
            

บทที่ 3 
ระบบการศึกษาของตางประเทศ   

 
 
3.1  ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุน 
       0การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศญี่ปุน รัฐบาลไดจัดใหมีโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมตน เปนการศึกษาภาคบังคับ 9 ป มาต้ังแต พ.ศ.2491 จนถึงปจจุบัน โดยใหรัฐบาล
สวนทองถิ่นมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ทีเกี่ยวของ อาทิ กฎหมายวาดวยการจัดต้ังโรงเรียน (The School 
Establishment Law) สวนการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาและมัธยมปลาย (ซ่ึง
ไมใชการศึกษาภาคบังคับ) รวมทั้งการศึกษาสงเคราะหสําหรับเด็กพิการในภาคบังคับ 
เปนหนาท่ีของจังหวัด (Prefecture) ซ่ึงเปนราชการสวนภูมิภาค 

การศึกษาตอระดับมัธยมตอนตนในโรงเรียนของรัฐบาลทองถิ่น ไมมีการ
สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก เพราะเด็กทุกคนจะไดเรียนในโรงเรียนใกลบานท่ีทองถิ่นจัด
ให แตการศึกษาตอในระดับมัธยมปลายตองสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันเขาโรงเรียนที่จัด
โดยจังหวัดตาง ๆ หรือภาคเอกชน จึงทําใหโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมตน มุง
เตรียมเด็กเพ่ือสอบแขงขันเขาเรียนตอในระดับสูงข้ึน ซ่ึงนําไปสูวิกฤติการณดานพฤติกรร
รมของนักเรียน เชน การกอเหตุรุนแรงในโรงเรียน การกลั่นแกลงเพ่ือนรวมโรงเรียนหรือ
ตางโรงเรียน การฆาตัวตาย การหนีโรงเรียน และขาดเรียนเปนประจํา พฤติกรรมกาวราว 
และเกลียดโรงเรียน มีความรุนแรงมากจนกลายเปนขาวใหญ ปรากกฏการณเกี่ยวกับ
พฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนาของนักเรียนเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงซ่ึงทําใหรัฐบาล
ญี่ปุนประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาข้ึน ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนากา        โซเน 

ระบบการศึกษาของญี่ปุน แบงออกเปน 5 ระดับ คือ โรงเรียนอนุบาล (Yochien) 
โรงเรียนประถมศึกษา (Shogakko) โรงเรียนมัธยมตอนตน (Junior High School) 
โรงเรียนมัธยมตอนปลาย (Senior High School) และวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนอนุบาล (Yochien) ในประเทศญี่ปุนรับเด็กท่ีมีอายุ 3 ป จนถึงอายุ 5 ป 
เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลกอน หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาล แบงออกไดเปน 6 วิชา
ดวยกัน คือ วิชาสุขศึกษา วิชาปรับแตงบุคลิกภาพ วิชาการศึกษาเร่ืองของธรรมชาติ 
ภาษา ดนตรี วาดเขียนและการฝมือ ใชเวลาเรียนในโรงเรียนอนุบาลอยางนอยท่ีสุด เปน

 172 



โรงเรียนประถมศึกษา (Shogakko)  เปนโรงเรียนแรกของการศึกษาภาคบังคับ 
โรงเรียนประถมศึกษารับเด็กเขาเรียนเมื่อเด็กมีอายุ 6 ป มีช้ันเรียน 6 ช้ัน ใชเวลาเรียน 6 
ป คือ ประถมศึกษาปที่ 1-6 ต้ังแตอายุ 6 ป ไปจนถึง 12 ป โดยประมาณ ต้ังแตช้ันประถม
ปท่ี 2 ถึงช้ันประถมปท่ี 5 ในปท่ีหน่ึงใชเวลาเรียน 35 สัปดาห สําหรับช้ันประถมปท่ี 1 ใช
เวลาเรียนในปหน่ึงเพียง 34 อาทิตย ทุกช้ันเรียนใชเวลาเรียน 6 วันในหน่ึงสัปดาห 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาสวนมาก รัฐบาลทองถิ่นหรือเทศบาลทองถิ่นเปน
ผูดําเนินงาน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาของเอกชนอยูไมถึงรอยละ 1 ของจํานวน
โรงเรียนประถมศึกษาท้ังหมด การเรียนและตําราเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล
ท้ังหมด รัฐบาลใหเปลา 

หลักสูตรการเรียนในปจจุบัน เปนไปตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุน
กําหนด แตคณะกรรมการการศึกษาประจําทองถิ่น มีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดหลักสูตรให
เหมาะสม แตใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว ในการจัด
หลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษา ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละทองถิ่น และ
ใหเหมาะตอการเจริญเติบโตของเด็กดวย 

โรงเรียนมัธยมตน (Chugakko) โรงเรียนมัธยมตนเปนโรงเรียนข้ันท่ีสองของ
ภาคบังคับ คือ เด็กในวัยเรียนจะตองเขาศึกษาตอในโรงเรียนมัธยมตนอีก 3 ป หลังจากท่ี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาศึกษาแลว โดยเด็กจะเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเม่ือ
อายุ 12 ป และจบการศึกษาระดับน้ีเม่ืออายุ 14 ป จํานวนสัปดาหการเรียนและจํานวน
ภาคเรียนของแตละปของการศึกษาระดับน้ี เปนไปอยางเดียวกันกับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวนช่ัวโมงเรียนตอหน่ึงสัปดาหมี 32 ช่ัวโมง เทากันหมดตลอดเวลา 3 ป 

โรงเรียนมัธยมตนของรัฐบาล รับนักเรียนไดประมาณรอยละ 95 ของจํานวนเด็ก
นักเรียนทั้งหมดท่ีเขารับการศึกษาระดับน้ี อีกรอยละ 5 ท่ีเหลือจะเขาเรียนตอในโรงเรียน
เอกชน นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมตนแลวมีประมาณ รอยละ 70 เขาศึกษาตอใน
โรงเรียนมัธยมปลาย 

รัฐบาลญี่ ปุนกําหนดใหการศึกษาระดับมัธยมตนเปนการศึกษาภาคบังคับ 
การศึกษาในระดับน้ี รัฐบาลญี่ปุนจึงใหเปลา และยังมีการแจกตําราเรียนใหกับเด็กนักเรียน
ช้ันที่เรียนอยูในระดับมัธยมตน 

โรงเรียนมัธยมปลาย (Kotogakko) เปนโรงเรียนที่ไมไดเนนการศึกษาภาค
บังคับ เปนการศึกษาท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถทางกายและสมองของผูเรียนใหมี
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1. โรงเรียนมัธยมเต็มเวลา (Full Time) 
2. โรงเรียนมัธยมภาคนอกเวลา (Part Time) 
3. โรงเรียนมัธยมทางไปรษณีย (Correspondence) 

