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คํานํา
ในปจจุบนั ทุกประเทศตางตระหนักถึงความจําเปนในการปฏิรปู การ
ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของชาติใหเหมาะสมสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน แมแตประเทศที่พัฒนาแลวอยาง สหราช
อาณาจักรก็ถือวาการปฏิรูปการศึกษาเปนภารกิจสําคัญของ รัฐบาลในการ
พัฒนาทักษะของประชาชนใหมีความสามารถในการ แขงขันและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติใหอยูในระดับทีดี่ที่สุดในโลก
สหราชอาณาจักรไดดาเนิ
ํ นการปฏิรูปการศึกษาอยางกวางขวางทั้ง
ระบบ ประเด็นสําคัญทีด่ าเนิ
ํ นการปฏิรูปก็คือ การยกระดับมาตรฐาน การ
ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน การบริหารจัดการในโรง
เรียน การสอน การจัดทําหลักสูตรและการประเมินผล รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพิจารณาเห็นวา ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิรูปการศึกษาในสหราชอาณาจักรจะ
เปนความรูท่ีมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาใน
ประเทศไทย หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
แรก ซึง่ จะสงผลใหมกี ารปฏิรปู การศึกษาอยางครอบคลุมทัง้ ระบบ
สํานักงานฯ จึงไดจดั แปลเอกสารของกระทรวงการศึกษาและการจาง
งานแหงสหราชอาณาจักร เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาของสหราชอาณา
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จักร” เพื่อเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนตอ ไป ทั้งนี้ สํานักงาน
ฯ ขอขอบคุณอาจารยศรีนอ ย โพวาทอง ซึ่งไดอุทิศเวลาในการแปลและ
เรียบเรียง และขอขอบคุณบริตชิ เคานซิลทีอ่ นุญาตใหสํานักงานฯ จัดแปล
และเผยแพรเอกสารฉบับนี้

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สิงหาคม 2542
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อารัมภบท
ในขณะที่เรากําลังกาวเขาสูศตวรรษใหม
ปฏิรปู การศึกษาเปนวาระสําคัญ

ทุกประเทศลวนตระหนักวาการ

สหราชอาณาจักรไดเริ่มงานดานการปฏิรูปการศึกษาอยางกวางขวาง โดยมี
วัตถุประสงคทจ่ี ะปรับปรุงโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ ในเอกสารชี้แจง
ฉบับนี้ ซึ่งกระทรวงการศึกษาและการจางงานจัดทําขึน้ โดยปรึกษาหารือ
กระทรวงกิจการในสกอตแลนด กระทรวงกิจการในเวลส กระทรวงการ
ศึกษาในไอรแลนดเหนือ และบริตชิ เคานซิล นัน้ ไดสรุปยุทธศาสตรทร่ี ฐั
บาลใชในการยกระดับการดําเนินงานของโรงเรียน
และยกมาตรฐานผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ในเอกสารฉบับนี้ เราจะรวมกันอธิบาย
ถึงวิธีดําเนินงานซึ่งมีลักษณะพิเศษเพื่อปรับปรุงการศึกษาในสหราชอาณา
จักร และใหขอมูลเกี่ยวกับบรรดาองคกรในประเทศ ซึ่งมีหนาที่ใหบริการ
ดานการศึกษาเพื่อปรับปรุงโอกาสตางๆ ตลอดชีวติ ของเยาวชนของเรา
เรากําลังอยูในโลกที่มีการแขงขันมากขึ้นอยูตลอดเวลา ทักษะของประชาชน
ในแตละประเทศจึงมีความสําคัญยิง่ เพราะจะชวยใหประเทศชาติเจริญรุง
เรืองสืบตอไป สิง่ สําคัญอีกประการหนึง่ คือ เราตางตระหนักมากขึ้นถึง
ปญหาของเยาวชนที่เปราะบางยิ่ง เพราะเสีย่ งตอการถูกคัดออกจากระบบ
การศึกษาอยูเสมอ
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เราหวังวาประสบการณของเราในการแกไขประเด็นปญหาตาง ๆ เหลานี้จะ
เปนประโยชนตอเพื่อนรวมวงการทั่วโลก ในการนี้ เราจะแสดงใหเห็นถึงงาน
ดานสําคัญ ๆ ในนโยบายการปรับปรุงการศึกษาของเรา และเปดโอกาสใหผู
วางนโยบายและผูปฏิบัติงานดานการศึกษาไดรวมแรงรวมใจกันดําเนินงาน
สืบตอไป

เดวิด บลังเคตต
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การศึกษาและการจางงาน

มารจอรี โมวลั่ม
รัฐมนตรีวาการ ไอรแลนดเหนือ

โดนัลด เดอวาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กิจการในสกอตแลนด

อลัน ไมเคิล
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กิจการในเวลส

เฮเลนา เคนเนดี้

ประธานบริตชิ เคานซิล
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1. บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
สหราชอาณาจักรไดดําเนินงานปฏิรปู ระบบการศึกษาอยางทัว่ ถึง โรง
เรียนในสหราชอาณาจักรจึงเปนโรงเรียนแรก ๆ ในโลกที่มี คุณสมบัติที่
นาสนใจ คือ
•! รับผิดชอบในการบริหารงานและงบประมาณของตนเอง เปนผลให
สามารถนําเงินอุดหนุนทีไ่ ดรบั มาใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ
ไดดีขึ้น
•! มีความพรอมทีจ่ ะสอนหลักสูตรสําหรับสังคมและเศรษฐกิจใน
อนาคตอันใกล
•! เพียบพรอมดวยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของตน
•! รับผิดชอบตอชุมชนสําหรับการดําเนินงานของตน
•! เชือ่ มโยงกับภายนอกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
•! อยูในเครือขายแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในดานการเรียนการสอน
•! สามารถปฏิบต
ั งิ านรวมกับชุมชน วงการธุรกิจ และเพือ่ นรวมวง
การในตางประเทศ
1. !ก ระบวนการปฏิรูปไดส รางความเชี่ยวชาญใหกับระบบการศึกษาของ

สหราชอาณาจักรในทุกระดับ มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร องค
การบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น ที่ปรึกษาดานการศึกษา หนวยงานวิจัย
เฉพาะสาขา บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
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และสํานักพิมพ ลวนสามารถใหบริการในระดับนานาชาติ หนวยงานและ
บุ ค คลเหล า นี้ ส ามารถใช ป ระโยชน จ ากทั ก ษะของครูผูมีป ระสบการณ
อาจารยฝก หัดครู ผูต รวจราชการ นักวิจัย ผูบ ริหาร ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องคการบริหารการศึกษาสวนทอง
ถิ่น และผูว างนโยบายในระดับชาติ
2. !ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักรมิใชเปนระบบตายตัว แตเปนระบบที่

