอกชนตองจัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนของรัฐบาลสวนทองถิน่ และตองใหรัฐเขามาตรวจสอบได
นักเรียนทีเ่ รียนในโรงเรียนเอกชนตองจายคาเลาเรียนเอง

การจัดการศึกษาพิเศษ

1.

เขตการศึกษาพิเศษ (ZEP -- Zones d’ education prioritaire)

เพิอ่ ชวยแกไขปญหาความลมเหลวในการศึกษาทีม่ สี าเหตุมาจากปญหาทางสังคม ฝรังเศส ไดจดั กลุม เขต
การศึกษาพิเศษ หรือ ZEP -- Zones d’ education prioritaire ขึน้ เพือ่ เปนการรวมกลุม
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาดวยกัน โดยแตละเขตจะจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับตนเองขึน้ ตามความ
เหมาะสมและลักษณะของปญหา และรัฐจะจัดสรรทุม เททรัพยากรใหเปนกรณีพเิ ศษ
โรงเรียนในเขต ZEP ชวยแกไขปญหาการศึกษาใหเด็กโดยวิเคาระหหาสาเหตุของปญหา
เพือ่ หามาตราการแกไขทีเ่ หมาะสม มาตรการสําคัญที่มักนํามาใชคือ การฝกฝนการอาน การทําสัญญาความรวมมือระหวางโรง
เรียนกับหนวยงานทางวิชาการเพือ่ จัดสรรทรัพยากรเพิม่ เติม การฝกอบรมครูเฉพาะทาง และกําหนดมาตรการพิเศษเพือ่ สงเสริม
ครูผสู อน
ZEP จัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แตปค .ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และจนถึงปค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)
จัดตัง้ ได 558 เขต โดยมีสถาบันระดับตางๆ เขามามีสว นถึง 6,176 แหง ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5,534 แหงหรือ
รอยละ 12.4 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 716 แหงหรือรอยละ 14.9 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ 92 แหงหรือรอยละ 7.4 และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 34 แหงหรือรอยละ 2.4
โดยรวมแลว ZEP สามารถทําประโยชนใหกบั นักเรียนไดกวาลานคนจนถึงปจจุบนั 18

17
18

http”//www.education.gouv.fr/dpd/DPD_WEB/html/body_aru3.html
Ministre de l’ ducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, Note d’ Information, 98-15,
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2. การจัดการศึกษาพิเศษแบบอืน่ ๆ มีอาทิ
- การเปดชัน้ พิเศษใหเด็กพิการไดเรีนนรวมกับเด็กปกติ (class d’ integration scolaite) จัด
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยกําหนดจํานวนสูงสุดของเด็กพิการไวชน้ั ละไมเกิน 12 คน
- ในระดับมัธยมศึกษา ไดปรับเปลีย่ นแผนกการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กทีม่ ปี ญ
 หาการเรียน มาเปน
แผนกพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสามัญและวิชาชีพ (sections d’ education specialisees) เพือ่ ชวยใหนกั เรียน
กําหนดแผนการประกอบวิชาชีพและการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร CAP

(Certificat d’ Aptitude Professionnel)

และทีส่ าคั
ํ ญคือ ขยายเวลาใหนกั เรียนในแผนกนีไ้ ดเรียน จนถึงอายุ

18

ระดับมหาวิทยาลัย
การอุดมศึกษาตามทีก่ ําหนดโดยกฎหมายฉบับวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527)
หรือกฏหมายซาวารี (La loi Savary) คือ การศึกษาในระดับสูงกวามัธยมศึกษาทัง้ หมดรวมทัง้ สถาบันการศึกษาพิเศษตาง
นอกมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาพิเศษทีข่ น้ึ อยูก บั กระทรวงตางๆ19 วิทยาลัยครู สถาบันการศึกษาชัน้ สูงทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ของฝรัง่ เศสทีเ่ รียกวา “Grande Ecole” และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรัง่ เศสทีอ่ ยูน อกประเทศ20
กฏหมายซาวารียงั กําหนดหลักการพืน้ ฐานสําหรับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทีอ่ ยูภ ายใต
ทบวงมหาวิทยาลัยรวมทัง้ การจัดองคกรการดําเนินและบริหารงาน
พันธกิจของการอุดมศึกษารวมถึง การใหการศึกษาตอเนือ่ ง การทําการวิจยั ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน การเผยแพรวัฒนธรรมและขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศ
การเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยหลักการแลวจะไมมมี าตรการคัดเลือก ทุกคนที่ไดรับ
ประกาศนียบัตร Baccalaureat หรือเทียบเทาสามารถเขาเรียนได ทัง้ นี้ ยกเวนในบางสาขาวิชา เชน แพทยศาสตร
ทันตแพทย เภสัชศาสตร และในบางสถาบัน โดยเฉพาะ อยางยิง่ สถาบันการศึกษาพิเศษตางๆ สถาบันของเอกชน และ

Grande Ecole

ซึง่ มีชน้ั เรียนพิเศษสําหรับเตรียมตัวเขาเรียนอีกตอหนึง่ (CPGE)

น. 1-2
เชน Ecole national d’ administration ของสํานักนายกรัฐมนตรี Ecole polytechnique, Ecole
speciale militaire de Saint-Cyr, Ecole navale, Ecole de l’ air de Salon-de-Provence ของกระทรวงกลาโหม
วิทยาลัยการเหมืองแรของกระทรวงอุตสาหกรรม, Ecole naionale des Ponts et Chaussees และวิทยาลัยสถาปตยกรรม
ของกระทรวงการพัฒนา วิทยาลัยเกษตรของกระทรวงเกษตร วิทยาลัยสัตวแพทยของกระทรวงาธารณสุข และวิทยาลัย
ศิลปะของกระทรวงวัฒนธรรม
20
EURYDICE, Higher Education, http://www.eurydice.org
19
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การเรียนในระดับอุดมศึกษาแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
# การศึกษาระยะสั้น ใชเวลา 2-3 ป และเนนวิชาชีพ การศึกษาประเภทนี้จัดในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายบางแหง
และในสถาบันเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (IUT – Institut Universitaire
# การศึกษาระยะยาวในมหาวิทยาลัย ทําปริญญาตรี โท เอก ใชเวลา 3-9 ป

de technologie)

# การศึกษาในสถาบันศึกษาชัน้ สูง “Grande ecole” ซึง่ เปนสถาบันศึกษาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวของ
ฝรัง่ เศส และมีมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 กระทรวงตางๆ ไดจดั ตัง้ Grande ecole ของตนเองขึน้
สําหรับแตละดาน21
อีกนัยหนึง่ การเรียนแบงออกเปนชวงหรือวงจร (cycle) ระยะสั้นและระยะยาว คือ
!

วงจรหรือชวงที่ 1 เปนการศึกษาระยะสั้นในระดับตํากว
่ าปริญญาตรี ใชเวลา 2 ป ใหสามารถ
ไดทนั ทีหรือเปนพืน้ ฐานสําหรับเรียนตอ โดยจะไดรับวุฒิบัตร คือ

จบออกไปทํางาน

" ประกาศนียบัตรสําหรับการศึกษาทัว่ ไปมหาวิทยาลัย คือ DEUG

"

(Diplome d’ etudes
universitaires generales) หรือ DEUST (Diplome d’ etudes universitaires
scientifiques et techniques)
ประกาศนียบัตร DUT (Diplome Universitaire de Technologie) สําหรับการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (IUT)

" ประกาศนียบัตร BTS (Brevet de technicien superieure)) สําหรับการศึกษาเทคโนโลยีในแผนกพิเศษ
สําหรับเทคโนโลยีในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายบางแหง (STS – Section de techniciens

superieures)
ทัง้ นี้ ไมวา จะเลือกเรียนสาขาใด นักศึกษาจะตองเรียนคอมพิวเตอรภาษาตางประเทศอยางนอย
1 ภาษา
!

วงจรหรือชวงที่ 2 เปนการศึกษาระยะยาวในเวลา 2 ปขน้ึ ไป เปนการศึกษาทางวิชาการทัว่ ไป หรือทางเทคโนโลยีหรือ
วิทยาศาสตร ซึ่งจะนําไปสูก ารประกอบวิชาชีพได การศึกษาในวงจรนีม้ ไี ดหลายรูปแบบ แลวแตสาขาวิชาและระยะเวลาที่
เรียน ซึ่งจะไดรับวุฒิบัตรตางๆ กัน เชน DEUG+1 ป DEUG+ 2 ป หรือ DEUG+ 3 ป
" การเรียนในสาขาวิชาสามัญจะไดรับวุฒิบัตร
DEUG+ 2 หรือ BAC+4 )

Ma∈trise

(อาจเทียบเทาปริญญาตรี) ในปท่ี 4

(เทากับ

Ma∈

!