 โรงเรียนมัธยมเต็มเวลาใชเวลาเรียน 3 ป สวนโรงเรียนภาคนอกเวลาและ
การศึกษาทางไปรษณียใชเวลาต้ังแต 3 ปข้ึนไป โรงเรียนมัธยมภาคนอกเวลามี 2 ประเภท 
คือ เรียนกลางวันกับเรียนตอนเย็น ประเภทตอนเย็นจะมีนักเรียนเลือกเรียนมากกวา 
 เม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาท่ีเรียนจะสามารถจําแนกโรงเรียนมัธยมศึกษาออกได 2 
กลุมดวยกันคือ โรงเรียนท่ีสอนการศึกษาสายสามัญท่ัวไปและโรงเรียนมัธยมปลายท่ีสอน
วิชาเฉพาะ 
 โรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญ สอนวิชาเพ่ือสรางคนใหมีความเหมาะสมที่จะ
เขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 
 โรงเรียนมัธยมปลายสายพิเศษ สอนวิชาทางดานอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา 
หรือการศึกษาแบบอื่น ๆ  สําหรับนักศึกษาท่ีไดวางแผนอาชีพภายภาคหนาดาน
อาชีวศึกษาเอาไวแลว ซ่ึงสามารถแยกยอยสาขาอาชีวศึกษาออกไดเปน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ธุรกิจ พาณิชยกรรม การประมง คหกรรมพยาบาล วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
 ลักษณะสําคัญของหลักสูตรสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมปลาย มีลักษณะ       
กวาง ๆ ไมไดเนนวิชาชีพเฉพาะหลักสูตรน้ีครอบคลุม 6 สาขา คือ พาณิชย เกษตร 
เทคนิค/อุตสาหกรรม คหกรรม ประมงและสาธารณสุข 
 การศึกษาพิเศษและการศึกษาเพื่อคนพิการ 
 นักเรียนพิการที่ไมสามารถเขารับการศึกษาในระบบการศึกษาปกติของประเทศ 
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมตน สามารถเขาเรียนในโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับสภาพ
รางกายของแตละคน เชน โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวกและโรงเรียน
เพ่ือคนพิการแบบอื่น ๆ อาจมีการจัดช้ันเรียนพิเศษ เพื่อคนพิการในโรงเรียนประถม-
มัธยมตนสายสามัญก็ได 
 โรงเรียนการศึกษาพิเศษมีความมุงหมายที่จะใหเยาวชนของชาติท่ีถึงแมจะ
พิการ ใหไดรับความรูและสามารถชวยเหลือตัวเองไดตามสมควร ไมเปนภาระของสังคม
ตลอดไป 
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 มีการจัดช้ันเรียนสําหรับคนพิการในระดับประถมศึกษาและมัธยมตนเปนหลัก 
แตก็มีบางโรงเรียนจัดช้ันเรียนสําหรับคนพิการในระดับอนุบาล และในระดับมัธยมปลาย
ดวย 
 โรงเรียนการศึกษาพิเศษนอกจากเรื่องตาบอดและหูหนวกแลว จะมี 3 ประเภท 
คือ 

1. โรงเรียนสําหรับเด็กเรียนชา (Mental Retard) 
2. โรงเรียนสําหรับเด็กพิการทางกาย (Physical Handicap) 
3. โรงเรียนสําหรับเด็กสุขภาพไมสมบูรณ (Health Impaired) 

 

 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุน 
 สถาบันเพื่อการศึกษาระดับสูงในญี่ปุนประกอบดวย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
จูเนียร และวิทยาลัยเทคโนโลยี  นอกจากน้ียังมีโรงเรียนเพื่อการฝกอบรมพิเศษ โรงเรียน
ฝกอาชีพหลากหลาย (Miscellaneous School) ท่ีสอนรายวิชาระดับสูง สามารถนับเปน
สถาบันเพื่อการอุดมศึกษาได 
 มหาวิทยาลัย (Daigaku) เปนสถาบันเพ่ือการศึกษาระดับสูง เปนศูนยกลาง
ของการเรียนการสอนและการทําวิจัย ในแนวลึกเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือใหการศึกษาอยาง
กวางขวางแกเยาวชน การเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจะตองผานการสอบเขา และผูเรียน
จะตองจบมัธยมปลาย หรือเทียบเทาเสียกอน มหาวิทยาลัยจะประกอบดวยคณะวิชาใน
ระดับปริญญาตรีประมาณ 2 คณะข้ึนไป ใหการศึกษาแกเยาวชนจนจบปริญญาตรีดวย
หลักสูตร 4 ปเปนสวนใหญ ยกเวนแพทย ทันตแพทย และสัตวแพทย จะเปนหลักสูตร 6 ป 
 มหาวิทยาลัยอาจมีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษาและวิ จัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา การศึกษาในระดับปริญญาโทมาตรฐานจะใชเวลาประมาณ 2 ป การศึกษา
ในระดับปริญญาเอกมาตรฐานของญี่ปุนจะใชเวลาประมาณ 5 ป (ยกเวนสาขา แพทย 
ทันตแพทย และสัตวแพทย ใชเวลาเพียง 4 ป 

วิทยาลัยจูเนียร  (Tanki-daigaku)   
 วิทยาลัยจูเนียรมีเปาหมายเพ่ือใหการศึกษาและพัฒนางานวิจัยในแนวลึกเฉพาะ
สาขาวิชา สวนใหญจะเนนการอาชีวศึกษา การพัฒนาอาชีพ รับนักศึกษาท่ีจบจากมัธยม
ตอนปลายดวยวิธีสอบแขงขัน หลักสูตรที่เรียนในวิทยาลัยจูเนียรเปนหลักสูตร 2-3 ป 
วิทยาลัยจูเนียรของญี่ปุนจัดหลักสูตรท้ังการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี (Koto-senmon gakko)  
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีแตกตางจากวิทยาลัยจูเนียรและมหาวิทยาลัยตรงที่รับ
นักศึกษาท่ีจบจากมัธยมตนเพ่ือพัฒนาอาชีพดานอาชีวศึกษาใหกับนักเรียนในสาขาวิชา
วิศวกรรมและพาณิชนาวี (Mercantile marine study) 
 
 

โรงเรียนฝกวิชาชีพ (Senshu-gakko) มี 2 ประเภท คือ  
 โรงเรียนเพื่อการฝกอบรมเฉพาะทาง (Special Training School) เปนโรงเรียน
แนวใหมท่ีต้ังข้ึนในป พ.ศ.2515 จัดหลักสูตรอยางนอย 1 ป ระยะเวลาเรียน 800 ช่ัวโมงตอ
ป หลักสูตรเพื่อการฝกอบรมเฉพาะทางแยกออกไดเปน 3 กลุม คือ 
 หลักสูตรเทียบมัธยมปลาย รับผูจบมัธยมตนเขาเรียน 
 หลักสูตรช้ันสูง รับผูจบมัธยมปลายเขาเรียน 
 หลักสูตรแบบอื่น ๆ รับผูจบไมจํากัดพ้ืนฐานการศึกษา 
 โรงเรียนฝกหัดวิชาชีพเฉพาะจัดการฝกหัดทักษะในขอบเขตที่กวางขวางในดาน
วิศวกรรม เกษตรกรรม การแพทย การพยาบาล สาธารณสุข พาณิชยกรรม            คหก
รรม และศิลปศาสตร หลักสูตรเหลาน้ีมีหลายหลักสูตรท่ีจัดตามความจําเปนของนักศึกษาท่ี
ตองการคุณวุฒิทางวิชาชีพในชวงทศวรรษที่แลว จํานวนของโรงเรียนฝกวิชาชีพเฉพาะได
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในประเทศญี่ปุน 
 โรงเรียนเหลาน้ีมีช่ือเสียงมากในดานการเตรียมนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน 
บรรดานายจางในประเทศญี่ปุนจะมาจองตัวนักศึกษาจากโรงเรียนเหลาน้ีเพื่อจางทํางานใน
บริษัทของตน 
 โรงเรียนวิชาชีพหลากหลาย (Miscellaneous School)   
 โรงเรียนประเภทนี้ใหการฝกวิชาชีพและภาคปฏิบัติดานอาชีพบริการ เชน การ
ทําบัญชี พิมพดีด การซอมรถยนต การใชคอมพิวเตอร การตัดเส้ือสตรี การทําอาหาร 
โรงเรียนเหลาน้ีจัดหลักสูตรดานวิศวกรรมโยธาและหัตถกรรม ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การ
ฝกหัด พยาบาลในโรงพยาบาล การฝกหัดชางเทคนิคทันตแพทย ศิลปะเพื่อความงาม การ
ฝกหัดครูและครูพี่เลี้ยง (ศิลปะ) หัตถกรรม การออกแบบและภาษาตางประเทศ หลักสูตร
จัดในโรงเรียนชนิดน้ีมีท้ังระดับมัธยมปลายและหลังมัธยมปลาย มีหลักสูตรการสอนของ
โรงเรียนฝกวิชาชีพหลากหลาย ผูหญิงลงทะเบียนเรียนเกือบคร่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมด 
(Finn, 1987 อางถึงใน วีระพันธ  สิทธิพงษ, ม.ป.ป.) 
 ในประเทศญี่ปุนมีการฝกหัดวิชาชีพ 2 ชนิดใหญ ๆ คือ  
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1)  การฝกหัดวิชาชีพภาครัฐ ซ่ึงจัดในหนวยงานของรัฐควบคุมโดยรัฐบาล
แหงชาติ (รัฐบาลกลาง) สวนภูมิภาคหรือเทศบาล หรือโดยสมาคมโครงการสงเสริมการ
จัดหางาน (Employment Promotion Projects Corporation/EPPC)  