หลากหลาย เปนผลใหผเู ชีย่ วชาญของสหราชอาณาจักรสามารถนําประสบ
การณตางๆ มาใชประโยชนมากมายทั้งสกอตแลนด ไอรแลนดเหนือ
อังกฤษและเวลส ตางมีระบบการศึกษาที่แตกตางกันออกไป โดยมีเปา
หมายคลายคลึงกัน แตใชวิธีปฏิบัติงานที่แตกตางกันไป โรงเรียนเอกชน
ดําเนินงานคูกันไปกับโรงเรียนของรัฐ แตใชระบบมาตรฐานการควบคุมดู
แลของตนตางหาก โรงเรียนเฉพาะสาขาสอนหลักสูตรอยางครบถวนตาม
แนวทางการศึกษาแหงชาติ แตเนนบางวิชาโดยเฉพาะ สถานศึกษาที่เรียก
วาโรงเรียนพิเศษรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มีความตองการทางการศึกษา
เปนพิเศษ
3. !เอกสารฉบับนี้มีจุดมุงหมายที่จะยกตัวอยางความชํานาญในบางดานที่มี

อยู โดยมิไดมีเจตนาที่จะแผขยายนโยบายของสหราชอาณาจักรไปยัง
ประเทศอืน่ ๆ
แตประสงคจะแสดงใหเห็นถึงความชํานาญของสหราช
อาณาจักรในการคิดหาวิธีดาเนิ
ํ นงานใหสอดคลองกับความตองการภายใน
ประเทศ
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4. !บริตชิ เคานซิล ซึ่งมีสํานักงานในประเทศตาง ๆ กวา 100 ประเทศ

สามารถอํานวยความสะดวกในการประสานสัมพันธกับหนวยงานเชี่ยว
ชาญที่มีอยูในสหราชอาณาจักร รายชื่อหนวยงานตาง ๆ ทีจ่ ะติดตอได
ปรากฏอยูในทายเอกสารนี้
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ประเด็นสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอังกฤษ
โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็น คือ
5. !ในการปฏิรูปการศึกษานั้น มีประเด็นสําคัญทีจ่ ะตองดําเนินการ

6 ประการ คือ การยกระดับมาตรฐาน การชวยใหนักเรียน
ประสบผลสําเร็จ การบริหารจัดการในโรงเรียน การสอน การจัด
ทําหลักสูตรและการประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

1. การยกระดับมาตรฐาน
6. !ในการจัดการศึกษาในสหราชอาณาจักร งานสําคัญอันดับแรก คือยกระดับ
มาตรฐานของนักเรียนทุกคน สิง่ สําคัญมิไดอยูที่การเปลี่ยนแปลงโครง
สรางในระบบการศึกษา แตมุงไปที่มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
โดยถือวาการสอนและการเรียนเปนศูนยกลางทางการของ สหราชอาณา
จักรจะพิจารณาวิธเี รียน สอน และประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อวานัก
เรียนที่มีความสามารถในดานการเรียนไมทัดเทียมกัน จะไดรบั ความชวย
เหลือใหเรียนกาวหนาไปตามระดับความสามารถของตน
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7. !หลักสูตรใหม ซึ่งกําหนดวานักเรียนจําเปนตองมีทักษะและความรูใดบาง
เปนสิง่ สําคัญยิง่ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สหราชอาณาจักรมีวิธีดําเนิน
งานในดานหลักสูตรอยูมากมายหลายวิธี โดยมีหลักสูตรแหงชาติสําหรับ
อังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือ ซึ่งกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์
สําหรับทุกวิชาไวอยางละเอียด สวนในสกอตแลนดนน้ั หลักสูตรไดอาศัย
แนวทางแหงชาติสําหรับ โรงเรีย น
ซึ่ง รวมเปา หมายผลสัม ฤทธิ์ใ น
ระดับ ชาติไ วดว ย โรงเรีย นเอกชนในสหราชอาณาจักรไมจําเปนตอง
ปฏิบตั ติ ามแนวทางหลักสูตรแหงชาติ แตจะมีระบบการตรวจตราอยาง
สมํ่าเสมอ
8. !วิ ธี ดําเนิ น งานของสหราชอาณาจั ก รนั้ น มี ลั ก ษณะที่ เ ห็ น เด น ชั ด หลาย

ประการ ประการหนึ่ง คือ การเนนเปนอยางมากในเรื่องทักษะแกนนํา
ทางดานการอานออกเขียนไดและคํานวณ ซึง่ ชวยปูพน้ื สําหรับการปรับ
ปรุงดานอืน่ ๆ ตอไป ตัวอยางเชน โรงเรียนประถมศึกษาในอังกฤษ ได
เริ่มจัด “ชั่วโมงการสอนใหรูหนังสือ” ในตารางสอนเปนประจําทุกวัน
งานดานอื่นๆ ทีใ่ ชวธิ ดี ําเนินงานแบบใหม ไดแก วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน และ
วิชาเลือกสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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อายุของนักเรียนที่ไดรับ
การศึกษาภาคบังคับใน
ระดับตาง ๆ ตาม
หลักสูตรแหงชาติ
(อังกฤษ)

1
อายุ 5-7 ป
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

พลศึกษา
การออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ภูมศิ าสตร
ดนตรี
ศิลป

4

7-11 ป 11-14 ป 14-16 ป

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

ภาษาตางประเทศสมัยใหม
ประวัตศิ าสตร

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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9. !หลักสูตรในเวลสคลายคลึงกับหลักสูตรแหงชาติดังกลาวเปนสวนใหญ ใน

ขณะเดียวกันก็จัดใหมีการศึกษาภาษาพื้นเมือง และมรดกทางวัฒนธรรม
ของเวลสโดยเฉพาะสวนในไอรแลนดเหนือนั้น แบงหลักสูตรออกเปน 5
กลุม วิชา เพือ่ ใหครอบคลุมอยางกวางขวางและมีสมดุล กลุมวิชาเหลานี้
ไดแก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่งแวด
ลอมและสังคม และการศึกษาในดานการแสดงออก ทั้งยังมีกลุมที่ 6 คือ
กลุมวิชาดานภาษาสําหรับระดับหลังประถมศึกษา ในสกอตแลนดทางการ
ไดกาหนดแนวการจั
ํ
ดการศึกษาแหงชาติสําหรับ นักเรียนในกลุมอายุ 54 ป เพื่อใชในกลุมวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรรวมทัง้ สิน้ 5 กลุม ไดแก ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร ศิลปะในดานการแสดงออก การศึกษาเรื่องสิ่งแวด
ลอม การศึกษาเรือ่ งศาสนาและศีลธรรม กลุมวิชาเหลานี้แบงออกเปน 5
ระดับ แตละระดับสอดคลองกับระดับการศึกษาของนักเรียน ตัวอยางเชน
นักเรียนที่มีอายุ 7 ป เกือบทุกคนควรจะเรียนไดถงึ ระดับ A เจตนารมณ
ของเราก็เพื่อใหนักเรียนทั้งหมดไดเลาเรียนอยางกวางขวาง มีสมดุล มี
ความตอเนื่อง และกาวหนา นอกจากนี้ยังมีแนวการจัดการศึกษาแหงชาติ
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกดวย โดยทั่วไปแลวนักเรียนอายุระหวาง
14-16 ปในสกอตแลนดจะเรียนเพือ่ สอบชัน้ มาตรฐาน (Standard
Grade) ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับพืน้ ฐาน ระดับทัว่ ไป และ
ระดับหนวยกิต
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10. !โรงเรียนในสหราชอาณาจักรมีขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนของตนอยางพรอมมูล นอกจากนี้ ทางการยังเรงรัดใหโรง
เรียนทุกแหงดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายใหนักเรียนมีผลการเรียนใน
ระดับสูงขึ้น สวนองคการบริหารการศึกษาสวนทองถิ่นจะสนับสนุนโรง
เรียนของตนใหบรรลุเปาหมายในดานผลการปฏิบัติงานของแตละแหงไป
และพิจารณายุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงการศึกษาในทองถิ่นของตนอีกดวย
11. !เพือ่ สนับสนุนการผลักดันในดานนี้ สหราชอาณาจักรไดพัฒนาระบบการ