วงจรหรือชวงที่ 3 เปนการศึกษาระดับสูงเฉพาะทาง และระดับสูงกวาปริญญาตรี รับผูที่ไดวุฒิบัตรระดับ

"

trise หรือเทียบเทาแลว คือ
วุฒิบตั ร DESS (Diplome d’ etudes superieures specialisees) เปนการศึกษาสายอาชีพ

ใชเวลา

เรียน 1 ปและตองผานการฝกงานในโรงงาน/บริษัท
21

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี, อางแลว
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" วุฒิบตั ร DEA (Diplome d’ etudes approfondies) เปนการฝกงานและทําวิจยั ใชเวลาเรียน 1 ป
และสามารถตออีก 3-4 ปเพือ่ ทําปริญญาเอกได
" วุฒิบตั ร DRT (Diplome de recherche et technologie) เนนการคนควาและทําวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ใชเวลาเรียน 1 ½ - 2 ป เปนหลักสูตรทีเ่ ริม่ ในปค.ศ. 1993 (พ.ศ.2536)
นอกจากนัน้ การเรียนในสาขาวิชาพิเศษอืน่ ๆ จะมีระบบและเวลาทีต่ า งกันออกไป อาทิ
แพทย เรียนระดับ BAC+8 ป ทันตแพทย เรียนระดับ BAC+5 ป เภสัชกรรมเรียนระดับ BAC+6 ป
แพทยเฉพาะทางเรียนระดับ BAC+10 หรือ 11 ป22

22

EURYDICE, อางแลว และ The French Education System : Higher Education,
http://www.cri.ensmp.fr/mesr/summary.html
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III
การบริหารการศึกษาของฝรัง่ เศส : โครงสราง

3.1 การแบงความรับผิดชอบในภาพรวม
รัฐบาลฝรัง่ เศสเปนผูก ําหนดนโยบายการศึกษาและดูแลใหมกี ารนํานโยบายไปปฎิบตั ติ าม
ทีก่ ําหนดไว รัฐบาลอาศัยกรอบกฎหมายทีไ่ มขดั ตอรัฐธรรมนูญในการจัดวางหลักการทัว่ ไปในการบริหารระบบ
การศึกษา
รัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบในเรือ่ งการศึกษาโดยตรง ไดแก รัฐมนตรีการศึกษาแหงชาติ การวิจยั และ
เทคโนโลยี (Ministre de l’ education nationale, de la recherche et de la technologie)
ซึง่ ดูแลรับผิดชอบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สวนในระดับอุดมศึกษา อยูใ นความรับผิด
ชอบของรัฐมนตรีการอุดมศึกษา (Ministre de l’ enseignement superieur) นอกจากนัน้ ภาระ
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในเรือ่ งการศึกษาในสาขาพิเศษอืน่ ๆ และบริการทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา ยังถูกกระจาย
ไปใหกบั รัฐมนตรีกระทรวงอืน่ ๆ ดวย เชน รัฐมนตรีเกษตรและการประมง (Ministre de l’ agriculture
et de la peche) จะดูแลรับผิดชอบการศึกษาดานเกษตรกรรม ในขณะทีร่ ฐั มนตรีแรงงาน และการจาง
งาน (Ministre de l’ emploi et de la solidarite) ตองเขามามีบทบาทอยางมากในการจัดการฝกอาชีพ
ใหกบั นักเรียนและนักศึกษาในสายอาชีวศึกษา กระทรวงเยาวชนและการกีฬา (Ministere de la
jeunesse et des sports) และกระทรวงวัฒนธรรม (Ministere de la culture) เปนผูจ ดั กิจกรรม
ตางๆ เพือ่ สงเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน
การบริหารระบบการศึกษาของฝรัง่ เศสเปนการรวมศูนยอํานาจอยูท ส่ี ว นกลางมาตัง้ แตตน
และมีลกั ษณะการรวมศูนยทแ่ี นนหนามาก ความคิดในเรือ่ งการกระจายอํานาจการศึกษาเพิง่ เกิดขึน้ ในชวงทศ
วรรษที่ 1980 โดยเริม่ ในปค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เมือ่ รัฐบาลฝรัง่ เศสตัดสินใจใหมกี ารกระจายอํานาจและ
ภาระหนาทีใ่ นการศึกษาจากสวนกลางไปยังสวนทองถิน่ แตรฐั บาลก็ยงั คงดํารงบทบาทสําคัญ ในการใหหลัก
ประกันวา การบริหารการศึกษาทีก่ ระจายอํานาจไปแลว จะดําเนินไปดวยความราบรืน่ และ สอดคลองกันทัง้
ระบบ
กฎหมายเกีย่ วกับการกระจายอํานาจการศึกษาฉบับปค.ศ. 1982 และ 1983 ไดเพิม่ บท
บาทของสวนราชการในภูมภิ าคและทองถิน่ ขึน้ อยางมาก ในการนี้ เทศบาลหรือคอมมูน (communes) เปน ผู
รับผิดชอบโรงเรียนในระดับประถมศึกษารวมทัง้ โรงเรียนอนุบาล “จังหวัด” (departements) เปนผูร บั ผิด
ชอบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือคอลเลจ (colleges) และเขต (regions)
เปนผูร บั ผิด
ชอบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือลีเซ (lycees) ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยมีอานาจอิ
ํ
สระในดาน
การบริหาร การเงิน และดานวิชาการ และยังมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกหลายแหงทีอ่ ยูภ ายใต
กระทรวงอืน่ ๆ
Fr1.doc
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กระทรวงแรงงานฯ และเขต (regions) รวมกันดูแลการฝกงานในอาชีวศึกษาทีอ่ ยูน อกระบบ
โรงเรียน โดยสภาบริหารของเขตเปนผูจ ดั ทําโปรแกรมการฝกงานในแตละปการศึกษา

3.2 อํานาจหนาทีข่ องสวนกลาง
บทบาทสําคัญของสวนกลางจะมี 4 ประการ คือ 1) การสรางแนวคิดและวางนโยบาย
2) การประเมินผล 3) การควบคุมและประสานงาน 4) การสงเสริม และการกระตุน เพือ่ ใหเกิดการดําเนิน
การทีฉ่ บั ไวหรือสรางนวัตกรรม
ในขณะทีต่ ามหลักการนัน้ เมือ่ มีการกระจายอํานาจแลว ภาระหนาทีด่ า นการบริหารและจัด
การจะถูกถายโอนไปใหสว นทองถิน่ แตในทางปฎิบตั ิ รัฐหรือสวนกลางยังคงอํานาจเต็มไวบางประการ ทีส่ ําคัญ
คือเปนผูก าหนดกฎระเบี
ํ
ยบตางๆ กําหนดกรอบและดูแลหลักสูตร คงอํานาจในการอนุมตั ใิ หสรางโรงเรียนและ
ชัน้ เรียน และการบริหารงานบุคคลบางอยาง เชน การคัดเลือก การบรรจุ แตงตัง้ และโยกยาย แมวา มีพระราช
กําหนดฉบับวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) ซึง่ ระบุวา รัฐตองถายโอนอํานาจในการบริการและจัด
การงานดานบุคลากรไปใหกบั ศึกษาธิการเขต หรือ recteur (รายละเอียดของตําแหนงนี้ ในขอ 3.3.1) แตรฐั
ยังคงอํานาจในการบริหารงานบุคคลบางประเภทไว23 รัฐจึงยังเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยสวนใหญในการให
บริการการศึกษา ซึง่ รวมถึงเงินเดือนและคาจางของบุคลากรทัง้ หมด
การบริหารการศึกษาในสวนกลางอยูภ ายใต กระทรวงการศึกษาแหงชาติ

การ
วิจัยและเทคโนโลยี (Ministere de l’ ducation nationale, de la recherche et
de la technologie) และ ทบวงมหาวิทยาลัย (Ministere de l’ enseignement
superieur)

กระทรวงการศึกษาแหงชาติฯ ชือ่ กระทรวงฯ และสถานะปจจุบนั มาจากการปรับโครง
สรางเมือ่ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) มีหนวยงานในระดับกรม (directions/ directorates)
ตางๆ คือ