 2)  จัดในหนวยงานการฝกวิชาชีพของรัฐกําหนดโดยผูวาราชการในสวน
ภูมิภาคท่ีมีช่ือวา การฝกวิชาชีพแบบถูกตอง (authorized-vocational training) การฝกหัด
วิชาชีพในประเทศญี่ปุน จําแนกอยางกวาง ๆ เปนการฝกข้ันพ้ืนฐาน การฝกยกระดับ การ
ฝกใหทันสมัย และการฝกหัดครู วิชาชีพ ซ่ึงจัดใหแกผูจบการศึกษาใหม ชางฝกหัด และผู
วางงาน (Moro’oka, 1989 อางถึงใน วีระพันธ  สิทธิพงศ, ม.ป.ป.) 
 การแขงขันเพื่อสอบเขาศึกษาตอ  ปจจุบันญี่ปุนมีนักเรียนและเด็กจํานวน
มากท่ีเขาไปเรียนในโรงเรียนสอนพิเศษหรือ โรงเรียนกวดวิชา เพ่ือเตรียมสอบเขาโรงเรียน
ประถม มัธยมตอนตน มัธยมตอนปลาย และมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง ปญหาเร่ืองการให
ความสําคัญกับการเรียนที่โรงเรียนสอนพิเศษและโรงเรียนกวดวิชามากเกินไปจึงเกิดข้ึน
จนทําใหนักเรียนและเด็กไมสนใจการเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ ท้ังน้ีเหตุผลท่ีนักเรียนและ
เด็กตองการคือ การเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง เพราะวาหลังจากสําเร็จ
การศึกษาแลวเปอรเซ็นตท่ีจะไดทํางานในบริษัทท่ีมีช่ือเสียงสูงยอมมีมากกวา 
 ปญหาภายในโรงเรียน  ปญหาท่ีพบและเกิดข้ึนไดบางคร้ัง คือ ปญหาหรือ
กรณีท่ีเด็กนักเรียนปลิดชีวิตตนเอง เน่ืองจากสาเหตุการถูกกลั่นแกลง และความไมมี
ระเบียบในช้ันเรียน เชน การไมเช่ือฟงคําส่ังครู การที่เด็กลุกข้ึนเดินไปคุยกันตามอําเภอใจ 
สงผลให “เกิดความลมเหลวในระบบช้ันเรียน” การขาดเรียน และการเก็บตัวอยูกับบาน
เพราะไมชอบและเบื่อโรงเรียน ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ีกําลังกลายเปนปญหาสังคม
ท่ีสําคัญในปจจุบัน 

 การเรียนรูตลอดชีวิต คนญี่ปุนไมหยุดเพียงการเรียนที่โรงเรียน จะมีการ
ขวนขวายหาความพอในการทํางาน และการดํารงชีวิต แตละคนจะสนองตอบความสนใจ
ของตนเอง โดยการเรียนรูผานกิจกรรมอาสาสมัคร หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬา 
เปนตน ซ่ึงในประเทศญ่ีปุนหนวยงานราชการในระดับทองถิ่นยังสงเสริมการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การสัมมนา การอภิปราย และสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยก็ยังเปด
คอรสพิเศษสําหรับประชาชนทั่วไป ท้ังน้ีเพ่ือรับรองความตองการนี้อีกดวย 
 

ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุน 
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3.2   ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส 

ระบบการศึกษาของฝรั่งเศสอาจจะเรียกวาเปนระบบการศึกษาท่ีรัฐใหฟรีท้ังหมดก็
วาได เพราะโดยคุณคาเร่ืองประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิในการศึกษาและหนาท่ี
ของรัฐจะตองสนองตอบตอความตองการการศึกษาของประชาชนที่มีมาต้ังแตการปฏิวัติ
ใหญ ค.ศ. 1789 

โรงเรียนเกือบท้ังหมดจึงเปนของรัฐ โรงเรียนเอกชนก็มีบาง แตสวนใหญทําสัญญา
กับรัฐ และรัฐเปนผูจายเงินเดือนของครูในโรงเรียนเอกชนเหลาน้ี การศึกษาท้ังหมดจนถึง
อุดมศึกษาเรียนฟรี สําหรับคนจนรัฐยังใหเงินเรียน อาจถือวาจางใหเรียนก็ได เรียกวารัฐ
ทุมเททุกอยาง สําหรับการศึกษาสําหรับคนฝรั่งเศสทุกคน 

โครงสรางของการศึกษาซ่ึงปฏิรูปแลวมีดังน้ี 

ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส 

ระดับ   อายุโดยเฉลี่ย  (ป) 
มัธยมปลาย  17 ช้ันสุดทาย 
(Lycée)   16 ช้ัน 1 
   15 ช้ัน 2 
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มัธยมตน  14 ช้ัน 3 Orientation Cycle 

(Collège)  13 ช้ัน 4   

   12 ช้ัน 5 Observation Cycle 

   11 ช้ัน 6 
 
ประถมศึกษา  10  ช้ันกลาง 2  (cours moyen 2)  
     9  ช้ันกลาง 1  (cours moyen 1) 

  8  ช้ันเบื้องตน 2  (cours élémentaire 2) 
  7  ช้ันเบื้องตน 1  (cours élémentaire 1) 
  6  ช้ันเตรียมตัว   (cours préparatoir) 

 
อนุบาล   5  ช้ันเด็กโต   (La grande section) 
(Preschool)   4  ช้ันกลาง    (La moyenne section) 
    3  ช้ันเด็กเล็ก  (La petite section) 
 

โรงเรียนอนุบาล 
 ท่ีเรียกวาการศึกษากอนโรงเรียน (Preschool) หรืออนุบาล มีมาต้ังแต ค.ศ. 1887 
เปนการศึกษาสําหรับเด็กต้ังแตอายุ 2-6 ป การศึกษาชวงน้ีไมเปนการบังคับ แตประชาชน
ตองการมาก รอยละ 99 ของเด็กวัย 3 ปจะเขาการศึกษากอนโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล
จัดเปน 3 ช้ันเรียน คือช้ันเด็กเล็ก (La petite section) เด็กกลาง (La moyenne section) 
และเด็กโต (La grande section) วัตถุประสงคไมใชเพื่อเรียนวิชาการ แตเพื่อใหเด็กไดฝก
การอยูรวมกัน พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการใชภาษา และเปนการสรางความประสาน
สอดคลองทางสังคม การศึกษาในระดับอนุบาลไมมีการสอน ความใกลชิดระหวางครูกับ
เด็กอนุบาลจะทําใหทราบวาเด็กมีความบกพรองทางกายและจิตใจอยางใดบาง จะไดรับ
การแกไขแตเน่ิน ๆ จากการศึกษาพบวาการศึกษากอนโรงเรียนน้ีมีผลดีตอการศึกษาใน
โรงเรียน 
 เทศบาลรับผิดชอบในการกอสรางโรงเรียนอนุบาล การจายเงินเดือนครูท้ังหมด
เปนความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนประถมศึกษา 
 ต้ังแตมีการออกกฎหมายแฟรรียเม่ือ ค.ศ. 1881-1882 การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ เร่ิมเม่ือเด็กอายุ 6 ป ประถมศึกษาใชเวลา 5 
ป แบงเปน 3 วงจร 
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 วงจรแรก  อายุ 1 ป   เรียกวาช้ันเตรียมตัว  (cours préparatoire) 
วงจรที่ 2  อายุ 2 ป   เรียกวาช้ันเบื้องตน  (cours élémentaire) 1 และ 2 
วงจรที่ 3  อายุ 2 ป   เรียกวาช้ันกลาง  (cours moyen) 1 และ 2 
ในชวง 3 ปแรกคือช้ันเตรียมตัวและช้ันเบื้องตน จะเช่ือมโยงกับการเรียนกอน