ทดสอบ การประเมินผล และการจัดการขอมูล โดยมีแฟมแสดงผลการ
ดําเนินงานของแตละโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยปกติแลว สหราชอาณาจักรไดเผยแพรขอมูลดังกลาวอยางกวางขวาง
ทางสื่อมวลชน จึงเปนทีส่ นใจแกประชาชนทัว่ ไปและเปนผลใหโรงเรียนมี
ความรับผิดชอบในภาระหนาทีข่ องตนอยางแทจริง
12. !ในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือ ขอมูลดังกลาวครอบคลุมผลการ

ทดสอบระดับชาติสาหรั
ํ บนักเรียนอายุ 7, 11, 14, และ 16 ป จุดมาตร
ฐานเปรียบเทียบ (comparative benchmards) และในอังกฤษไดรวมการ
วิเคราะหเชิง “มูลคาเพิม่ ” ในระดับชาติไวดว ย รายงานเชิง “มูลคาเพิม่ ”
สําหรับ
แตละโรงเรียนนั้นแสดงใหเห็นวาโรงเรียนไดมีสวนชวยใหเด็ก
กาวหนาจากการศึกษาในระดับหนึง่ ไปยังอีกระดับหนึง่ อยางไรบาง สวนนัก
เรียนในไอรแลนดเหนือจะไดรับการประเมินผลเปนครัง้ แรกเมือ่ มีอายุ 8 ป
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13. !ในสกอตแลนด ทางการไดแจงใหแตละโรงเรียนทราบถึงผลการวิเคราะห

การดําเนินงานของตน ทัง้ ยังแจงใหผปู กครองไดทราบถึงผลสอบและอัตรา
การเขาเรียนของนักเรียน ในขณะนีไ้ ดเริม่ แนวการดําเนินงานแนวใหม โดย
ใหโรงเรียนทั้งหมดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และลดอัตราการหนีเรียนลงใหเหลือนอยทีส่ ดุ
14. !เพื่อเตรียมการสําหรับการศึกษาภาคบังคับ (โดยทั่วไปแลวตั้งแตอายุ 5

ปขน้ึ ไป) สหราชอาณาจักรมีจุดมุงหมายที่จะใหเด็กอายุ 3-4 ปทกุ คนได
รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง หากผูป กครองประสงค จึงสงเสริมสนับสนุน
ใหองคการบริหารสวนทองถิ่นปฏิบัติงานรวมกับองคการอาสาสมัครและ
ภาคเอกชนเพื่อขยายการศึกษา ยกมาตรฐานใหมคี ณ
ุ ภาพสูง และดูแลใน
เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก พรอมกับใหการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อสนองความ
ตองการของผูป กครอง ในอังกฤษไดกอตั้งเครือขายศูนยความเปนเลิศแต
เยาววัย (early excellence) เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติที่ดีในดานการ
เรียนการสอน สวนในสกอตแลนด สถาบันตาง ๆ สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
กําลังเตรียมการเพื่อวางกรอบหลักสูตรแหงชาติสาหรั
ํ บเด็กในวัยดังกลาว
15. !ในสหราชอาณาจักรปจจุบันหนวยงานภายนอกจะตรวจสอบ โรงเรียน

อยางเขมงวด
นอกจากนี้ยังเนนกันมากขึ้นในเรื่องการใหโรงเรียน
ประเมินตนเองอยางเปนระบบ ทั้งยังเผยแพรรายงานเกี่ยวกับโรงเรียน
แตละแหงใหประชาชนทัว่ ไปไดทราบดวย
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16. !ในอังกฤษสํานักงานมาตรฐานการศึกษามีหนาที่ตรวจสอบ โรงเรียนและ

ตรวจสอบองคการบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น โดยจะตรวจโรงเรียนทุก
แหงทุก ๆ 6 ป หรือบอยครั้งกวานั้น หากพบวาโรงเรียนใดมีความออน
แอหรือกําลังลมเหลว โรงเรียนที่ไมถึงขั้นจะตองนําโครงการปรับปรุงตน
เองไปปฏิบตั ิ เฉพาะในอังกฤษโรงเรียนที่ไมสามารถปรับปรุงตนเองไดจะ
ถูกปด ที่ใดที่ตองการที่เรียนก็จะเปดโรงเรียน “เริ่มตนกันใหม” ในเวลส
และไอรแลนดนั้นผูตรวจโรงเรียนของสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะรับผิด
ชอบแผนการตรวจอยางพรอมมูล และจัดทํารายงานดานมาตรฐานโดย
สรุปทุก 3 ป
17. !โรงเรียนตาง ๆ สามารถใชประโยชนจากแหลงขอมูลที่มีอยูมากมาย

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถกําหนดเปาหมายเพื่อปรับ
ปรุงตนเอง โดยคํานึงถึงมาตรฐานกลาง ระบบ ประเมินคุณภาพโรงเรียน
และแผนปรับปรุงโรงเรียนในสหราชอาณาจักรเปนที่นาสนใจแกนานาชาติ
มาก ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยลอนดอนและมหาวิทยาลัยแสตรทไคลดได
ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยอาศัยวิธี
ประเมินผลตนเองในหลายรูปแบบ ในสกอตแลนดทางโรงเรียนไดเริ่ม
ประเมินตนเองอยางเปนระบบ โดยอาศัยตัวชี้วัด 33 ตัว ดังปรากฏใน
สิ่งพิมพเรื่อง โรงเรียนของเรามีคุณภาพดีเพียงใด
18. !การยกมาตรฐานการศึกษาในเขตที่มีปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมี

โรงเรียนที่จําเปนตองไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมอยางเปนเรื่องเปนราว
16
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นัน้ เปนสิ่งที่ทาทายเปนพิเศษ ในอังกฤษเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเปนงานหลัก
ในแผนของรัฐบาลที่จะยกระดับมาตรฐานโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาดัง
กลาวเปดโอกาสใหภาคมหาชน ภาคเอกชน และหนวยงานอาสาสมัครคิด
หาวิธีการใหมๆ เพือ่ แกปญ
 หาในเรือ่ งผลสัมฤทธิข์ องโรงเรียน ในหลายเขต
พื้นที่ไดจัดตั้งชมรมการบานหลังโรงเรียนเลิกวางแผนการดําเนินงานทาง
ดานการใหคําแนะนําดวยการสนับสนุนจากนายจางในทองถิ่น และจาก
หนวยงานตางๆ โดยผูป กครองสามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับบริการสังคม
ในทองถิ่น ทักษะในการเปนพอแมและโอกาสตางๆ ในดานการศึกษาผู
ใหญ สวนในเวลสนั้นมุงพัฒนาวิธีดําเนินงานโดยอาศัยหลายหนวยงาน ใน
การนี้จะรวมมือกับทองถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเยาวชน โดยเนน
เปนอยางมากในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับตางๆ ในสกอต
แลนดโรงเรียนชุมชนแนวใหมมุงสงเสริมใหนักเรียนมีบทบาทในสังคม
และปรับปรุงโอกาสของนักเรียนในการไดรับประโยชนจากการศึกษาโดย
อาศัยการหลอมรวมทีม่ ปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้
และสงเสริมบริการสนับสนุน
ทางดานสังคมไวในวิทยาเขตเดียว ในไอรแลนดเหนือมีแผนงานสนับสนุน
โรงเรียนใหการสงเสริมทางดานวิชาชีพอยางแข็งขันสําหรับโรงเรียนทีเ่ ผชิญ
ปญหาสังคมและเศรษฐกิจบางปญหาโดยเฉพาะ
19. !แผนงานโรงเรียนเฉพาะสาขา (specialist schools) ในอังกฤษไดเริ่ม