23

European Commission, DG XXII: Education, Training and Youth, Devolution and Reform of National and
Regional Administration, Publication date: November 1996, http://www.eurydice.org 32-2-230.65.62
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#
#
#
#

กรมการประถมศึกษา (Directorate of schools)
กรมมัธยมศึกษา (Directorate of lyce and colleges)
กรมครูมธั ยมศึกษา (Directorate of teaching staff in lyce and colleges)
กรมวิเทศสัมพันธและความรวมมือ (Diretorate of international affairs and

cooperation)
# กรมงานบริหารและเจาหนาทีฝ่ า ยบริการ (Directorate of administrative, maintenance
and service personnel)
# กรมการประเมินผลและแผนงาน (Directorate of assessment and planning)
# กรมการเจาหนาทีฝ่ า ยบริหาร (Directorate of administrative personnel)
# กรมสารนิเทศและเทคโนโลยีใหม (Directorate of Information and new technologies)
# สํานักรัฐมนตรี (Minister’s Cabinet) ซึง่ มีหนวยงานสําคัญในสังกัดอีก 3 หนวยงาน คือ
♦ สํานักเลขานุการรัฐมนตรี (Cabinet Office) ทําหนาทีง่ านสารบรรณในสํานักงานฯ
ปฎิ
สัมพันธกบั สมาชิกรัฐสภา เตรียมงานสิง่ พิมพเผยแพรและวารสารของกระทรวงฯ
♦ สํานักควบคุมการคลังและบริหาร (General Directorate of finance and
administrative control) ทําหนาทีด่ แู ลควบคุมการใชจา ยตามงบประมาณและคาใชจา ยของ
รัฐมนตรี หนวยงานนีข้ น้ึ กับกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังดวย
♦ สํานักผูต รวจการ (General Inspectorate) ทําหนาทีต่ รวจสอบและประเมินผลระบบการ
ศึกษา
นอกจากนัน้ ยังมีสถาบันและองคกรพิเศษซึง่ มีกจิ กรรมเกีย่ วของกับการศึกษา เขามาอยูใ ต
สังกัดกระทรวงการศึกษาแหงชาติฯ อีกหลายแหง คือ
$ สถาบันวิจยั การศึกษา (L’ institut national de recherche pedagogique)
$ ศูนยเอกสารการศึกษา (Le centre national de documentation

pedagogique)
$ ศูนยการสอนทางไกล (Le centre national d’ enseignment a distance)
$ ศูนยมหาวิทยาลัยเปด (Le centre national des oeuvres universitaires et
scolaires)
$ สํานักงานสารนิเทศการศึกษาและอาชีพ (L’ office national d’information sur
les enseignements et les professions)
$ ศูนยศกึ ษาและวิจยั เรือ่ งคุณภาพ (Le centre d’etudes et des recherches
sur les qualifications)
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$ ศูนยการศึกษาการเรียนการสอนระหวางประเทศ (Le centre international d’
etudes pedagogiques)
$ สหภาพการจัดซือ้ (L’ union des groupements d’ achats publics)
$ สถาบันสังเกตการอาน (Observatoire national de la lecture)
$ สถาบันสงเสริมการศึกษาในฝรัง่ เศส (L’ agence Edufrance) เปนหนวยงานใหม
ทีเ่ พิง่ แถลงขาวการจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เปนองคกรทีอ่ ยูใ นความ
รับผิดชอบรวมกันของกระทรวงการศึกษาฯ และกระทรวงการตางประเทศฝรัง่ เศส มี
วัตถุประสงคทจ่ี ะสงเสริมศักยภาพของฝรัง่ เศสในการดึงดูดใหชาวตางประเทศมาศึกษาใน
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระดับอุดมศึกษา อันจะเปนการทํารายไดเขาประเทศได
มาก (เปนการแขงขันกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึง่ มีนกั ศึกษาตางประเทศถึง 560,000
คน และ 200,000 คน ตามลําดับ ในขณะที่ ฝรัง่ เศสมีเพียง 130,000 คน) สถาบันสง
เสริมการศึกษาในฝรัง่ เศสจะไดรบั งบประมาณจากรัฐบาลทัง้ หมดในชวง 4 ปแรกของการ
ดําเนินการ สถาบันฯ มีสภาบริหารทีม่ สี มาชิกสวนหนึง่ เปนผูแ ทนจากกระทรวงการศึกษา
ฯ และกระทรวงการตางประเทศ24

ทบวงมหาวิทยาลัย

มีหนวยงานระดับกรม 4 กรม คือ

# กรมการอุดมศึกษา (General Directorate of higher education )
# กรมการบริหาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเงิน (General Directorate of
administration, human resources and financial affairs)
# กรมการวิจยั และเทคโนโลยี (General Directorate of research and technology) ซึ่งมี
หนวยงานยอยในสังกัดอีก 1 แหง คือ Directorate of innovation, technology and

regional activities
# กรมสารนิเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบรรณสาร (General Directorate of scientific
and technical information and libraries)
สวนการติดตอประสานงานดานวิเทศสัมพันธของการอุดมศึกษานัน้ เปนภาระหนาทีข่ อง
ฝายวิเทศสัมพันธ (Delegation for European and international relations and for French-speakers)

3.3 อํานาจหนาทีข่ องสวนภูมภิ าคและทองถิน่

24

Conference de press sur creation de l’ agence Edufrance, Ministere des Affaires Etrangeres et Ministere
de l’ Education Nationale, de la Rechercre et de la Technologie, Vendredi, 6 Novembre, 1998.
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3.3.1 ตําแหนงหนาทีแ่ ละขอบขายอํานาจ

ในระดับเขตการปกครอง (regions) ซึ่งมีอานาจปกครองตนเองในระดั
ํ
บหนึง่
แลวนัน้ มีสภาเขต (Conseil Regional) และมีภาระหนาทีร่ บั ผิดชอบดูแลกิจการสวนใหญของเขตรวมทัง้
ทางดานเศรษฐกิจ การอนามัยและสุขาภิบาล การวางผังเมือง การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม
และวัฒนธรรม จึงมีสว นในการบริหารการศึกษาดวย เขตมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการกอสรางและดูแลอาคาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (lycees) และสถาบัน การศึกษาเฉพาะทาง
(specialized) และมีบทบาทสําคัญในการจัดการฝกอบรมใหกบั การอาชีวศึกษา โดยประสานงานกับจังหวัด
ในเขตของตน เพือ่ ประเมินและรวบรวมความตองการในการฝกงาน ทัง้ ในเชิง คุณภาพและปริมาณ และตอบ
สนองความตองการดังกลาว
ในการจัดการบริหารการศึกษา ฝรัง่ เศสแบงเขตการศึกษา (academies) ออกเปน 28
เขต25 ไดแก

เขตการศึกษา
(Academies)
Antilles-Guyane
Limoges
Corse
Clermont-Ferrand
Caen
Poitiers
Rennes
Nice
Besanon

25

จํานวนเขตการศึกษา
พิเศษ (ZEP)
11
5
6
6
8
12
13
8
18

จํานวนโรงเรียน
ในสังกัด
186
55
60
77
70
94
132
76
110

จํานวนนักเรียน
ในสังกัด
46 609
8 549
9 439
10 179
14 806
15 502
17 966
18 235
20 146

สถิติจากวารสาร Note d’ Information, Ministere de l’ Education Nationale, de la Recherche et de la

Technologie 95-15 หนา 2
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Toulous
Strasbourg
Nantes
Oleans-Tours
Montpellier
Reims
Dijon
Nancy-Metz
La Reunion
Grenoble
Amiens
Paris
Bordeaux
Lyon
Rouen
Aix -Marseille
Creteil
Verseilles
Lille
รวม

19
11
25
18
16
18
20
32
17
21
22
14
34
31
21
31
25
32
64
558

202
92
239
178
159
154
231
255
148
220
244
197
427
311
276
372
333
396
631
5 925

21 499
22 765
31 216
31 681
32 702
33 511
34 267
39 927
42 650
42 917
45 020
46 462
50 220
64 583
64 583
75 737
85 382
115 509
123 055
1 163 261

โดยปกติในแตละเขตการปกครอง (regions) จะมีเขตการศึกษา (academies)
1 เขต ยกเวนใน regions 4 แหง คือ
$ La region ile-de-France มี 3 เขตการศึกษา คือ Paris, Creteil,