โรงเรียนในเรื่องทักษะพ้ืนฐาน  ใน 2 ปหลังก็พัฒนาทักษะเหลาน้ีใหสมบูรณข้ึน 
เทศบาลเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจาย

เงินเดือนครูท้ังหลาย 
โรงเรียนมัธยมตน (Collège) 

 โรงเรียนมัธยมตนหรือท่ีฝร่ังเศสเรียกวา collège น้ีมีประมาณ 7,000 โรง มี
นักเรียนอยูกวา  3 ลานคน การศึกษามัธยมตนใชเวลา 4 ป มี 2 วงจร วงจรละ 2 ป วงจร
แรกประกอบดวยช้ัน 6 กับช้ัน 5 เรียกวาวงจรสังเกตการณ (Observation cycle) วงจรท่ี 2 
ประกอบดวยช้ัน 4 กับช้ัน 3 (ตัวเลขยิ่งนอยหมายถึงช้ันที่สูงข้ึน เรียกวาวงจรแนะแนว 
(Orientation cycle) ต้ังแตป ค.ศ.1975 เปนตนมา เด็กท่ีตองการเขาเรียนช้ันมัธยมตน
สามารถเขาเรียนไดเลย ไมวาจะมีผล-สัมฤทธิ์การศึกษาเปนอยางไร เพราะวงจรการศึกษา
ในวงจรตาง ๆ จัดใหยืดหยุนเช่ือมโยงไมใชกําหนดผลสัมฤทธิ์ตายตัวเปนป ๆ ท้ังน้ีเพ่ือให
เวลาแกเด็กในการปรับตัว โดยวิธีน้ีมีเด็กเขาเรียนมัธยมตนเพิ่มข้ึนเกือบลานคน 
 โรงเรียนมัธยมตนรอยละ 80 เปนของรัฐ แตในนโยบายกระจายอํานาจจังหวัด 
(départements) เปนผูกอสรางโรงเรียน ซ้ือเคร่ืองมือบํารุงรักษาและดําเนินการ แต
กระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องครู โรงเรียนเอกชนสวนใหญก็ทําสัญญากับรัฐ  และรัฐเปนผู
จายเงินเดือนครู 

โรงเรียนมัธยมปลาย (Lycée) 
 การเรียนมัธยมปลายมี 3 ช้ัน คือช้ัน 2 ช้ัน 1 และช้ันสุดทาย เม่ือสอบไดรับ
ประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือ Baccalauréat หรือเรียกส้ัน ๆ วา BAC ประเทศฝร่ังเศส
เนนเร่ืองใหเด็กฝร่ังเศส จบ BAC ใหมากท่ีสุด เม่ือได BAC แลวมีสิทธิเขาเรียนอุดมศึกษา
ทุกคนโดยไมมีการสอบคัดเลือก โรงเรียนมัธยมปลายหรือ Lycée มี 3 ประเภท คือ 
 โรงเรียนมัธยมปลายสายวิชาชีพ (Lycée professionnel) มีโรงเรียนชนิดน้ี
ประมาณ 1,300  แหง  เตรียมนักเรียนประมาณ  700,000  คน  เขาสูอุตสาหกรรมและ
บริการ 
 โรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญและสายเทคโนโลยี ในการไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมปลายสายสามัญ นักเรียนจะตองเลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงใน 3 วิชาคือ 1) อักษร
ศาสตร 2) วิทยาศาสตร  3) สังคมศาสตรและเศรษฐศาสตร  สวนประกาศนียบัตรมัธยม
ปลายสายเทคโนโลยี  นักเรียนเลือกเรียนเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ  
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 ประเทศฝร่ังเศสต้ังเปาหมายวาภายในป ค.ศ.2000 เด็กฝร่ังเศสรอยละ 80 จะตอง
จบการศึกษามัธยมตอนปลาย ซ่ึงในชวงทศวรรษ 1950 มีเด็กจบมัธยมปลายเพียง 10%  
ในป 1980 เพียง 30% และในป 1995  เพ่ิมเปน 75% 
 เขตการศึกษา (Académie) ซ่ึงท้ังประเทศมี 28 เขต เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
สรางโรงเรียนมัธยมปลาย กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจายเงินเดือนครูและกําหนด
โครงสรางของหลักสูตร 

อุดมศึกษา 
    อุดมศึกษาหรือการศึกษาหลังมัธยมปลายของประเทศฝรั่งเศสแบงเปน 3 ประเภท
ใหญๆ คือ 

(1) การศึกษาระยะส้ัน การศึกษานี้เนนการศึกษาวิชาชีพใชเวลา 2 – 3 ป 
หลังจากมัธยมศึกษา การศึกษาน้ีจัดในโรงเรียนมัธยมปลาย (Lycée) บางแหง และใน
สถาบันเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  (Institut  Universitaire  de  Techniologie  =  IUT) 

(2) การศึกษาระยะยาวในมหาวิทยาลัย  ทําปริญญาตรี  โท  เอก  ใชเวลา 3 – 9 
ป 

(3) Grandes Ecoles (โรงเรียนใหญ) หรือสถาบันการศึกษาช้ันสูงอันเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะของประเทศฝร่ังเศส 
 ซ่ึงขยายความดังตอไปน้ี 

(1) การศึกษาระยะสั้น 
ประกาศนียบัตรชางเทคโนโลยีชั้นสูง เรียน 2 ป หลังจบมัธยมศึกษาสาย

เทคนิคหรือสายสามัญก็ได การศึกษาระดับน้ีมีใหเลือกกวา 90 แขนง เชน เกษตรกรรม 
วิศวกรรม การไฟฟา คอมพิวเตอร การส่ือสาร การบริหารบุคคล ศิลปกรรม ฯลฯ ปแรก
เรียนทฤษฎี ปท่ีสองเนนการปฏิบัติ จบแลวสามารถประกอบอาชีพไดทันที 

ปริญญาดานเทคนิค มหาวิทยาลัยสวนใหญจะต้ังสถาบันเทคโนโลยีของตน 
ไว เรียกวา สถาบันเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (Institut Universitaire de               
Technologie = IUT) รับนักศึกษาท่ีจบมัธยมปลายมาเรียน 2 ป จบแลวไปทํางานหรือ
เตรียมเขาศึกษาตอไปในโรงเรียนช้ันสูง (Grandes Ecoles) 

(2) การศึกษาระยะยาว 
หมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย ผูท่ีจบมัธยมศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ศึกษาโดย

ไมมีการสอบคัดเลือก 
การศึกษาแบงเปน 3 วงจร  (cycles) 
วงจร 1  ป 1  เปนการศึกษาท่ัวไป  

   ป 2 
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วงจร 2 ป 3  จบสอบรับปริญญาตรี  
   ป 4  จบสอบรับปริญญาโท 
 วงจร 3 เปนการศึกษาระดับสูงเฉพาะสาขาเพื่อใหเช่ียวชาญหรือเพ่ือ
ทําการคนควาวิจัย  เม่ือจบแลวมีสิทธิ์สมัครเรียนปริญญาเอก 

(3) Grandes Ecoles  (สถาบันการศึกษาชั้นสูง) 
โรงเรียนช้ันสูงเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศสต้ังแตคริส

ศตวรรษที่ 18 ในขณะที่มหาวิทยาลัยท่ีต้ังมาต้ังแตสมัยกลางกําลังมีวิกฤตการณ กระทรวง
ตาง ๆ ไดต้ัง Grandes Ecoles ในแตละดาน โรงเรียนเหลาน้ีตองแขงขันกันสูงจึงจะสอบ
เขาได Ecoles Normales  Supérieures  มีศิษยไดรับรางวัลโนเบลหลายคน  (ประเวศ  
วะสี, 2542, หนา 11-17) 

3.3      ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
การศึกษาในสหรัฐอเมริกาแตละมลรัฐจะควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และ