ขึ้นเพื่อใหโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะของตน
ในบางสาขาวิชา โรงเรียนเหลานี้มีความเชี่ยวชาญในวิชาเทคโนโลยี วิทยา
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ศาสตรและคณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ การกีฬา หรือศิลปะ นอก
เหนือไปจากการสอนตามหลักสูตรระดับชาติอยางครบถวน โรงเรียน
เฉพาะสาขาวิชาไดรับการสนับสนุนจากผูอุปถัมภในภาคเอกชน และเปด
โอกาสใหโรงเรียนอื่นๆ และชุมชนภายนอกไดรับประโยชนจากความ
เชี่ยวชาญของตนอีกดวย ในสกอตแลนดกําลังมีการพัฒนาแผนงานซึ่งมี
วัตถุประสงคคลายคลึงกัน เพื่อขยายการสอนวิชาเฉพาะดานนาฏลีลาและ
ดนตรีในโรงเรียนมัธยมแบบประสมของรัฐไปยังสาขาวิชาอืน่ ๆ ในเวลส
โรงเรียนที่สอนภาษาพื้นเมืองของเวลส ไดแสดงใหเห็นมานานแลววาการ
ศึกษามีพลังขับเคลื่อนเปนอยางมากในอันที่จะอํานวยประโยชนจากโรง
เรียนไปสูสังคม
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2. การชวยนักเรียนใหประสบผลสําเร็จ
20.การทีผ่ ปู กครองมีสว นรวมเปนสิง่ สําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษา
ของเด็กๆ โรงเรียนในสหราชอาณาจักรไดใชวิธีการอันหลากหลายเพื่อ
ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมและไดใชมาตรการตางๆ
เพื่อสราง
บรรยากาศที่ปองปรามการขมเหงรังแกในทุกรูปแบบ
• ในอังกฤษและเวลส กฎหมายจะบังคับใหทางโรงเรียนจัดทําขอ
ตกลงเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรระหว า งบ า นและโรงเรี ย นโดย
ปรึกษาหารือผูป กครอง ขอตกลงนีจ้ ะระบุความรับผิดชอบ
ของแตละฝาย และฝายบริหารของโรงเรียนจะตองเห็นดวย
กับหลักการเกี่ยวกับความประพฤติและวินัยที่จัดทํากันขึ้นไว
องคการบริหารการศึกษาสวนทองถิ่นในอังกฤษและเวลสได
เริม่ ใชแผนสงเสริมสนับสนุนดานความประพฤติดว ย เพื่อให
แนใจวาในทองถิ่นมีมาตรการดําเนินงานอยางทั่วถึงสําหรับแก
ปญหาในดานความประพฤติของนักเรียน ในไอรแลนดเหนือ
ก็ มี ม าตรการดําเนิ น งานคล า ยคลึ ง กั น โดยอาศั ย กลุ ม ช ว ย
สนับสนุนงานดานความประพฤติ
•!ในสกอตแลนด ท างโรงเรี ย นต อ งให ข อ มู ล ที่ ชั ด เจนแก ผู ป ก
ครอง รวมทั้งนโยบายสําคัญ ๆ เกี่ยวกับการสอน พัฒนาการ
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สวนตัว และความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน นอกจากนี้
โดยอาศัยเครือขายระดับชาติยังไดสงเสริมใหโรงเรียนใชวิธี
ดําเนินงานในเชิงบวกทางดานความประพฤติ และหาทางเลือก
อื่นสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานความประพฤติแทนการไล
ออกจากโรงเรียน ทัง้ ยังมีเครือขายเพือ่ ปรับปรุงนิสยั และปอง
ปรามการขมเหงรังแกในโรงเรียนอีกดวย
21. !การสงเสริมสนับสนุนการเรียน

เปนกิจกรรมการเรียนรูนอกจากการ
เรียนในระบบซึง่ เยาวชนมีสว นรวมดวยโดยสมัครใจ กิจกรรมดังกลาวมี
วัตถุประสงคที่จะเสริมสรางแรงจูงใจของเยาวชน และชวยใหเขาเหลานั้น
เรียนรูอ ยางมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ทางการไดจัดสรรเงินจากกองทุนสลาก
กินแบงแหงชาติ เพือ่ ใชสําหรับกิจกรรมการเรียนรูนอกชั่วโมงเรียนที่จัด
ขึน้ เปนประจําในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังใชงบประมาณจากรัฐบาลสําหรับ
อุดหนุนศูนยสง เสริมสนับสนุนการศึกษาในสโมสรฟุตบอล และกิจกรรม
ในแนวใหมอื่น ๆ

ํ
านการพัฒนาความรวมมือระหวาง
22. !สหราชอาณาจักรเปนผูนาโลกในด
การศึกษากับธุรกิจ ในปจจุบนั กวา 90% ของโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
60% ของโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธกบั ธุรกิจ ในขณะทีน่ กั
เรียนที่เรียนในปสุดทายของการศึกษาภาคบังคับเกือบทัง้ หมดไดฝก งาน
เพื่อมีประสบการณในการทํางาน เยาวชนไดรบั ประโยชนเปนอยางมาก
จากประสบการณจริงในสถานประกอบการ ซึง่ เสริมการเรียนรูใ นชัน้
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เรียน ความรวมมือดังกลาวรวมถึงประสบการณในการทํางานสําหรับนัก
เรียน การจัดใหครูไดปฏิบตั งิ านในภาคธุรกิจ และการจัดใหธรุ กิจมี
สวนรวมในกิจการของโรงเรียน
23. !สหราชอาณาจักรเปนสังคมซึ่งมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ดังนัน้ ทางโรง

เรียนจึงตองสนองความตองการของนักเรียนที่มีภูมิหลังทางดานวัฒน
ธรรมและภาษาแตกตางกันไป หลายโรงเรียนมีประสบการณมากพอสม
ควรในการปฏิบตั งิ านกับนักเรียนจากชุมชนกลุม นอย ซึ่งใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สอง นอกจากนี้ เวลส สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือได
มีมาตรการดําเนินงานเพื่อรักษาไวและแพรขยายการใชภาษาพื้นเมือง
ของเวลส ภาษาเกลิคของสกอตแลนด และภาษาไอริชในโรงเรียนตาม
ลําดับ
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24. !ในสหราชอาณาจักรเราไดใชวิธีสอนแนวใหมกับเด็กที่มีความตองการ