Verseille
$ La region Rhone-Alpes มี 2 เขตการศึกษา คือ Lyon, Grenoble
$ La region Provence-Alpes-Cote-d’ Azur มี 2 เขตการศึกษา คือ
Aix-Marseille, Nice
$ เขตอาณานิคมหรือดินแดนโพนทะเล คือ La Guadeloupe, La
Matinique, และ La Guyane ซึง่ เคยมีเขตการศึกษาแหงละ 1 เขต ถูก
นํามารวมกันภายใตเขตการศึกษาเดียว คือ L’academie des AntillesGuyane
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ในขณะทีฝ่ า ยการปกครองมีตวั แทนของรัฐบาลและหัวหนาสวนราขการในระดับ
เขตและจังหวัด คือผูว า ราชการเขต (Prefet de region) และผูว า ราชการจังหวัด (Prefet du
departement) ตามลําดับ ในแตละเขตการศึกษา (academies) ก็มตี วั แทนจากหนวยงาน สวน
กลางมาทําหนาทีเ่ ปนหัวหนาสวนราชการ โดยถือเปนตัวแทนของรัฐมนตรีการศึกษาแหงชาติฯ
คือผูดารง
ํ
หนาทีข่ อง
ตําแหนงหัวหนาสูงสุดของฝายบริหาร หรืออาจเรียกวา ศึกษาธิการเขตหรือ Recteur
Recteur คือดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ทัง้ ในดานเนือ้ หาสาระ ของการศึกษารวม
ทัง้ หลักสูตร และงานการบริหารระบบการศึกษา ตลอดจนเรือ่ งบุคลากรบางสวน Recteur มีผแู ทนใน
ก็ตอ งถือวาผูต รวจราชการ
ระดับจังหวัดดวย คือ ผูต รวจราชการ หรือ Inspecteurs ซึง่ ในขณะเดียวกัน
เหลานัน้ เปนตัวแทนของรัฐมนตรีการศึกษาฯ ในระดับเขตและจังหวัดดวย
เชนกัน (ดังตารางขางลางและรายละเอียดในขอ 3.4)
ในขณะเดียวกัน ผูว า ราชการทัง้ 2 ระดับก็มบี ทบาทและหนาทีด่ า นการบริหารการ
ศึกษาดวย โดยผูว า ราชการเขต (Prefet de region) รวมดูแลรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูว า ราชการจังหวัด (Prefet du departement) รวมดูแล
รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เชน การกอตัง้ โรงเรียนใหมหรือชัน้ เรียนใหมตอ ง
ไดรบั ความเห็นชอบจากผูว า ราชการทีเ่ กีย่ วของกอน
ตําแหนงของผูแ ทนของสวนกลางในสวนทองถิน่ สามารถสรุปไดดงั นี้26
ระดับ
รัฐบาล
เขต (region)

ผูแ ทนของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี

ผูว า ราชการเขต
(Prefet de region)
จังหวัด (departement) ผูว า ราชการจังหวัด
(Prefet du
departement)
-เทศบาล (commune)

ผูแ ทนของกระทรวงการศึกษาฯ
รัฐมนตรีการศึกษาแหงชาติฯ
ศึกษาธิการเขต (Recteur)
ผูต รวจราชการเขตการศึกษา

(Inspecteurs d’ academie-IA)
ผูต รวจราชการการศึกษาแหงชาติ

(Inspecteurs de l’ education
nationale - IEN)

26

Jean-Louis Auduc et Jacqueline Bayard-Pierlot, Le systeme educatif francais, 1995, น. 29.
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3.3.2 การจัดการบริหารการศึกษาในทองถิน่
ในระดับจังหวัด (departements) มีสภาจังหวัด (conseil general) ซึ่งมี
สมาชิกมาจากการเลือกตัง้ ในทองถิน่ เปนองคกรการบริหารทัว่ ไปและดูแลเรือ่ งการศึกษา จังหวัดมีหนาที่ รับ
ผิดชอบในการกอสราง ตอเติม และดูแลอาคารสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (colleges)
และการจัดรถบริการรับ-สงนักเรียนสําหรับนักเรียนในเขตจังหวัดของตน
ในระดับตําบลหรือเทศบาล (communes) โรงเรียนประถมศึกษา (ecoles
elementaires) และโรงเรียนอนุบาล ตลอดจนสถานดูแลเด็กกอนวัยเรียน (ecoles maternelles) ตางๆ
ถูกจัดใหอยูภ ายใตการบริหารของทองถิน่ ในระดับตําบลหรือเทศบาล สภาเทศบาลเปนผูก อ ตัง้ สถานศึกษาและ
บริหารงบประมาณสําหรับสถานศึกษาเหลานัน้ รับผิดชอบการจัดรถบริการรับ-สงนักเรียนสําหรับนักเรียนในเขต
จังหวัดของตน และสามารถตัดสินใจและดําเนินการในเรือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับโรงเรียนในความ รับผิดชอบ
ไดเองเปนสวนใหญ
ในระดับสถานศึกษา โรงเรียนทัง้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีอสิ รภาพใน
การบริหารสถานศึกษาของตนไดในแงการการเรียนการสอนและการบริหารงานทัว่ ไป โรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เปลีย่ นสถานะจากโรงเรียนแหงชาติ มาเปนโรงเรียนของรัฐสวนทองถิน่ ตามกฏหมายการกระจาย
อํานาจการศึกษาฉบับวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528)
ในการนี้ สถานศึกษาจึงตองจัดทําแผนการเรียนการสอนสําหรับกําหนดงบประมาณและ
ติดตามผล โดยตองใหสอดคลองกับกรอบกฎหมายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ คือ กฎหมายกําหนดแนวทางการศึกษา
ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (la loi l’orientation sur l’ education du 10 Juillet 1989)
และระเบียบปฎิบตั ทิ ก่ี ําหนดไวในประกาศกระทรวงฯ ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)
แผนการเรียนการสอนดังกลาว จะตองระบุอยางชัดเจนวาจะดําเนินการใหบรรลุวตั ปุ ระสงคตามเปาหมายการ
ศึกษาของชาติและหลักสูตรทีก่ ําหนดไวไดอยางไร ทัง้ นี้ สถาบันการศึกษาแตละแหงจะตองคํานึงถึงลักษณะ
จําเพาะและความตองการของทองถิน่ ของตนเขามาประกอบการพิจารณาดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งลักษณะ
ของประชากรและองคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของทองถิ่น และจะตองนําแผนการเรียนการ
สอนดังกลาวไปใหสภาบริหาร (Conseil d’ administration) ของสถานศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําไปใช
ในสถานศึกษาจะมีสภาบริหาร (Conseil d’ administration) ซึง่ มีหวั หนาสถาน
ศึกษาเปนประธาน มีสมาชิกมาจากองคกรทองถิน่ ตางๆ จากฝายบริหารและบุคลากรของสถานศึกษา ผูแ ทน
ผูป กครอง ผูแ ทนนักเรียน และผูท รงคุณวุฒจิ ากภายนอกสถานศึกษา สภาบริหารมีหนาทีค่ วบคุม ดูแลการ
ดําเนินการบริหารการศึกษา กําหนดแนวทางสําหรับแผนพัฒนาสถานศึกษา และวางหลักการอืน่ ๆ สําหรับการ
ดําเนินการตางๆ ตามอํานาจปกครองตนเองทีม่ อี ยู ซึง่ ครอบคลุมถึงเรือ่ งตางๆ ดังนี้
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การจัดชัน้ เรียนและกลุม นักเรียน
กําหนดการจัดตารางเวลาและตารางการสอน (โดยใหสอดคลองกับ
ปฏิทนิ การศึกษาของชาติ)
การเปดรับและปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในทองถิน่
การใหการศึกษาในสาขาวิชาพิเศษทีต่ อ งการสงเสริมหรือมีความ จํา
เปน
การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ

สภาบริหารยังมีองคกรตางๆ ใหความชวยเหลืออีกหลายองคกร ไดแก
$ คณะกรรมการถาวร (Commission permanente)
$ สภาสาขาวิชา (Counseil de discipline)
$ สภาชัน้ เรียน (Counseil de class) ซึง่ ตองมีการประชุมอยางนอยทุก 3 เดือน
หัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา คือ Directeur หรือ Directrice
สวนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือ Principal และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ Proviseur หัว
หนาสถานศึกษามาจากการสอบแขงขัน และมีสถานะเปนขาราชการของกระทรวงการศึกษาฯ มีอานาจหน
ํ
าที่
ตามทีก่ ฎหมายระบุไว (ทีส่ ําคัญคือ กฎหมายฉบับที่ 88-343 วันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1988) เชน รับผิดชอบ
การบริหารการเงินและการพัสดุ เปนผูป ระสานกับผูแ ทนของสวนกลางในระดับตางๆ