วางแผนการศึกษาของตนเองโดยไมข้ึนกับรัฐบาลกลาง ทุกมลรัฐจะมีหนวยงานการศึกษา
คลายกระทรวงศึกษาธิการ คอยกําหนดมาตรฐานตาง ๆ  แนะนําเงินงบประมาณอุดหนุน
ใหโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจากเงินภาษีท่ีเก็บไดจากประชาชน และสมาคม
ตาง ๆ ในแตละมลรัฐ สําหรับการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนอเมริกันทุกคนจะเรียนฟรีไมวา
จะอยูท่ีรัฐใด จนจบช้ันมัธยมศึกษา หรือ Grade 12 สําหรับนักเรียนจากประเทศอื่นท่ี
ตองการเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีสหรัฐอเมริกา จะสมัครเขาเรียนไดใน
โรงเรียนเอกชนเทาน้ัน  เพราะสหรัฐอเมริกาจะไมออกวีซาใหนักเรียนตางชาติท่ีได 1-20 
จากโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนของรัฐท่ีเรียกวา Public 
School การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะมีขอแตกตาง กลาวคือถานักเรียนท่ีมีถิ่นฐานใน
มลรัฐหน่ึงจะขามมาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในอีกมลรัฐหนึ่ง จะตองเสียคาเลาเรียน
แพงขึ้น ท่ีเรียกวา Out of States Tuition และถานักศึกษามาจากประเทศอื่นจะตองเสียคา
เลาเรียนมากกวาข้ึนไปอีก ระดับการศึกษาของสหรัฐอเมริกามีหลายแบบแตท่ีนิยมคือ 
แบบ 6 – 3 – 3 และ 6 – 6 และพยายามจะใชแบบเดียวกันท่ัวประเทศคือ แบบ 6 –3 – 3  
หรือ  6 – 2 – 4 

ระดับอนุบาล  (Kindergarten / Preschool Education) 
ชีวิตการเรียนของเด็กอเมริกัน เร่ิมตนดวยโรงเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียน

อนุบาลต้ังแตอายุประมาณ 3 ขวบ 
ระดับประถมศึกษา  (Elementary Schools) 

 เด็กอเมริกันจะเขาเร่ิมเรียนอยางจริงจังเม่ืออายุ 6 ขวบบริบูรณ คือเขาเรียนในช้ัน 
Grade 1 ซ่ึงบานเราก็นับวาเปน ประถมศึกษาปท่ี 1 ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา จะ
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ระดับมัธยมศึกษา (Junior High Schools / High Schools) 
 ชวงท่ี 2 คือ Grade 7 และ Grade 8 หรือระดับมัธยมตน (Junior High Schools)  
และชวงท่ี 3 คือ Grade 9 ถึง Grade  12 เปนระดับมัธยมปลาย (Senior High Schools) 
โดยท่ัวไปสําหรับเด็กท่ีเขาเร่ิมเรียนตามปกติและเรียนตอเน่ืองไปโดยไมขาดตอน จะสําเร็จ
การศึกษา Grade 12 เม่ืออายุประมาณ 18 ป ซ่ึงนับวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย 
นักเรียนในระดับน้ีตองเรียนวิชาพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา และอาจตองเรียนภาษาตางประเทศหรือพลศึกษาดวย นักศึกษาตางชาติท่ี
เขาไปเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีจํานวนไมมากนัก และสวนใหญจะ
เขาเรียนในโรงเรียนประจําของเอกชน หรือ Boarding School เน่ืองจากโรงเรียนรัฐบาล
สวนใหญไมสามารถจัดหาหอพักใหได โดยทั่วไปนักเรียนไทยสวนใหญท่ีไปเรียนตอใน
ระดับน้ีมักสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แลว  และไปเขาเรียนตอ Grade 10 ใน
สหรัฐอเมริกา 

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) 
 สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากมายกวา 3,000 แหง ท้ังของมลรัฐ
และเอกชน โดยสถาบันในระดับอุดมศึกษา จะแยกออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1. วิทยาลัยแบบ 2 ป หรือวิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges และ 
Community Colleges) นักศึกษาท่ีเรียนในวิทยาลัย Junior และ Community Colleges 
สามารถเลือกเรียนไดใน 2  หลักสูตร  คือ 

1.1 Transfer Track เปนหลักสูตรท่ีเปนวิชาพ้ืนฐาน 2 ปแรกของการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงเรียนรายวิชาบังคับ (General Education 
Requirements) เปนเวลา 2 ป จากน้ันนักศึกษาสามารถโอนหนวยกิต (Transfer) ไป
มหาวิทยาลัยท้ังของมลรัฐและเอกชนเพื่อศึกษาตอในระดับป 3 โดยท่ีเกรดเฉลี่ยท่ี
นักศึกษาทําไดในระหวาง 2 ปน้ี จะเปนตัวกําหนดวานักศึกษาจะไดรับการตอบรับเขา
มหาวิทยาลัยท่ีอยูในอันดับยากงายเพียงใด 

1.2 Terminal / Vocational Track เปนหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพ 
หลังจาก   2 ปแลวนักศึกษาจะไดรับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree) ทางสาขาวิชาท่ี
เลือก อาทิเชน คอมพิวเตอร  เลขานุการ  เขียนแบบ  เปนตน 

2. วิทยาลัย (Colleges) เปนสถาบันระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ป เปดสอนใน
สาขา  วิชาตาง ๆ วิทยาลัยหลายแหงเปดสอนถึงระดับปริญญาโท วุฒิบัตรระดับปริญญา
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3. มหาวิทยาลัย (University) เปนสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป  มหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกในสาขาตาง ๆ 

4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology) เปนสถาบันท่ีเปดสอนต้ังแต
ระดับปริญญาตรี และอาจเปดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบัน
เทคโนโลยีสวนใหญจะมุงเนน ท่ีการสอนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เงื่อนไขการรับเขาเรียน 
มัธยมศึกษา 

 นักเรียนจากตางประเทศสามารถศึกษาตอในระดับมัธยมในโรงเรียนของเอกชน
เทาน้ัน ไมสามารถเขาเรียนในสถาบันของรัฐบาลได  เง่ือนไขอื่น ๆ เชนเกรดเฉลี่ยและ
คะแนน TOEFL แตกตางออกไปตามสถาบัน 

วิทยาลัย 
วิทยาลัยสวนใหญตองการนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.0 ข้ึนไป และคะแนน 

TOEFL 480 – 500  ข้ึนไป 
มหาวิทยาลัย สําหรับปริญญาตรี 

สถาบันสวนใหญตองการนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ข้ึนไป และคะแนน 
TOEFL 500 ข้ึนไป 

มหาวิทยาลัย สําหรับปริญญาโทและเอก 
เกรดเฉลี่ย 3.0 ข้ึนไป และคะแนน TOEFL ไมต่ํากวา 500 นักศึกษาท่ีจะสมัคร

ในโปรแกรม MBA สวนใหญจะตองใชคะแนน GMAT ซ่ึงจะนํามาคํานวณกับเกรดเฉล่ีย
ปริญญาตรี สวนนักศึกษาท่ีสมัครปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาอื่น ๆ สวนใหญ
จะตองสอบ GRE (Graduate Record Examination) 

ปการศึกษา 
 ปการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) จะเร่ิมประมาณเดือนกันยายนถึง
พฤษภาคม  ซ่ึงมีกําหนดภาคเรียนแตกตางกันออกไปดังน้ี 

ระบบ Semester 
 เปนระบบที่นิยมใชมากท่ีสุด ในระยะเวลาหนึ่งปจะประกอบดวย 2 Semesters 
และ 1 – 2 Summer  Sessions  แตละ  Semester  ยาวประมาณ 16 สัปดาห  ดังนี้ 

-  Fall  Semester 
    เปดประมาณปลายสิงหาคม – กลางธันวาคม 
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-  Spring Semester 
เปดประมาณตนมกราคม – เมษายน  (บางคร้ัง  Summer  Session  จะแบง 