ทางดานการศึกษาเปนพิเศษ ในกรณีทเ่ี ปนไปได จะจัดใหนกั เรียนได
เรียนในโรงเรียนในสายหลัก (mainstream schools) โดยมีการดูแลเปน
รายคนตามความจําเปน ในบางกรณี โรงเรียนพิเศษจะจัดการศึกษาที่มี
การดู แ ลอย า งใกล ชิ ด สําหรั บเด็ ก ซึ่ งโรงเรียนในสายหลักไมสามารถ
สนองความตองการได บรรดาโรงเรียนและองคการบริหารการศึกษา
สวนทองถิ่นลวนมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับความจําเปนในดานการศึกษา
พิเศษ ซึ่งอนุมัติใหผูปกครองมีสิทธิ์มีเสียงมากทีเดียว ในสกอตแลนด
เป า หมายที่ กําหนดไว ใ นระดั บ ชาติ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนของนักเรียนนัน้ รวมเด็ก ๆ ทีม่ คี วามตองการดานการศึกษาเปน
พิเศษไวดวย
25. !โรงเรียนทุกแหงใหความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการดําเนินงานดาน

การศึกษาเพื่ออาชีพการงาน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชเอกสาร
อางอิงอันทันสมัยที่มีอยูมากมาย
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3. การบริหารจัดการในโรงเรียน
26.

ระบบโรงเรียนในสหราชอาณาจักรเปนระบบที่มีการมอบอํานาจเปน
อยางมาก โรงเรียนของรัฐดําเนินการในดานบุคลากรและงบประมาณ
ของตนเอง องคการบริหารสวนทองถิ่นปฏิบัติงานรวมกับโรงเรียนใน
ทองถิ่นของตนและใหเงินอุดหนุนโดยใชสูตรดานการเงินอยางเปนธรรม
รัฐบาลวางระเบียบควบคุมทัง้ ระบบโดยวางระบบการตรวจสอบในระดับ
ชาติ
รวมทั้งการดําเนินงานในดานคุณวุฒิและกําหนดหลักสูตรและ
ประกันคุณภาพสําหรับการฝกหัดครูในระยะแรกเริ่ม (initial teacher
training) ภายในกรอบการดําเนินงานนี้ โรงเรียนในสหราชอาณาจักรจึง
มีความเชี่ยวชาญมากทีเดียวในการบริหารจัดการทรัพยากร และองค
การบริหารสวนทองถิ่นจึงมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมโรงเรียนใน
ทองถิน่ ของตนในดานการประกัน คุณภาพ องคการบริหารสวนทองถิน่
หลายองคการมีความสัมพันธอันใกลชิดในระดับนานาชาติกับบรรดาองค
การในระดับภูมิภาค

27. โ!รงเรียนตาง ๆ ลวนแสดงความรับผิดชอบ โดยไมเพียงแตรายงานขอ

มูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของตนตอสาธารณชนเทานั้น แตใหชมุ ชนมี
สวนรวมในองคกรบริหารโรงเรียนอีกดวย กรรมการบริหารโรงเรียน
และกรรมการในคณะกรรมการโรงเรียนนั้นมาจากฝายที่มีสวนไดสวน
เสียหลายฝาย รวมทัง้ ผูป กครอง บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนทัว่ ไป
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องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ได ว างระบบการฝ ก อบรมและส ง เสริ ม
สนับสนุน เพื่อชวยใหกรรมการบริหารโรงเรียน/กรรมการโรงเรียนมีสวน
รวมอยางเต็มทีใ่ นภาระหนาทีข่ องตน
28. !ในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือ กรรมการบริหารโรงเรียนมีหนาที่

รับผิดชอบการดําเนินงานของโรงเรียน การจัดหาบุคลากรและการจัด
การเรื่องงบประมาณ หลักการสําหรับทุกระดับ คือ ความมีอิสระอยาง
เต็มทีพ่ รอมกับการแสดงความรับผิดชอบอยางเต็มทีด่ ว ย เพือ่ ใหไดผล
ดี ในสกอตแลนดคณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทสําคัญดวยเชนกัน
โดยมีสวนรวมในการบรรจุบุคลากรอาวุโสที่ไดเลื่อนตําแหนง และใหความ
เห็นชอบแผนการใชงบประมาณของครูใหญ
29. !สง่ิ สําคัญยิง่ สําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผล คือ ครูใหญจะ

ตองเปนผูน าที
ํ ่ดี บรรดาครูใหญของโรงเรียนในสหราชอาณาจักรตางมี
ประสบการณอนั ยาวนานในดานความมีอสิ ระ และความรับผิดชอบตอ
สาธารณชน และสามารถใหนานาชาติไดรบั ประโยชนจากประสบการณ
ของตน ทางการไดกําหนดคุณวุฒวิ ชิ าชีพสําหรับครูใหญและผูบ ริหาร
โรงเรียน และตามกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับเมือ่ เร็วๆ มานี้ ไดเตรียมการ
ออกเปนขอบังคับใหครูใหญผูไดรับการบรรจุใหมทุกคนมีวุฒิวิชาชีพ
ระดับชาติสาหรั
ํ บดํารงตําแหนงครูใหญ (National Professional
Qualification for Headship - NPQH) วุฒิที่เทียบเทากันในสกอต
แลนด คือ วุฒิสําหรับครูใหญแหงสกอตแลนด (Scottish Qualification
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for Headship - SQH) ซึง่ เนนเรือ่ งการเรียนรูใ นโรงเรียนของผูส มัคร
เองโดยอาศัยงานเปนพื้นฐาน
30. !ในระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร

ภาคเอกชนไดรวมมือกับ
มหาชนเพื่อเขามามีสวนรวมมากขึ้น นักธุรกิจใหการสนับสนุนในเชิง
ปฏิบตั แิ ละในเชิงสวนตัวแกครูและนักเรียน ประสบการณในดานการ
จัดการของนักธุรกิจเปนประโยชนตอ องคกรบริหารโรงเรียน โครงการ
ทีใ่ ชเงินอุดหนุนจากภาคมหาชน/เอกชนเพิม่ จํานวนขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยาง
เชน ในสกอตแลนด องคการบริหารสวนทองถิ่น 2 แหง กําลังเริม่ โครง
การกอสรางอาคารเรียนซึ่งใชัเงินทุนเปนจํานวนมากโดยรวมมือกับภาค
เอกชน
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31. !การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบนั้นเปนงานอันใหญหลวง

สหราชอาณา
จักรจึงมีทักษะในการวิจัยทางการศึกษาและการบริหารโครงการ ทักษะ
เหลานี้เปนประโยชนโดยตรงตอโครงการพัฒนาการศึกษาในประเทศ
อื่นๆ ที่ปรึกษาของสหราชอาณาจักรลวนมีประสบการณอยางกวางขวาง
ในเรื่องปฏิสัมพันธอันยุงยากซับซอนระหวางระดับชาติและระดับทอง
ถิ่น ระหวางเงินชวยเหลือและเงินของทองถิ่น และระหวางวิธดี ําเนินงาน
ทางดานการศึกษาในแบบเกาและแบบใหม