ในระดับอุดมศึกษา
การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีกฏหมายทีเ่ กีย่ วของทีส่ ําคัญ 2 ฉบับ คือ
กฎหมายโฟเรอ (Edgar Faure) ปค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) กําหนดสถานะทางกฏหมายของสถาบันอุดม
ศึกษา ใหอสิ ระในการบริหาร การเงิน และการสอน และตอมาในปค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527)
มีกฏหมาย
ซาวารี (Savary) ปรับปรุงแกไขอํานาจอิสระดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิง่ มีการกําหนดวา สถาบันอุดมศึกษา
จะสามารถใชอํานาจอิสระในดานใดไดบา ง และไดแคไหน อยางไร
ตัง้ แตปค .ศ. 1989 (พ.ศ.2532) เปนตนมา ทบวงมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธใน
รูปแบบใหมกบั สถาบันอุดมศึกษา โดยทีก่ ารจัดสรรเงินงบประมาณใหกบั สถาบันอุดมศึกษาไดเปลีย่ นจากระบบ
เดิมทีจ่ ดั สรรใหปต อ ป มาเปนจัดสรรใหตามสัญญาระยะยาว 4 ป หรือ contrats quadriennaux อัน
เปนสัญญาระหวางรัฐบาลกับสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ระบบนีม้ จี ดุ ประสงคเพือ่ ใหมหาวิทยาลัยมีอานาจ
ํ
ปกครองตนเองอยางแทจริง ในการนี้ แตละสถาบัน จะตองจัดทําแผนงานการศึกษาและ
กิจกรรมการ
ศึกษาทีต่ อบสนองตอนโยบายของชาติและทองถิน่ ขึน้ มาเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย
หลังจากนัน้ จะมีการ
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เจรจาตอรองระหวางทบวงมหาวิทยาลัยกับสถาบันทีเ่ กีย่ วของ จนเปนทีพ่ อใจของทัง้ สองฝาย และลงนามใน
สัญญา 4 ปได
จากกฏหมายฉบับวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) กําหนดใหสถาบัน
อุดมศึกษา มีอานาจปกครองตนเองได
ํ
ทง้ั ทางดานการบริหาร การเงิน การสอน การวิจัย และใหจดั ตัง้ องคกร 3
แหงขึน้ สําหรับดําเนินการบริหาร สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจึงมี :
" สภาบริหาร (conseil d’ administration)
" สภาวิชาการวิทยาศาสตร (conseil scientifique)
" สภากิจการการศึกษาและวิถชี วี ติ ในมหาวิทยาลัย (conseil des etudes

et de la vie universitaire)
ทัง้ นี้ สมาชิกของสภาทัง้ 3 แหงประกอบดวยผูแ ทนดานวิชาการ ดานการวิจัย
ผูแ ทนนักศึกษา ผูแ ทนเจาหนาทีฝ่ า ยบริหารและเทคนิค ผูแ ทนกลุม ผลประโยชน และผูท รงคุณวุฒจิ ากภาย
นอกสถาบันเทาทีจ่ ําเปน
สวนอธิการบดี หรือประธานของมหาวิทยาลัยนัน้ มาจากการเลือกตัง้ โดยสมาชิกสภา
ทัง้ 3 แหงทุกคนเปนผูล งคะแนนเลือกตัง้ ประธานของมหาวิทยาลัยทําหนาทีเ่ ปนประธานสภาทัง้ 3 แหง และมี
อํานาจสูงสุดเหนือบุคลากรทัง้ หมดในสถาบันของตน

การคานอํานาจระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น แมจะมีการกระจายอํานาจการบริหาร
การศึกษาไปสูท อ งถิน่ แลว แตกย็ งั มีเคาของการรวมศูนยอํานาจทีส่ ว นกลางหลงเหลืออยู โดยรัฐบาลหรือสวน
กลางก็ยงั คงบทบาทหนาทีท่ ส่ี าคั
ํ ญๆ ไว โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งการจัดตัง้ สถานศึกษา การวางนโยบายการ
ศึกษา การกําหนดหลักสูตร การฝกอบรมครู การจัดจางบุคลากรครูและการแตงตัง้ บรรจุครูในตําแหนงตางๆ
รัฐบาลเปนผูพ จิ ารณาจัดสงบุคลากรครูและเจาหนาทีฝ่ า ยบริหารไปใหทอ งถิน่ ตามความจําเปน ตลอดจนควบคุม
ดูแลการบริหารงานบุคคลอยางอืน่ ๆ ซึง่ ในเรือ่ งการบริหารงานบุคคลนี้ รัฐบาลกําหนดกฎ ระเบียบ และขอ
บังคับตางๆ ทีเ่ กีย่ วของไวใหเปนกรอบกฎหมายทีใ่ หสถาบันการศึกษาดําเนินการตาม นอกจากนัน้ กระทรวง
การศึกษาในสวนกลางยังกุมอํานาจขัน้ สุดทายในเรือ่ งสําคัญอืน่ ๆ เชน เปนผูอ นุมตั ิ การกอตัง้ โรงเรียนแหงใหม
หรือชัน้ เรียนใหม ซึง่ ระดับทองถิน่ จะเปนผูเ สนอขึน้ มา โดยอาจเปนระดับเขต หรือจังหวัด หรือตําบล และแมแต
กลุม ผลประโยชนในทองถิน่ ก็อาจเสนอขึน้ มาได แตการพิจารณาและอนุมตั เิ ปนอํานาจของกระทรวงการศึกษาฯ
ซึง่ จะใชอานาจของตนโดยผ
ํ
านผูแ ทนของกระทรวงฯ ในระดับเขต จังหวัด และเทศบาล ดังนั้น อํานาจของทอง
ถิ่นจึงยังถูกอํานาจสวนกลางคานอยูใ นระดับสูง

3.4 องคกรสําหรับการตรวจสอบและประเมินผล
องคกรทีท่ ําหนาทีด่ า นการตรวจสอบและประเมินผลขึน้ ตรงกับสวนกลาง คือ
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สํานักผูต รวจการ (General Inspectorate) ในสังกัดสํานักรัฐมนตรีของกระทรวงการศึกษาแหงชาติฯ
องคกรและบุคลากรทีท่ าหน
ํ าทีด่ า นการตรวจสอบ (inspection/inspecteurs) มีหนาที่ 5 ประการตามพระ
ราชกําหนดฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) และ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)
คือ 1) ประเมินผลงานของระบบ 2) ประเมินผลงานของบุคลากร 3) ควบคุมใหกจิ กรรมตางๆ เปนไปตาม
วัตถุประสงคทร่ี ฐั บาลกําหนดไว 4) กระตุน ใหมนี วัตกรรมในการดําเนินการ 5) ใหการปรึกษาแนะนํา ใน
ทางปฎิบตั ิ ศึกษาธิการเขต (recteur) และผูว า ราชการเขต (prefet de region) กับ ผูวาราชการจังหวัด
(prefet du departement) สามารถทําหนาทีด่ า นนีไ้ ดเชนกัน แตฝรัง่ เศสมีหนวยงานเฉพาะดานการตรวจ
สอบและประเมินผลโดยตรงดวย คือ

3.4.1 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประเมินและตรวจสอบทํา
โดยหนวยงานระดับชาติ (corps nationaux) และหนวยงานระดับทองถิน่ (corps regionaux)
หนวยงานระดับชาติ (corps nationaux) ประกอบดวย
" หนวยตรวจสอบการศึกษาทัว่ ไปแหงชาติ (Inspection generaux de l’ administration
national - IGEN) ทําหนาทีต่ รวจสอบและใหคาแนะนํ
ํ
าในสวนทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หาของการศึกษา
ตรวจสอบโครงสรางของระบบเครือขายโรงเรียน และประเมินผลระบบดังกลาววาสามารถตอบ
สนองความตองการไดหรือไมอยางไรเชน ดูแลเรือ่ งนโยบายการศึกษา โปรแกรมการศึกษา เนือ้
หาหลักสูตร วิธีการสอน เทคนิคตางๆ ทีน่ ําไปใชในการเรียนการสอน การฝกงาน และ ผลการ
ศึกษา ฯลฯ
" หนวยตรวจสอบการบริหารการศึกษา (Inspection generaux de l’ administration de
l’ education nationale - IGAEN) ทําหนาทีต่ รวจสอบและใหคาแนะนํ
ํ
าในสวนทีเ่ กีย่ วกับการ
บริหารระบบการศึกษา เชน ดูแลการพัสดุและการบริหารการคลัง และงานดานบุคลากร ซึง่
หนวยงานนีจ้ ะเขาไปมีสว นตัง้ แตการคัดเลือกบุคลากร (โดยเปนสวนหนึง่ ของคณะกรรมการสอบ
แขงขัน) การฝกอบรม และดูแลการปฎิบตั หิ นาทีข่ องบุคลากรฝายตางๆ
หนวยงานในระดับชาติทง้ั สองจะตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอประธานาธิบดี โดยสวน
สําคัญของรายงานดังกลาว จะตองมีการเสนอนวัตกรรมทีน่ า จะนําไปใชในการใหบริการการศึกษาดวย
โดยเฉพาะอยางยิง่ นวัตกรรมดานการสอน
หนวยงานระดับทองถิน่ (corps regionaux)