คร่ึงเปน  2 ชวงสั้นๆ) 
-  Summer Session 

 เปดประมาณกลางพฤษภาคม – สิงหาคม 
ระบบ Quarter 

 ในหน่ึงปแบงออกเปน 4 Quarter แตละ Quarter ใชเวลาเรียนประมาณ 10 
สัปดาห  ดังนี้ 

-  Fall Quarter 
 เปดประมาณกลางกันยายน – ธันวาคม 

-  Winter Quarter 
 เปดประมาณมกราคม – กลางมีนาคม 

-  Spring Quarter 
 เปดประมาณตนเมษายน – กลางมิถุนายน 

-  Summer Quarter  
 เปดประมาณกลางมิถุนายน – สิงหาคม 

ระบบ Trimester 
ใน 1 ป  แบงภาคการศึกษาดังน้ี  
-  First Trimester 

 เปดประมาณกันยายน – ธันวาคม 
-  Second Trimester  

 เปดประมาณมกราคม - เมษายน 
-  Third Trimester 

 เปดประมาณพฤษภาคม – สิงหาคม 
ระบบ 4 – 1 – 4  

 เปนระบบใหมท่ีใชในสถานศึกษาราว 8% ในสหรัฐอเมริกาแบงปการศึกษา
ออกเปน 2 ภาคใหญ คั่นดวยภาคเรียนส้ัน ๆ ท่ีเรียกวา Interim เพ่ือใหนักศึกษาไป
ทําการคนควาดวยตนเองหรือออก Field Trip แบงภาคเรียน ดังน้ี 

-  Fall Semester 
 เปดประมาณปลายสิงหาคม - ธันวาคม 

-  Interim  
 เปดประมาณเดือนมกราคม  (1 เดือน) 
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-  Spring Semester 
 เปดประมาณเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 

หลักสูตร “ไรพรมแดน” 
 ในสหรัฐอเมริกาน้ัน การจัด Home School ถือเปนการ “ทวงสิทธิ์” ข้ันพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ ดังตัวอยางกรณีการฟองรองในช้ันศาลกรณีหน่ึงเม่ือป ค.ศ. 1925 
ระหวางหนวยงาน  การศึกษาของรัฐท่ีกลาวหาวาพอแมครอบครัวหน่ึงไมมี “สิทธิ์” ในการ
สอนลูกเองอยูกับบาน โดยศาลตัดสินใหพอแมครอบครัวน้ันเปนฝายชนะ โดยคําพิพากษา
ของศาลตอนหนึ่งไดประกาศถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญวา 
 “ความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐพึงยึดถืออยางม่ันคงประการ
หน่ึง คือความเช่ือวารัฐไมมีสิทธิหรืออํานาจในการหลอหลอมเด็กโดยการบีบบังคับใหเด็ก
ตองไดรับการศึกษาในแบบท่ีรัฐตองการจากสถานศึกษาท่ีรับจัดใหเทาน้ัน รัฐไมใชเจาของ
ชีวิตเด็ก และดังน้ันครอบครัวท่ีเลี้ยงดู ทะนุถนอมเด็กแตละคนมา จึงมีสิทธิและรับผิดชอบ
ในการเตรียมเขาเหลาน้ันใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมดวย” 
 อยางไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมายรองรับ การจัดโรงเรียนในบาน 
ในสหรัฐอเมริกาเพิ่งเกิดข้ึนอยางจริงจังในชวง 20 ปน้ีเอง โดยในป ค.ศ. 1980 มีเพียง 3 
มลรัฐท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหมีการจัดโรงเรียนในบานไดอยางเปนทางการ แตในชวงเวลา
เพียง 10 กวาป มลรัฐตาง ๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขในเรื่องน้ีไปอยางรวดเร็ว จนใน
ปจจุบันทั้ง 50 มลรัฐในสหรัฐอเมริกา ไดมีกฎหมายอนุญาตอยางเปนทางการ หรือมีการ
ผอนปรนใหมีการจัดโรงเรียนในบานไดท้ังส้ิน 
 ลักษณะการออกกฎหมายยังมีความหลากหลายอยูมากในแตละมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกา ข้ึนอยูกับเจตนารมณวาจะมีการกํากับดูแลในเรื่องน้ีอยาง  “เขม”  เพียงไร  
เชน 

• บางมลรัฐมีการกําหนดเพียงใหพอแมมีหนังสือแสดงเจตจํานง (Notice of 
Intent) ท่ีจะสอนลูกอยูกับบานใหหนวยงานของรัฐรับทราบก็พอ 

• บางมลรัฐมีการกําหนดคุณสมบัติของพอแมท่ีจะทําหนาท่ีครู เชน ตองมี
การศึกษาระดับปริญญา หรือไมตํ่ากวามัธยมปลายหรือตองมีการศึกษาสูงกวาระดับท่ีสอน
ลูกไมตํ่ากวา 4 ป  เปนตน 

• บางมลรัฐมีการกําหนดรายวิชาพื้นฐานที่จะตองทําการสอนตลอดจนกําหนดให
มีการยื่น  “หลักสูตรและแผนการสอน”  ใหหนวยงานของรัฐเห็นชอบ 

• บางมลรัฐมีการกําหนดใหมี “การตรวจเย่ียมตามบาน” (Home visit) โดยครู
ท่ีอยู ใกลเคียงเพื่อสอดสองดูแลคุณภาพ 
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• บางมลรัฐมีการกําหนดใหมีการสอบวัดมาตรฐานความรูของเด็กอยางเปนระบบ 
เชน สอบปเวนป  หรือสอบท่ีระดับช้ันบางช้ัน  เปนตน 
 ในภาพรวมนั้นอาจกลาวไดวา การดําเนินการสอบแบบ Home School ใน
สหรัฐอเมริกาน้ัน สามารถกระทําไดโดยมีกฎหมายรองรับลักษณะใดลักษณะหน่ึงซ่ึงมี
ลักษณะแตกตางกันไปในแตละมลรัฐ มลรัฐสวนใหญมีการยอมรับสถานะทางกฎหมายของ 
“โรงเรียนในบาน” อยางเปนทางการ  (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2543, หนา 30 - 32) 
 ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบวา พอแม Home School ถึงรอยละ 71 ใชหลักสูตร
ท่ีคิดข้ึนเอง โดยพอแมเปนคน “เลือก – สรร – ปน – แตง” เน้ือหาสาระตลอดจนหนังสือ
หนังหาและส่ือตาง ๆ ท่ีจะใชดวยตนเอง ในขณะท่ีพอแม Home School อีกรอยละ 24 
เลือกท่ีจะใชหลักสูตรสําเร็จรูปท่ีกระทรวงหรือหนวยงานการศึกษาของรัฐหรือภาคเอกชน
พัฒนาข้ึน ซ่ึงในสหรัฐอเมริกามีตัวอยางหลักสูตรเหลาน้ีใหพอแมเลือกไดมากมาย 
 พอแม Home School ในสหรัฐสวนใหญจึงตองเปน “นักคนควา” ไปดวยในตัว
เพ่ือเสาะหาขอมูลมาสรางหลักสูตรใหลูก ๆ ผลการสํารวจพบวาพอแมเหลาน้ีกวารอยละ 
50  ไปหองสมุดเดือนละ 3 – 5 คร้ัง 
 นอกจากน้ีในบางพื้นที่หรือบางมลรัฐพอแมท่ีประสงคจะจัด Home School ยัง
สามารถสมัครเปนสมาชิก “โรงเรียนแมขาย” ท่ีใหบริการวางแผนหลักสูตร และการ
สนับสนุนทางวิชาการแกพอแมท่ียังอาจเควงควางไมทราบจะเร่ิม “วางหลักสูตร” อยางไร 
ก็สามารถใชบริการจากโรงเรียนลักษณะพิเศษเชนน้ีได โดยหลักสูตรของโรงเรียนแมขาย 
Home School ประเภทนี้ก็มักจะนําเอากรอบหลักสูตรของทางการมลรัฐน้ัน ๆ มาดัดแปลง
ปรับปรุงใหเหมาะกับความตองการและปรัชญาแนวคิดแบบ  Home School  มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ในกรณีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเห็นไดวา พอแมผูปกครองมีทางเลือกใน
การพัฒนาหลักสูตร Home School ของตนทั้งแบบท่ีใชหลักสูตรสําเร็จรูปของทางการแบบ

มลรัฐ Pennsylvania  สหรัฐอเมริกา  (www.chesco.com/upatt:nas) • Upattinas School and Resource Center 

มลรัฐ Californai  สหรัฐอเมริกา  (www.sycamoretree.com) • Sycamore tree Center for Home Education  