32. !มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงระดับโลกใน

ดานการวิจัยและการสอน และเปนแหลงสําคัญสําหรับการฝกหัดครูใน
ระยะแรกเริม่ และฝกอบรมครูประจําการใหทันสมัยอีกดวย นอกวงการ
การอุดมศึกษาแลว สหราชอาณาจักรมีหนวยงานวิจัยมากมายซึ่งเชี่ยว
ชาญในดานการศึกษาโดยเฉพาะ
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4. การสอน
33. งานสําคัญในการยกระดับมาตรฐาน คือ ปรับปรุงวิชาชีพครูใหทันสมัย
รั ฐ บาลสหราชอาณาจั ก รประสงค ใ ห มี วิ ช าชี พ ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น ก า วไกล
ทะเยอทะยาน พรอมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงและมุง มัน่ ทีจ่ ะปรับปรุงอยางตอ
เนื่อง ที่สาคั
ํ ญที่สุด คือ สหราชอาณาจักรประสงคจะใหวชิ าชีพครูไดรบั
การเคารพยกยองเปนอยางสูง และจูงใจผูที่มีความสามารถสูงสุดใหเขา
มาประกอบอาชีพนี้ ทางการจึงมีแผนพัฒนาวิชาชีพใหดขี น้ึ และมีวิธีการ
ใหรางวัลตอบแทนสําหรับผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
34. !คณะศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไดดําเนินการฝกหัดครู

ในระยะแรกเริ่มเปนเวลานานมาแลว ทางการจึงไดใชผลการวิจยั ทีด่ ที ส่ี ดุ
และการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในการจัดทําหลักสูตรฝกหัดครูในระยะแรกเริม่ ครู
ผูเพิ่งไดรับวุฒิทุกคนจะตองทดลองงาน/ฝกงานในระยะหนึง่ ซึ่งรวมทั้ง
การสนับสนุนในชัน้ เรียนอยางเปนระบบ ในอังกฤษกระบวนการอยางเขม
งวดในดานการประกันคุณภาพ ซึ่งสํานักงานการฝกอบรมครู (Teacher
Training Agency) เปนแกนนํา ไดวางมาตรฐานไวเปนอยางสูง มาตรฐาน
เหลานี้ไดมีการกําหนดไวในหลักสูตรแหงชาติสาหรั
ํ บการฝกหัดครูในระยะ
แรกเริ่มในสาขาวิชาสําคัญ ๆ ในสกอตแลนดและไอรแลนดเหนือนั้นมีการ
ดําเนินงานตางกันไป หลักสูตรทั้งหมดจะตองสอดคลองกับแนวทางซึ่ง
กระทรวงกิจการในสกอตแลนดและกระทรวงการศึกษาในไอรแลนดเหนือ
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ไดจดั ทําขึน้ ตามลําดับ ทัง้ กระทรวงกิจการในสกอตแลนดและสภาประชา
ครู (General Teaching Council) มีหนาทีอ่ นุมตั หิ ลักสูตรในสกอตแลนด
สวนงบประมาณนั้นจัดสรรใหโดยผานสภาจัดสรรงบประมาณการอุดมศึกษา
แหงสกอตแลนด
35. !สภาครูเปนองคกรวิชาชีพตามกฎหมายสําหรับครูในสหราชอาณาจักร

สภาเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการยกระดับมาตรฐาน และสงเสริมฐานะ
ของวิชาชีพครู สภาฯ จะใหคําแนะนําแก รัฐบาลและองคกรอืน่ ๆ ในเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการสอน ตัง้ แตการสรรหาและการบรรจุครูไปจนถึงการ
ฝกอบรมและการเขารับตําแหนง การพัฒนาวิชาชีพและพฤติกรรม สภา
ครูแหงสกอตแลนดมีประสบการณในดานนี้มาเปนเวลานานกวา 30 ป
36. !ในสหราชอาณาจักรการฝกอบรมและการพัฒนาครูประจําการไดดําเนิน

มาเปนเวลาชานานแลว ในแตละปทุกโรงเรียนไดกันเวลาสวนหนึ่งไว
สําหรับการอบรมครูประจําการของทั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงไดใช
เวลาดังกลาวเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญเรงดวนในดานการพัฒนาตามที่
พบวาจําเปน นอกจากนี้ ทางการยังสงเสริมครูแตละคนใหเขารับการอ
บรมในหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพระยะสัน้ และปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนครูเฉพาะ
สาขาวิชา ตัวอยางเชน เปนผูประสานงานความตองการเปนพิเศษดาน
การศึกษา โดยปกติแลวองคการบริหารการศึกษาสวนทองถิน่ เปนผูจ ดั
การฝกอบรม ซึง่ ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ มากมาย ตัง้ แตหลักสูตรไป
จนถึงการบริหารจัดการ
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ํ
บโลกในการใหบริการการสอนภาษา
37. !ส หราชอาณาจั ก รเป น ผู นาระดั
อังกฤษที่มีคุณภาพสูง ชือ่ เสียงในดานนีเ้ ปนผลใหมนี กั เรียนเปนจํานวน
มาขึ้นที่ศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐทั่วบริ
เตน∗ ทางการไดรักษามาตรฐานการสอนและการบริหารจัดการไวโดย
ใชแผนการใหวุฒิในวิชา “ภาษาอังกฤษในบริเตน” ซึ่งมีบริติช เคานซิล
เปนผูด าเนิ
ํ นการ

∗

บริเตนประกอบดวยอังกฤษ เวลส และสกอตแลนด
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5. การจัดทําหลักสูตรและการประเมินผล
38. ประเทศตางๆ ในเครือสหราชอาณาจักรลวนมีวธิ ดี ําเนินการของตนเอง
โดยเฉพาะในดานหลักสูตร แตก็มีหัวขอสําคัญ (themes) รวมกันหลาย
หัวขอดวยกัน
39. !ทุกประเทศมีความเห็นตรงกัน คือ ทักษะแกนนําในการเรียนรูเ ปนสิง่

สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ ทักษะในดานการรูห นังสือและการคํานวณ
ในอังกฤษรัฐบาลไดเริ่มใชยุทธศาสตรระดับชาติที่วางเปาหมายไวสูงเพื่อ
ปรับปรุงการสอนใหรูหนังสือและสามารถคํานวณในระดับประถมศึกษา
โดยเริม่ ใหมชี ว่ั โมงสอนใหรหู นังสือเปนประจําทุกวันในเวลาเรียน สวน
สกอตแลนดมีโครงการที่ใชเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเรียกวาโครงการแก
ไขแตเริ่มแรก (Early Intervention Programme) สําหรับเด็กที่เพิ่งเขา
เรียนในชวง 2-3 ปแรก ซึ่งมีปญหาทางดานการรูหนังสือและ/หรือการ
คํานวณ
40. !หวั ขอสําคัญที่มีรวมกันอีกหัวขอหนึ่ง คือ การอาชีวศึกษาซึง่ ควบคูก นั