ประกอบดวยหนวยงานยอย คือ
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" คณะผูต รวจสอบดานการสอนและวิชาการ (Inspecteurs pedagogiques regionaux –
Inspecteurs d’ academie -- IPR-IA) ตรวจสอบในระดับมัธยมศึกษา และมีหนวย
งานในสังกัดอีก 3 แหง คือ
$ IPR-IA disciplinaires ตรวจสอบดานสาขาวิชาตางๆ
$ IPR-IA Etablissements et vie scolaire ตรวจสอบสถานศึกษาและ สถาน
ภาพนักเรียน
$ IPR-IA administratives ตรวจสอบดานการบริหาร
" คณะผูต รวจสอบดานการศึกษาแหงชาติ (Inspecteurs de l’ education nationale –
IEN) ตรวจสอบในระดับประถมศึกษา และมีหนวยงานในสังกัดอีก 3 แหง คือ
$ Inspecteurs responsables des ecoles ตรวจสอบโรงเรียนอนุบาลและประถม
ศึกษา
$ Inspecteurs charges des questions relatives de l’ orientation ตรวจ
สอบการเลือกแนวทางการศึกษาของนักเรียน
$ Inspecteurs charges de l’ evaluation et du controle de
l’
enseignement ประเมินผลการสอนและสาขาวิชาตางๆ
ในระบบการตรวจสอบและประเมินผล แมการตรวจสอบจะขึน้ ตรงกับหนวยงานกลาง
แตตําแหนงของผูต รวจ (Inspecteurs) นั้น อยูภ ายใตการดูแลของศึกษาธิการเขต (Recteur) ซึ่งอาจเลือก
แตงตัง้ ขาราชการคนใดคนหนึง่ ในทองถิน่ นอกเหนือจากผูต รวจเหลานี้ ใหทาการตรวจสอบประเด็
ํ
นพิเศษอืน่ ๆ ได
ตามความจําเปน นอกจากนัน้ ยังมีตําแหนงผูต รวจกิจกรรมเฉพาะ ทีน่ อกเหนือจากในระบบขางตนอีก เชน ผู
ตรวจดานบรรณสาร (Inspecteur gnrale des bibliotheques) ผูตรวจตางๆ สามารถมีผชู ว ยได
หนึง่ คนหรือหลายคนแลวแตความเหมาะสม ผูช ว ยผูต รวจเรียกวา ที่ปรึกษาการศึกษา (conseillers
pedagogiques aupres de l’ Inspecteurs de l’ education nationale - CPAIEN) ผู
ตรวจและผูช ว ยทัง้ ในระดับชาติและทองถิน่ สามารถติดตอกับครูทกุ คนไดโดยตรง โดยไมตอ งผานขัน้ ตอนตาม
ระบบราชการ
3.4.2 ในระดับอุดมศึกษา การประเมินและตรวจสอบทําโดย คณะกรรมการ
การประเมินผลแหงชาติ (comite national d’ evaluation – CNE ) คณะกรรมการนี้ ตัง้ ขึน้ ตามกฏ
หมายฉบับ 26 มกราคม ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2537) มีสถานะเปนอิสระทางการบริหาร
มีอสิ ระทางการ
เงิน และสามารถสรางงานไดเองตามทีเ่ ห็นเหมาะสม มีหนาทีห่ ลักในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อาทิ คุณภาพของการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาตอเนือ่ ง การฝก
งาน การบริหารงานบุคคล การใหบริการการศึกษาตางๆ สถานภาพความเปนอยูข องนักศึกษา สัมพันธภาพ
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กับทองถิน่ อิทธิพลและผลกระทบตอทองถิน่ ตลอดจนวิเทศสัมพันธ โดยเปนการประเมินผลเฉพาะตัวระบบ
และองคกร มิใชประเมินผลบุคลากร
คณะกรรมการชุดนีต้ อ งจัดทํารายงานประจําปในเรือ่ งสถานภาพของ
การอุดมศึกษา และนําเสนอตอประธานาธิบดี นอกจากตรวจสอบและประเมินผลในระดับอุดมศึกษาแลว
คณะกรรมการชุดนีส้ ามารถตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ไดดวย
ทัง้ ในสังกัดกระทรวงการศึกษาแหงชาติฯ ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงอืน่ ๆ

ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของฝรัง่ เศส อาจพอสรุปไดดงั ตารางตอไปนี้

การตรวจสอบและประเมินผล

หนวยงานระดับชาติ

หนวยงานระดับทองถิน่

(corps nationaux)

(corps regionaux)

หนวยตรวจสอบ
การศึกษา
ทั่วไปแหงชาติ

(IGEN)

IPR-IA
discipli
naires

หนวยตรวจสอบ
การบริหาร
การศึกษา

คณะผูตรวจ
ราชการเขต

(IGAEN)

การศึกษา
(IPR-IA)

IPR-IA
Etablisse
ments
et vie
scolaire

IPR-IA
adminis
tratives

การตรวจสอบ/ประเมินผล
ในระดับอุดมศึกษา

คณะผูตรวจ
ราชการการ
ศึกษาแหงชาติ

(IEN)

Inspecteurs
responsables
Des ecoles

คณะกรรมการ
การประเมินผล
แหงชาติ

(CNE )

Inspecteurs
charges des
questions
relatives de
l’ orientation

Inspecteurs
charges de
l’ evaluation
et du controle
de l’enseigne
ment

3.5 องคกรสําหรับใหคาแนะนํ
ํ
าและปรึกษา
ฝรัง่ เศสมีองคกรสําหรับใหคาแนะนํ
ํ
าและปรึกษาเกีย่ วกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา
หลายอยูอ งคกรและในหลายระดับ ทีส่ ําคัญคือองคกรทีป่ รึกษาของกระทรวงการศึกษาฯ และทบวงมหาวิทยาลัย
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ซึง่ ขึน้ ตรงตอรัฐมนตรีการศึกษาฯ และรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย และมีหนาทีใ่ หคาปรึ
ํ กษาแนะนําตอรัฐมนตรีฯ
โดยทีร่ ฐั มนตรีฯ ไมจาเป
ํ นตองปฎิบตั ติ ามขอแนะนําเหลานัน้ องคกรเหลานีม้ ี27 :
% สภาสูง (conseil superieur de l’ education - CSE ) มีสมาชิก 95
คน โดยเปนผูแ ทนของบุคลากรทางการศึกษา 48 คน ผูแ ทนของผูร บั บริการ
การศึกษา (อาทิ นักเรียน นักศึกษา ผูป กครอง) จํานวน 19 คน และผูแ ทน
หนวยงานระดับทองถิน่ ตัวแทนสาขาอาชีพ ตัวแทนกลุม ผลประโยชนทเ่ี กีย่ ว
ของ ฯลฯ อีก 28 คน สภาสูงมีหนาทีเ่ สนอความเห็นและขอแนะนําในทุกเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
% สภานโยบายการศึกษาแหงชาติ (conseil national des programmes CNP) จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) มี
สมาชิกจํานวน 22 คนซึง่ รัฐมนตรีการศึกษาเปนผูค ดั เลือกเขามา มีหนาทีเ่ สนอ
ความเห็นและขอแนะนําเกีย่ วกับนโยบายและแนวคิดในการศึกษาทัว่ ไป

% คณะกรรมการรวมดานสาขาอาชีพ(Les commissions professionnelles
consultatives - CPC) มีหนาทีเ่ สนอความเห็นและขอแนะนําเกีย่ วกับ
โปรแกรมการศึกษาและวุฒบิ ตั รอาชีวศึกษา
มีสมาชิกประกอบดวยผู
แทนหนวยราชการและดานวิชาการ และตัวแทนจากสาขาอาชีพตางๆ ทัง้ ระดับ
ผูป ระกอบการและลูกจาง คณะกรรมการรวมฯ นีย้ งั ประกอบดวยคณะ
กรรมการยอยอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการรวมดานเทคนิค (comite
techniques paritaires – CTP) และคณะกรรมการรวมดานบริหาร