มลรัฐ Vermont สหรัฐอเมริกา (www.oakmeadow. com) • Oak Meadow School 

ใหบริการขอมูลอยางเดียว) (www.e-bus.com/curricul.htm) 

มลรัฐ Michigan สหรัฐอเมริกา  (www.clonlara.org) • Clanlara Home School – Based Education Program 

• Curriculum By Grade and Subject (

 

• Calvert School มลรัฐ Maryland สหรัฐอเมริกา (www.jhu.edu/∼calvert) 

แกครอบครัว  Home School 

ตัวอยางโรงเรียนหรือหนวยงานท่ีใหบริการจัดหลักสูตร             
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 ขอคนพบจากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาที่นาสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ 
ครอบครัว Home School ถึงรอยละ 84 ใชคอมพิวเตอรในการจุดประกายการ 
 ขอคนพบจากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึง ก็คือครอบครัว 
Home School ถึงรอยละ 84 ใชคอมพิวเตอรในการจุดประกายการเรียนรูให 
ลูก ในขณะที่สถิติโดยเฉลี่ยมีครอบครัวอเมริกันที่มีคอมพิวเตอรใชเพียงรอยละ 26 เทาน้ัน 
 
 ขอคนพบจากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึง ก็คือครอบครัว 
Home School ถึงรอยละ 84 ใชคอมพิวเตอรในการจุดประกายการเรียนรูใหลูก ในขณะท่ี
สถิติโดยเฉลี่ยมีครอบครัวอเมริกันที่มีคอมพิวเตอรใชเพียงรอยละ 26 เทาน้ัน 

เล้ียงนอง • 
เก็บขยะตามชายหาด สถานท่ีทองเท่ียว • 
ไปบริจาคส่ิงของ / เล้ียงอาหารคนชรา เด็กดอยโอกาส • 
หารายไดจากการขายของ / ทําโครงการพิเศษใหพอแม • 
กิจกรรมครอบครัว • 
เท่ียวไปในธรรมชาติ • 
ทําสวน • 
ฟงดนตรี  เลนดนตรี • 
งานบาน  เชน  ทํากับขาว  เย็บผา  ทําความสะอาดบาน • 
งานศิลปะ  วาดภาพตาง ๆ  • 
ประดิษฐส่ิงของตาง ๆ ของวัสดุในบาน / วัสดุท่ีหาไดงาย • 
จดไดอารี บันทึกการเดินทาง • 
เรียนรู ฝกหัดการปฐมพยาบาล • 
ออกกําลังกาย  เลนกีฬาสารพัดประเภท • 
เขียนจดหมายถึงเพ่ือน ญาติ • 

 

• อานหนังสือ 

ประสบการณเสริมการเรียนรูสําหรับเด็ก Home School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 188 สถานท่ีท่ีจะใหเห็นผูใหญอาชีพตาง ๆ ท่ีนาสนใจกําลังทํางานอยูจริง ๆ เชน สถานีวิทยุ 
โทรทัศน สนามบิน สถานท่ีกอสราง อูซอมเรือ อูซอมรถ ศาล โรงพิมพ รานวาดภาพ 

• 

สังเกตลักษณะตนไม สัตว แมลง หัดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบนิเวศวิทยา  
แตละระบบ 

      
      

• สํารวจประเภทของหินและแรธาตุ                                                                      
แหลงทองเท่ียวทางนิเวศวิทยา เชน ภูเขา น้ําตก ชายทะเล ปาชายเลน ใหเด็กๆ หัด       

ดูนก ใหระบุชื่อนกชนิดตาง ๆ  • 
สวนสัตว ใหเด็กเขียนชื่อสัตว และจับคูกับภาพถายสัตวตาง ๆ ท่ีถายมา • 

โบราณสถานใหเด็ก ๆ หาขอมูลจากหนวยงานทองเที่ยวเกี่ยวกับวัดและสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรตาง ๆ  

• 

             
 

• พิพิธภัณฑประเภทตาง ๆ ใหเด็กเขียน  เลาส่ิงท่ีพบเห็น 

ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูนอกบาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สํานักนายกรัฐมนตรี, 2543,  หนา 95-105) 
 ในภาพรวมของการออกกฎหมายรองรับการจัด Home School ในสหรัฐอเมริกา 
อาจสรุป ไดดังน้ี 

• ใน 37 มลรัฐ มีกฎหมายท่ีระบุและอนุญาตใหมีการจัด “โรงเรียนในบาน” ได 
ภายใตเง่ือนไขขอกําหนดตาง ๆ กัน  อีก 12 มลรัฐยอมใหจัดในฐานะ “โรงเรียนเอกชน” 

• ในมลรัฐเหลาน้ีสวนใหญยอมใหพอแมท่ีมีการศึกษาแคระดับมัธยมปลาย
สามารถจัด   โรงเรียนในบานได  ยกเวนมลรัฐ North Dakota  ท่ีกําหนดใหพอแมตอง
สอบวิชาครูดวย 

• ประมาณ 2 ใน 3 ของมลรัฐเหลาน้ีมีการกําหนดการสอนมาตรฐานความรู เชน 
Colorado และ Georgia กําหนดใหสอบปเวนป Tennessee กําหนดใหสอบท่ี Grade 2, 
3, 6, 8, 10 Virginia  กําหนดใหสอบทุกปและตองได  Percentile  40  ข้ึนไป 

• มี 4 มลรัฐท่ีพอแมมีเพียง Notice of Intent วา จะสอนลูกอยูกับบาน อีก 3 มล
รัฐท่ีพอแมไมตองแจงอะไรเลย 

ดําเนินการทางกฎหมายตามลําดับ • 

สวนใหญมีการสรางเครือขายพอแม Home School ในละแวกใกลเคียงไปจนถึงระดับชาติ
เพ่ือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในสวนองคกรระดับชาติท่ีมีบทบาทสําคัญไดแก National Home 
Education Research Institute และ Home School Legal Defense of Amarica ซึ่งมี
บทบาทท้ังในเชิงวิชาการและการ 

• 

ครอบครัวจํานวนมากมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูท่ีหลากหลายใหลูกของตน เชน การ
รวมกิจกรรมกับชุมชน โบสถ กลุมลูกเสือและเนตรนารี การทัศนศึกษารวมกับครอบครัว  
Home School อื่น ๆ  การพิพิธภัณฑ  การไปเยี่ยมบานคนชรา  เปนตน 

• 

สไตลการสอนมีหลากหลายตั้งแตแบบประเพณีนิยมท่ีมีตารางสอนและแผนการสอน ชัดเจนไป
จนถึงแนวการสอนแบบไมมีโครงสรางชัดเจน โดยใหเด็กเปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดสาระ
ทิศทาง  และอัตราความเร็วในการเรียน  (Self – directed Learning) 

• 
สวนใหญใชเวลาสอนประมาณ 20 – 30 ชั่วโมงตอสัปดาหหรือวันละประมาณ 5 ชั่วโมง • 
สวนใหญสอนแตลูกของตนเอง • 

 

• สวนใหญแมทําหนาท่ีเปนผูสอน 

สรุปลักษณะกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ Home School 
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• มี 4 มลรัฐท่ีกําหนดใหมีการใหความเห็นชอบจากมลรัฐและการติดตาม
ตรวจสอบการเรียนในบานจากเจาหนาท่ีของมลรัฐ 