ไปกับวิชาสามัญ หลักสูตรทีใ่ ชในโรงเรียนจะชวยพัฒนาทักษะสําคัญที่
จําเปนเมื่อเติบโตเปนผูใหญโดยพัฒนาตั้งแตแรกเริ่ม
ตัวอยางเชน
พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอาศัย
การสอนทางตรงและทางออมโดยใชเทคโนโลยีดงั กลาวในวิชาอืน่ ๆ โรง
เรียนมัธยมศึกษาจัดสอนวิชาตาง ๆ ในสายอาชีวศึกษาตั้งแตอายุ 14 ป
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สหราชอาณาจักรมุงหมายจะใหมีการยอมรับวุฒิในสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษาโดยทัดเทียมกัน โครงการ “สูงยิ่งขึ้นอีก” (Higher
Still Programme) ในสกอตแลนดมีหลักการสําคัญ คือ จัดใหวุฒิ
สําหรับนักเรียนอายุเกิน 16 ปมีฐานะเสมอกัน
41. !การดําเนินงานดานการประเมินผลและทดสอบในระดับชาตินน้ั เปนการ

วัดความรูค วามสามารถของนักเรียนในระดับสําคัญๆ (key stages) ของ
การศึกษา ขอมูลทีไ่ ดรบั จะเปนประโยชนแกครูในการวางแผนการเรียนรู
ในอนาคต และพิจารณาดูวานักเรียนมีจุดแข็งใดบาง และพิจารณาถึง
ความจําเปนของนักเรียนแตละคนในดานการพัฒนา ผลการประเมินและ
การทดสอบจะเปนประโยชนแกทางโรงเรียนและรัฐบาลในการควบคุมดู
แลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การประเมินเบือ้ งตนสําหรับนัก
เรียนอายุ 4-5 ปในอังกฤษไดเริม่ เมือ่ ป 2541 ภายในเวลา 7 สัปดาห
หลังจากเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ทางโรงเรียนจะประเมินทักษะ
พื้นฐานทางดานภาษา การรูห นังสือและการคํานวณ ตลอดจนพัฒนาการ
ทางสังคม ทางการไดเตรียมดําเนินการเชนเดียวกันในสกอตแลนดและ
เวลส
42. !แนวปฏิบัติที่มีมาชานานในระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร

คือ
การสอบอยางเปนทางการเมื่อใกลจบการศึกษาในระดับมัธยม จากการ
ปฏิรูปเมื่อไมนานมานี้ ไดเพิม่ จํานวนวิชาที่จะทดสอบนักเรียนเปนจํานวน
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มาก ในสกอตแลนด โครงการ “สูงยิ่งขึ้นอีก” มีวตั ถุประสงคทจ่ี ะขยาย
โอกาสใหแกทุกคนที่มีอายุเกิน 16 ป โดยชวยใหมีทักษะและวุฒิเพิ่มขึ้น
43. !ควบคูกันไปกับวุฒิสายสามัญศึกษาซึ่งมีมาแตเดิมนั้น นักเรียนอาจได

รับวุฒิในสายอาชีวศึกษาซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วประเทศ วุฒิสายอาชีว
ศึกษาดังกลาวจูงใจเยาวชนผูประสงคจะเรียนตามหลักสูตรที่เนนภาค
ปฏิบตั ิ และในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานมากขึ้นในชวงปทาย ๆ ในระดับ
มัธยมศึกษา หลังการศึกษาภาคบังคับแลวนักเรียนจะไดรบั วุฒริ ะดับ
กลาง และระดับสูง ซึ่งรวมหลักสูตรวิชาสายสามัญ สายอาชีวศึกษาทั่ว
ไปและหลักสูตรการเรียนรูเ กีย่ วกับบางอาชีพโดยเฉพาะ
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6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานดาน
การศึกษา
44.!นอกจากจะชวยงานดานการบริหารจัดการในโรงเรียนแลว เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนองคประกอบสําคัญยิง่ ในหลักสูตรโรง
เรียน โรงเรียนตาง ๆ ในสหราชอาณาจักรไดสง่ั สมประสบการณในการ
สอนเทคโนโลยีนี้ทั้งในฐานะที่เปนวิชาแกนกลาง
และเปนเครื่องมือ
สําหรับปรับปรุงการสอนวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรใหดขี น้ึ
นับจากป
2542 เปนตนไป ครูทบ่ี รรจุใหมทง้ั หมดจะตองไดรบั การฝกอบรมทาง
ดานเทคโนโลยีใหม ๆ และครูประจําการทุกคนจะไดรับการฝกอบรม
เมื่อถึงป 2545 เปาหมายของทางการก็คือ จะใหสหราชอาณาจักรเปน
ศู น ย ก ลางความเป น เลิ ศ แห ง โลกสําหรั บ การพั ฒ นาเนื้ อ หาของ
ซอฟตแวรในเครือขาย ทั้งยังประสงคจะเปนผูนาโลกในด
ํ
านการพิมพ
ทางการศึกษา และซอฟตแวรทางการศึกษาอีกดวย
45. !โครงขายแหงชาติเพื่อการเรียนรู (National Grid for Learning)

ของสหราชอาณาจักรชวยใหครูและนักเรียนไดมีเนื้อหาสําหรับการฝก
อบรมและสําหรับหลักสูตรโดยการเชือ่ มตรง เครือขายดังกลาวจะเชื่อม
โยงโรงเรียนตาง ๆ ในสหราชอาณาจักรกับวงการอุดมศึกษา หองสมุด
สถานประกอบการ และศูนยทรัพยากรการเรียนรูเขาดวยกัน
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46. !ในเมื่อเปนสมาชิกเครือขายอินเตอรเน็ตเรียนรูสําหรับโรงเรียนแหงยุ

โรป (European SchoolNet Consortium) สหราชอาณาจักรจึงเชื่อมโยง
กับเครือขายโรงเรียนทั่วยุโรปเพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารอยางมีประสิทธิผล เครือขายดังกลาวชวยใหมีการเชื่อม
โยงโดยตรงกับโครงขายแหงชาติเพื่อการเรียนรูอีกดวย

47. !สํานักงานกลางเพื่อการทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

ซึง่ เปนหนวยงานหนึง่ ของบริตชิ เคานซิลนัน้ ไดดาเนิ
ํ นโครงการดาน
การแลกเปลีย่ นครู จัดทัศนศึกษานานาชาติ รวมทั้งคายภาษาอังกฤษใน
ฤดูรอ น จัดหางาน และตําแหนงสําหรับครูผชู ว ยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
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48. !บริตชิ

เคานซิล ชวยเปดโอกาสใหการศึกษาของสหราชอาณาจักร
สามารถตอบสนองความตองการดานการศึกษาของทั่วโลก สํานักงานบ
ริตชิ เคานซิลใน 109 ประเทศ เปนแหลงแรกที่นักการศึกษาผูสนใจจะ
ไดประโยชนจากความเชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักรจะไปเยี่ยมเยือน
สํานักงานดังกลาวยังใหขอ มูลเกีย่ วกับองคการเอกชนตาง ๆ ในสหราช
อาณาจักร ซึง่ สามารถใหคาแนะนํ
ํ
า คําปรึกษาหารือ และบริการตาง ๆ
ทางดานการศึกษาและฝกอบรมอีกดวย
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ภาคผนวก
รายชือ่ หนวยงานทีเ่ ปนประโยชนในการติดตอ
หมายเหตุ : รหัสของสหราชอาณาจักร คือ 44 ไมตอ งหมุนเลข (0) เมือ่
โทรศัพทในสหราชอาณาจักร
Department for Education
and Employment
Sanctuary Buildings
Great Smith Street
London SW1P 3BT
Tel: +44 (0) 870 0012345
Fax: +44 (0) 925 5917
E-mail: info@dfee.gov.uk