(commissions administratives paritaires – CAP)
% สภาการอุดมศึกษาและการวิจยั (conseil national de l’enseignement
seperieur et de la recherche – CNESER ) มีสมาชิก 61 คน
ประกอบดวยผูแ ทนฝายบุคลากร 29 คน ผูแ ทนนักศึกษา 11 คน ผูแ ทนสาขา
อาชีพกลุม ผลประโยชนตา งๆ 21 คน สภานีท้ ําหนาทีใ่ หคาปรึ
ํ กษาและขอคิด
เห็นในเรือ่ งหลักการ นโยบาย โครงการปฏิรปู ฯลฯ ในระดับอุดมศึกษา
% การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย เปนอีกเวทีหนึง่ สําหรับการใหคําปรึกษาแนะ
นําทุกเรือ่ งทีอ่ ยูใ นความสนใจ

27

Structures of the Education and Initial Training Systems in the European Union, EURYDICE/CEDEFOP, 1995
จาก www.eurydice.org/documents/struct/en/france.doc
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IV
การบริหารการศึกษาของฝรัง่ เศส : งบประมาณ
ฝรัง่ เศสเปนหนึง่ ในประเทศทีท่ มุ เททรัพยากรใหกบั การศึกษาในสัดสวนทีส่ งู คือประมาณรอยละ 7 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ในชวงทศวรรษที่ 1990 และประมาณรอยละ 6 ในชวง ทศวรรษที่ 1990 และ 1980 ดัง
สถิติ28
อัตราสวนคาใชจา ยสําหรับการศึกษาตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (รอยละ)

ป
%

1974
6.3

1975
6.5

1976
6.5

1977
6.5

1978
6.5

1979
6.4

1980
6.4

1981
6.6

1982
6.8

1983
6.8

1984
6.8

1985
6.8

ป
%

1986
6.6

1987
6.5

1988
6.4

1989
6.4

1990
6.5

1991
6.8

1992
7.1

1993
7.4

1994
7.3

1995
7.3

199629 1997
7.3
7.3

จากสถิตขิ า งตนสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจัดสรรคาใชจา ยเพือ่ การศึกษาของ
ประเทศอื่นๆ (ในปค.ศ. 1993) ไดคือ เดนมารก 8.8 % ฟนแลนด 7.9% สหรัฐฯ 6.9%
ฝรัง่ เศส 6.3%
เยอรมัน 6.1% เนเธอรแลนด 5.5% สเปน 5.4% อิตาลี 5.2% และญี่ปุน 4.9%

4.94.9
5.25.2
5.45.4
5.55.5
6.16.1
6.36.3
6.96.9
7.97.9
8.88.8

สเปน
สเปน
ฝรัฝรัง่ เศส
ง่ เศส
เดนมาร
เดนมารก ก
00

22

44

66

88

1010

งบประมาณสําหรับการศึกษาถูกจัดสรรไปเพือ่ เปนคาใชจา ยสําหรับการศึกษาในระดับตางๆ
ในสัดสวนที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก คือ ประถมศึกษา ไดรับประมาณรอยละ 27 ของงบประมาณทัง้ หมด
มัธยมศึกษาไดรบั รอยละ 44 อุดมศึกษารอยละ 17 และการศึกษาพิเศษและการศึกษาตอเนือ่ งรอยละ 1230

28

Ministere de l’ education nationale , de la recherche te de la technologie , Note d’ Information 98-32,
น. 2
29
หรือเทียบเทากับประชากรฝรัง่ เศสจายเงินเพือ่ การศึกษาในปค.ศ. 1996 คนละ 9,900 ฟรังค
30
La depense interieure d’ education, http://www.education.gouv.fr/dpd/DPD_WEB/html/body_aru1.html
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12%

27%

17%

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
อุ ด ม ศึ ก ษ า

44%

ก า ร ศึ ก ษ า ต อ
เ นื่ อ ง

สําหรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาเปนคาใชจา ยในดานตางๆ นั้น
มีอัตราสวนที่ไม
แตกตางกันมากเชนกัน ดังตัวอยางการแบงหมวดหมูค า ใชจา ยสําหรับปค.ศ. 1996
(พ.ศ. 2539) คือ คาเงินเดือน คาจาง
และเงินบํานาญ รอยละ 76 คาใชจา ยในการดําเนินการ
จัดการศึกษารอยละ 16 และเงินลงทุน (เชน การสราง
31
อาคารสถานที)่ รอยละ 8

16

8
เงินเดือน
คาดําเนินงาน
76

เงินลงทุน

ทีม่ าของงบประมาณ
หลังจากการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา การแบงความรับผิดชอบในดาน
งบประมาณสําหรับการศึกษามีหลักการโดยสรุป คือ รัฐยังเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยในการศึกษาและ
คาจาง เงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาแทบทัง้ หมด โดยโอนเงินใหองคกรทองถิน่ ไปดําเนินการ
และองคกรทองถิน่ เปน
ผูร บั ผิดชอบจัดหางบประมาณในสวนของการจัดสราง ซอมแซม สถานศึกษา
และคาดําเนินการในสวนทีเ่ หลือสําหรับสถาน
ศึกษาในเขตความรับผิดชอบของตน ซึง่ ไดมาจากการ
จัดเก็บภาษีในทองถิน่ และแหลงอืน่ ๆ อาทิ เงินอุดหนุนจากภาค
ธุรกิจและผูปกครอง
ความรับผิดชอบขององคกรทองถิน่ คือ เขตเปนผูร บั ผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนเพือ่ การศึกษาพิเศษ และรับผิดชอบระดับอุดมศึกษารวมกับรัฐในอัตราสวน 50 : 50 จังหวัดเปนผูร บั ผิดชอบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเทศบาลเปนผูร บั ผิดชอบระดับประถมศึกษาและอนุบาล
31
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สําหรับคาใชจา ยในการจัดการฝกงานใหนกั เรียนนักศึกษานัน้ ไดมาจากเงินงบประมาณจากรัฐ ในรูปของกอง
ทุนสําหรับการฝกงานในทองถิน่ และจากภาษีการฝกงานทีผ่ ปู ระกอบการตองจายในอัตรารอยละ 0.3 - 1.1 ของคาเงินเดือนทัง้
หมดทีว่ สิ าหกิจแตละแหงจายไปในแตละป และจากแหลงรายไดของทองถิน่ เอง สถิตสิ ดั สวนของทีม่ าของงบประมาณเพือ่ การ
ศึกษาในระหวางปค.ศ. 1975 – 1997 (พ.ศ. 2518-2540) มีดังนี้32
สัดสวนของที่มาของงบประมาณเพื่อการศึกษา (รอยละ)

รัฐ
(ซึ่งเปนงบจากก.การศึกษาฯ)

ทองถิน่
ประชาชน
วิสาหกิจ
อืน่ ๆ

1975

1980

1990

1993

1995

1996

1997

70.0

69.1

64.2

63.1

64.9

65.0

64.6

61.3

60.8

57.1

56.2

56.5

56.4

14.1
10.7
4.9
0.3

14.3
10.7
5.5
0.4

18.9
10.0
6.2
0.7

20.2
6.9
5.6
2.4

20.3
7.3
5.6
1.8

20.4

20.4
10.9
4.9
1.5

จากสถิตขิ า งตนจะเห็นไดวา สัดสวนของงบประมาณจากรัฐ จากทองถิน่ และจากแหลงอื่นๆ ไมเปลีย่ นแปลงไปมาก
นัก แมวาจะมีการกระจายอํานาจการศึกษาไปสูท อ งถิน่ มาตัง้ แตปค .ศ. 1982 (พ.ศ. 2525 ) แลวก็ตาม แผนภูมขิ า งลางจะเปรียบ
เทียบสัดสวนที่มาของงบประมาณกอนและหลังการกระจายอํานาจการศึกษา คือป 1975 และป 1996

1975
รัฐ

11 4.9

ทองถิน่

14.1

ประชาชนและอืน่ ๆ

70

วิสาหกิจ

1996
9.1

5.6

รัฐ
ทองถิน่

20.3
65

32

ประชาชนและอืน่ ๆ
วิสาหกิจ
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ในขณะที่กระทรวงการศึกษาแหงชาติฯ เปนผูแ บกรับภาระคาใชจา ยเพือ่ การศึกษาสูงทีส่ ดุ ในบรรดาหนวย
งานของรัฐบาล ในสวนทองถิน่ นัน้ เทศบาลเปนผูแ บกรับภาระดังกลาวมากทีส่ ดุ คือ ประมาณรอยละ 12 (รอยละ 12.4 ในป
1997) ในจํานวนนี้ เทศบาลนําไปใชจา ยเปนเงินลงทุนสําหรับการกอสราง ซอมแซมอาคารสถานที่ แลเงินเดือน คาจางของ
บุคลากรที่ไมใชครู และที่กระทรวงการศึกษาฯ ไมไดรบั ผิดชอบ (ฝรัง่ เศสมีบคุ ลากรทางการศึกษาประมาณ 1.5 ลานคน33 ซึ่ง
กระทรวงการศึกษาฯ รับผิดชอบเงินเดือนและคาจางประมาณใหมากกวา 1.2 ลานคน)
ในสวนของจํานวนงบประมาณสําหรับการศึกษานัน้ มีขอ นาสังเกตวา กอนการกระจายอํานาจการศึกษา ฝรัง่
เศสใหงบประมาณการศึกษาประมาณปละ 400 ลานฟรังค (เทียบเปนราคา ปค.ศ. 1997) และเพิม่ ขึน้ เปนลําดับจน
ประมาณปละเกือบ 600 ลานฟรังคในปค.ศ. 1997 ดังรายละเอียดตามตาราง34
ป
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

งบประมาณ
(ราคาป 1997)
378.2
391.7
413.4
416.3
422.2
430.3
430.0
432.6
446.6
464.8
484.8
507.8
537.1
549.7
560.0
572.6
582.2
591.9

% เพิม่
จากปกอ น
2.3
3.6
5.5
0.7
1.4
1.9
-0.1
0.6
3.2
4.1
4.3
4.7
5.8
2.3
1.9
2.3
1.7
1.7

33

คิดเปนประมาณรอยละ 6 ของแรงงานฝรัง่ เศสทัง้ หมด เปรียบเทียบกับรอยละ 7.3 ในเบลเยีย่ ม (ซึง่ เปนสัดสวนทีส่ งู ทีส่ ดุ )
รอยละ 6.8 ในสหรัฐฯ และรอยละ 3.3 ในญีป่ นุ
34
Ministere de l’ education nationale, de la recherche te de la technologie, Note d’ Information 98-32,
น. 2
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V
บทสรุป

ในการจัดระบบการบริหารการศึกษาของฝรัง่ เศสนัน้ สิง่ ทีเ่ ห็นเดนชัดเปน
ลําดับแรกคือ สวนทองถิน่ ยังไมมอี ํานาจเต็มทีแ่ มจะมีการกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไป
ตั้งแตตนทศวรรษที่ 1980 สวนกลางยังคงควบคุมดานงบประมาณสวนใหญ ซึง่ ใชสาหรั
ํ บดานเงินเดือน
คาจางของบุคลากร และอํานาจการบริหารงานบุคคลก็ยงั อยูก บั สวนกลางเปนสวนมาก เชนเดียวกับ
อํานาจในการกําหนดนโยบายสําคัญ รวมถึงหลักสูตร และการตรวจสอบควบคุม

กรของตนมาก
ยุคปจจุบนั

สวนในดานการจัดการศึกษานั้น ฝรัง่ เศสเปนประเทศทีม่ งุ มัน่ ในการจัดการศึกษาใหแกประชา
ดังจะเห็นไดวาเริ่มมีการปฎิรูปการศึกษามาตั้งแตสมัยปฎิวัติฝรั่งเศส และยังมีการดําเนินการทีต่ อ เนือ่ งมาจนถึง

สิง่ ทีน่ า สังเกตสําหรับการปฎิรปู การศึกษาของฝรัง่ เศสประการหนึง่ คือ

“Education for All” หรือ
(democratization of education) และเราจะเห็นความ

ฝรัง่ เศสไมไดมงุ ทีค่ วามเปนเลิศทางวิชาการของผูเ รียน แตมงุ จะใหการศึกษาแกทกุ คนหรือ

เปนการทําใหการศึกษาเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
พยายามของฝรัง่ เศสในการนีม้ าอยางตอเนือ่ งจนถึงชวงปค.ศ. 1984 –1994 ซึง่ เปนชวงสําคัญที่สุดของกระบวนการทําใหการ
ศึกษาเปนประชาธิปไตย และอาจถือไดวากระบวนการดังกลาว เสร็จสิน้ สมบูรณลงในชวงนี้ นั่นคือ การศึกษาเปนการ
เปดกวางสําหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยแทจริงแลว
ผลทีต่ ามมาจากการนีก้ ค็ อื สิง่ ทีเ่ รียกไดวา เปนความสําเร็จของการจัดการศึกษา
คือจํานวนผูเขามาสูระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นมาก และสามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาไดอยางจริงจัง
ฝรัง่ เศสกลายเปนประเทศทีส่ ามารถใหการศึกษากับเด็กและเยาวชนในวัย 5-29 ปไดเปนจํานวนสูงทีส่ ดุ ใน
ยุโรป จํานวนผูที่เรียนตอถึงระดับ Baccalaureat เพิม่ โดยเฉลีย่ จากรอยละ 24.2 ของกลุม อายุ
เปนรอยละ 74 ในปค.ศ. 199435

ในปค.ศ. 1975

นอกเหนือจากบริการทางการศึกษาตางๆ แลว กุญแจสําคัญสําหรับความสําเร็จดังกลาวอยูท ก่ี าร
ปรับปรุงหลักสูตรและวิธกี ารสอนอยางมีวสิ ยั ทัศน ทีค่ ํานึงถึงและเตรียมการรับ “สังคมทีเ่ รียนรูอ ยางแทจริง” ซึง่ จะเปนสังคมใน
อนาคตอันใกลสําหรับทุกประเทศ และทีส่ าคั
ํ ญยิง่ ก็คอื การยึดมัน่ ในหลักการเอาผูเ รียนเปนศูนยกลาง ซึง่ สามารถตอบสนอง
ตอความตองการเฉพาะตัวของผูเ รียนไดจริง

35

Jean-Louis Auduc et Jaqueline Bayard-Pierlot, Le Systeme Educatif Francais,
Le Perreux-sur-Marne : L’ Academie de Creteil, 1995, น. 55
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และยังใหความสําคัญเปนอยางมากตอการทีผ่ เู รียนจะสามารถใชประโยชนจากสิง่ ทีเ่ รียนมาเพือ่ ใหดํารงชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพและ
ความสุข ทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งการศึกษาของฝรั่งเศสเนนดานเทคโนโลยีและวิชาชีพมาก เพือ่ ใหแนใจไดวา ผูเ รียน
สามารถเขาสูโ ลกของการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝรัง่ เศสเปนเพียงไมกป่ี ระเทศในโลกทีส่ ามารถจัดการศึกษาเปนระบบ
และชวงที่ซับซอน เพือ่ ใหมคี วามยืดหยุน เต็มทีส่ ําหรับหลักการดังกลาว
อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษามาในแนวทางนีน้ า จะตองอาศัยแรงผลักดัน และการควบคุม
ในระดับที่มากพอสมควร เพือ่ ใหระบบอันซับซอนเดินไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล และเมื่อคํานึง
ถึงวา ในการจัดการศึกษาตามรูปแบบปจจุบนั ผูร บั ผิดชอบตองอาศัย ความรวมมือจากเอกชนและวิสาหกิจตางๆ ในระดับสูง
ซึง่ ในบางกรณีกต็ อ งอาศัยกรอบกฏหมายในระดับชาติมาบังคับใช โดยเฉพาะอยางยิง่ การฝกงานทีก่ ลายมาเปนปจจัยสําคัญใน
การจัดการศึกษา แรงผลักดัน และอํานาจของทองถิน่ ทีม่ อี ยูอ าจไมเพียงพอกับระบบทีย่ งั ใหญโตและซับซอน และนีอ่ าจจะ
เปนคําตอบหนึง่ วาเหตุใดการกระจายอํานาจการบริหารของฝรัง่ เศสจึงยังหลงเหลือรองรอยของการรวมศูนยตามวิถเี ดิม อยู
มาก และไมมที า ทีวา จะมีการปรับเปลีย่ นใหอํานาจทองถิน่ มากขึน้
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