Welsh Office
Education Department
Cathays Park
Cardiff CF1 3NQ
Tel: +44 (0)1222 825111
Fax: +44 (0) 1222 826016
E-mail: webmaster@wales.gov.uk

Department of Education
Northern Ireland
Rathgael House
Balloo Road, Bangor
Co. Down BT19 7PR
Tel: +44 (0) 1247 279356
Fax: +44 (0) 1247 279271
E-mail: deni@nics.gov.uk

The British Council
Education Team
Bridgewater House
58 Witworth Street
Manchester M1 6BB
Tel: +44 (0) 161 957 7037
Fax: +44 (0) 161 957 7013
E-mail: education.training@
britcoun.org

The Scottish Office
(Education and Industry Department)
International Relations Branch
Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ
Tel: +44 (0) 131 2440897
Fax: +44 (0) 131 2445381
E-mail: hj@irb.gov.uk
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British Consultants Bureau
1 Westminister Palace Gardens
Artillery Row
London SW1P 1RJ
Tel: +44 (0) 171 222 3651
Fax: +44 (0) 171 222 3664
E-mail: mail@bcb.co.uk

Convention of Scottish Local
Authorities
9 Haymarket Terrace
Edinburgh EH12 5EZ
Tel: +44 (0) 131 474 9200
Fax: +44 (0) 131 474 9292

British Educational Communications
Technology Agency
Milburn Hill Road
Coventry CV4 7JJ
Tel: +44 (0) 1203 416994
E-mail: becta@becta.org.uk

General Teaching Council for
Scotland
5 Royal Cresent
Edinburgh EH7 5AF
Tel: +44 (0) 131 556 0072
Fax: +44 (0) 131 557 6673

British Educational Suppliers
(BESA)
20 Beaufort Court
Admirals Way
London EC14 9XL
Tel: +44 (0) 171 537 4997

HM Inspectors of Schools in
Scotland
SOEID Victoria Quay
Edinburgh EH6 6QQ
Tel: +44 (0) 131 244 7106
Fax: +44 (0) 131 244 7124

Fax: +44 (0) 171 537 4846
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British Training International
83 Piccadilly
London W1B 9HE
Tel: +44 (0) 171 509 5900
Fax: +44 (0) 171 5909
E-mail: info@bti.org.uk
Local Education Authorities (LEAs)
The Local Government Association
26 Chapter Street
London SW1P 4ND
Tel: +44 (0) 171 664 3000
Fax: +44 (0) 171 664 3030

National Foundation for Educational
Research
The Mere, Upton Park, Slough
Berkshire SL1 2DQ
Tel: +44 (0) 1753 574123
E-mail: enquiries@nfer.ac.uk

Independent Schools Information
Service (ISIS)
56 Buckingham Gate
London SW1E 6AG
Tel: +44 (0) 171 630 8793
Fax: +44 (0) 171 630 5013
Scottish Education and Training
(SET)
3 Bruntsfield Crescent
Edinburgh EH10 4HD
Tel: +44 (0) 131 447 4716
Fax: +44 (0) 131 452 8487
E-mail: jacqi.allan@britcoun.org
Society for Chief Inspectors
and Advisers (SCIA)
c/o Hounslow Education Department
Civic Centre, Lampton Road
Hounslow, Middlesex TW3 4ND
Tel: +44 (0) 181 862 5382
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OFSTED
Alexandra House
29-33 Kingsway
London WC2B 6SE
Tel: +44 (0) 171 421 6800
Fax: +44 (0) 171 421 6707

The Central Bureau for Educational
Visits and Exchanges
10 Spring Gardens
London SW1A 2BN
Tel: +44 (0) 171 389 4689
Fax: +44 (0) 171 389 4426

Scottish Council for Educational
Technology
74 Victoria Street
Glasgow G12 9JN
Tel: +44 (0) 141 337 5051
Fax: +44 (0) 141 337 5050

The Scottish Council for Research in
Education
15 St. John Street
Edinburgh EH8 8JR
Tel: +44 (0) 131 557 2944

The Scottish Consultative Council on
the Curriculum
Gardyne Road
Dundee DD5 1NY
Tel: +44 (0) 1382 455 053
Fax: +44 (0) 1382 455 046

Teacher Training Agency
Portland House, Stag Place
London SW1E 5TT
Tel: +44 (0) 171 925 3700
Fax: +44 (0) 171 925 3792

Fax: +44 (0) 131 556 9454
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Examination Bodies:

Qualifications-Regulatory
Authorities:
Assessment and Qualifications
Qualifications and Curriculum
Alliance (AQA)
Authority (QCA)
Office of NAB, Devas Street
29 Bolton Street
Manchester M15 6EX
London W1Y 7PD
Tel: +44 (0) 161 953 1180
Tel: +44 (0) 171 509 5555
Fax: +44 (0) 161 273 7572
Fax: +44 (0) 171 509 6666
Oxford-Cambridge RSA (OCR) The Northern Ireland Council
1 Regent Street
for the Curriculum
Cambridge CB2 1GG
Examinations and Assessment
Tel: +44 (0) 1223 553311
29 Clarendon Road
Fax: +44 (0) 1223 411211
Belfast
Northern Ireland BT1 3BG
Tel: +44 (0) 232 261200
Fax: +44 (0) 232 261234
E-mail: info@ccea.org.uk
Welsh Joint Education Committee The Qualifications Curriculum
(WJEC)
and Assessment Authority for
245 Western Avenue
Wales (ACCAC)
Cardiff CF5 2YX
Castle Buildings
Tel: +44 (0) 1222 265000
Womanby Street
Fax: +44 (0) 1222 575987
Cardiff CF1 9SX
Tel: +44 (0) 1222 375 400
Fax: +44 (0) 1222 343 612
The Scottish Qualifications
EDEXCEL
Stewart House
Authority (SQA)
International Unit
32 Russell Square
London WC1B 5DP
Hannover House, 24 Douglas
Tel: +44 (0) 171 393 4444
Street
Fax: +44 (0) 171 393 4445
Glasgow G2 7NQ
Tel: +44 (0) 141 248 7900
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ทีป่ รึกษา

ดร.รุง แกวแดง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

ผูแ ปล
และเรียบเรียง

นางศรีนอ ย โพวาทอง
ทีป่ รึกษาดานตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

บรรณาธิการ

นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ

ผูจัดพิมพตนฉบับ นางณิชกมล ดวงมาลย
ศิลปกรรม

นายรวิช ตาแกว

ผูประสานงาน

นางสาววิภัสรินทร ประพันธสิริ
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ประวัติผูแปลและเรียบเรียง
ชื่อ

นางศรีนอย โพวาทอง

การศึกษา

ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) จากมหาวิทยาลัย
เซาแธมตั้น ประเทศอังกฤษ (วิชาเอกภาษา
และวรรณคดีฝรัง่ เศส วิชาโทภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเซาแธมตั้น
(สาขาวรรณคดีฝรัง่ เศส)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเซาแธมตั้น

ตําแหนงปจจุบัน ที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ประสบการณ เจาหนาทีว่ เิ ทศสัมพันธ กองการสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การทํางาน
รองผูอ ํานวยการสํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ซีเมส)
หัวหนาฝายองคการระหวางประเทศ กองการ
สัมพันธตา งประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองผูแทนถาวรไทยประจํายูเนสโก
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