บางมลรัฐ เชน Washington, lowa มีการกําหนดใหโรงเรียนของมลรัฐ ข้ึนทะเบียน
เด็ก Home School  เปนนักเรียนบางเวลา  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการเรียนรูและ
การประเมินผล 
 อยางไรก็ตาม ในทามกลางความหลากหลายของการออกกฎหมายและระเบียบ
รองรับเร่ือง Home School น้ี ส่ิงท่ีเปนแนวโนมรวมในสหรัฐอเมริกาก็คือ แนวโนมการ
ผอนคลายการควบคุมจากมลรัฐ โดยผอนคลายจากการควบคุม Process มาเปนการคุมท่ี 
Product แทนหรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักสูตรก็ดี 
คุณสมบัติของพอแมในฐานะครูก็ดี มีแนวโนมจะคอย ๆ ถูกผอนคลายลงไป โดยมลรัฐสวน
ใหญจะมีแนวโนมท่ีจะใชเร่ือง Standard testing เขามาเปนเคร่ืองมือในการประกัน
คุณภาพเปนสําคัญ  (สํานักนายรัฐมนตรี, 2542, หนา 46-47) 
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3.4   ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ 
การศึกษากอนประถมศึกษา  (Preschool Education) 
เปนระยะการศึกษากอนระดับประถมศึกษาศึกษา ระดับน้ีบางทีเราเรียก Nursery 

school หรือ Kindergarten จะรับเด็กอายุ 2-5 ป สวนใหญ เอกชน องคกร สมาคม เปนผู
ต้ังข้ึนเปนการศึกษาเพ่ือเตรียมเด็กกอนเขาประถมศึกษา 
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การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education) 
 เปนการศึกษาภาคบังคับเร่ิมต้ังแตอายุ 6 ป จนกระท่ังอายุ 11 ปเต็ม ยางเขา 12 ป 
การประถมศึกษาน้ีแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ 

1. โรงเรียนประถมศึกษาตอนตน (Infant school) หรือระดับเตรียมประถม (Pre-
Preparatory School) ต้ังแตอายุ 5-7 ป มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความเจริญดานรางกาย 
ฝกหัดการพูด  สงเสริมศีลธรรมจรรยา  สติปญญา  รางกายและสุขภาพอนามัย 

2. โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (The Junior School) ต้ังแตอายุ 8 -11 ป 
หลักสูตรของโรงเรียนสงเสริมในดานกิจกรรมและประสบการณมากกวาจะสงเสริมให
ความรูและหลักความจริงตาง ๆ จากการศึกษาแบบเกาท่ีแบงเนื้อหาวิชาออกจากกันน้ัน
เปลี่ยนแปลงใหมมาเปนการรวบรวมวิชาตาง ๆ อยูในหัวขอน้ัน ใหมีวิชาท่ีตองฝกหัด
ทักษะในการอานเขียนและเลขคณิตเพ่ือเตรียมตัวสอบ “สิบเอ็ดบวก” (Eleven school) มี
ขอสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และการทดสอบสติปญญา ผลการสอบนี้จะเปนเคร่ืองช้ี
ชะตาวาเด็กจะไดเรียนตอมัธยมศึกษาในโรงเรียนประเภทใด และเปนหลักโดยท่ัวไปวา
หากเด็กคนไหนสอบ “สิบเอ็ดบวก” ไมได ก็จะมีโอกาสนอยมากท่ีจะเรียนตอมหาวิทยาลัย 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) 
 เปนการศึกษาภาคบังคับ เด็กจะตองเรียนในโรงเรียนมัธยมอีก 5 ป จึงจะจบ
การศึกษา ภาคบังคับ เรียกวา สอบได O – Level ถาตองการเรียนตอในมหาวิทยาลัย 
ตองเรียนใหไดช้ันมัธยมปท่ี 7 (คือเรียนมัธยม 7 ป) จะได General Certificate of 
Education หรือ ประกาศนียบัตร G.C.E. 
 โรงเรียนมัธยม มีหลายประเภท ดังน้ี 

1. โรงเรียนมัธยมสายวิชาการ (The Secondary Grammar School) เปน
โรงเรียนที่เตรียมคนเขาศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรการเรียน 7 ป 
จะเนนในเรื่องวิชาการ สงเสริมในดานความคิด ความเฉลียวฉลาด และสติปญญา นักเรียน
สวนมากเม่ือเรียนจบจะเอาประกาศนียบัตร G.C.E. นักเรียนมีอายุ 15-18 ป จึงจะมีสิทธิ์
สอบ คนอายุนอยกวาจะตองไดรับอนุญาตเปนพิเศษ 

2. โรงเรียนมัธยมสายอาชีวศึกษา (Secondary Technical School) โรงเรียน
มัธยมประเภทนี้ พัฒนามาจากโรงเรียน Junior Technical School รับนักเรียนท่ีมีอายุ
ต้ังแต 11 ปข้ึนไป เนนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รับเฉพาะผูท่ีไดคะแนนความ
ถนัดทางชางในระดับสูงเทาน้ัน 

3. โรงเรียนมัธยมสายใหม (Secondary Modern School) เปนโรงเรียนมัธยมที่มี
นักเรียนมากท่ีสุด โรงเรียนประเภทนี้ มีการคนควาความสามารถพิเศษ สงเสริมดานทักษะ 
ฝกหัดความรับผิดชอบ ความเปนพลเมืองดี สงเสริมกิจกรรม หลักสูตรการเรียน 4 ป 

 192 



4. โรงเรียนมัธยมแบบประสม (Comprehensive School) ในบางคร้ังโรงเรียน
มัธยมอาจจะจัดใหมี 2 โครงการ คือ มีท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ ในอังกฤษมีการรวม
โรงเรียนท้ัง 3 ประเภท คือ โรงเรียนมัธยมสายวิชาการ สายอาชีพ และสายใหม ถามีการ
รวม 2 ประเภทเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน เรียกวา Bilateral School ถาโรงเรียนเหลาน้ีจัด
ใหมีหลักสูตร 3 แขนงวิชาข้ึนไปเรียกวา Comprehensive School การรวมโรงเรียนเขา
ดวยกัน นับวาเปนการประหยัดเงินงบประมาณ ปจจุบันโรงเรียนมัธยมแบบประสมกําลัง
ได รับความนิยมเพิ่ม ข้ึน เพราะผู เ รียนได มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสามารถที่แตกตางกัน 

5. โรงเรียนมัธยมของเอกชน (Public School) รับนักเรียนต้ังแตอายุ 13 ปข้ึนไป
ท่ีสอบผาน CEE แลวเขาศึกษาตอ โรงเรียนมัธยมเอกชนสวนมากเปนมูลนิธิหรือเปน
สถานประกอบการ  ท่ีมิไดหวังผลกําไร โดยรายไดของโรงเรียนมาจากคาธรรมเนียมการ
เรียนและเงินบริจาค จึงมีความเปนอิสระในการตัดสินวาส่ิงใดจะเปนประโยชนทาง
การศึกษาสูงสุดแกนักเรียน โรงเรียนประเภทนี้มีใหเลือกท้ังแบบหญิงลวน ชายลวน หรือ
สหศึกษา ท้ังแบบประจําและไปกลับ มีบางแหงท่ีเปด  สอนเฉพาะนักเรียนที่มีพรสวรรค
พิเศษ เชน ทางกีฬาและดนตรีดวย แตขอดีของการศึกษาในโรงเรียนเอกชนคือ 

- การจัดช้ันเรียนจะเล็กกวาโรงเรียนรัฐบาล จึงทําใหครู  ผูดูแลเอาใจใสนัก 
เรียนไดอยางใกลชิด 

- โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนแตละคนใหสามารถ   แสดงถึงการมีศักยภาพ 
สูงสุดท่ีมีอยูใหปรากฏเดนชัด 

- เนนหนักทางดานวิชาการและความมั่นใจในการเขาวางตัวในสังคม 
- โรงเรียนพรอมท่ีจะเปนผูนําในการพัฒนาส่ิงแปลกใหมในวงการการศึกษา  

และมีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย  โดยครูผูสอนไดรับการคัดเลือกเปนอยางดี 
- สนับสนุนกิจกรรมทางดานกีฬาหลายประเภท เชน รักบี้ ฟุตบอล ฮอกกี้ 

วายนํ้า  พายเรือ  ข่ีมา  เรือใบ  กอลฟ  และอื่น ๆ  เปนตน 
- เนนพัฒนาความสามารถ ในการรูจักพ่ึงตนเอง  การใชชีวิตรวมกับผูอื่น 

ประสานงาน  และการทํางานโดยพรอมเพรียงกัน 
- ฝกใหนักเรียนเปนผูรูจักหนาท่ี มีความรับผิดชอบ   มีวินัย  ซ่ือสัตย และมี 

ระเบียบเครงครัดเปนสําคัญ 

ระบบโรงเรียนประจําในอังกฤษ นักเรียนท่ีมีอายุนอยจะตองอยูในกฎเกณฑท่ี
เขมงวดและจะถูกฝกฝนใหมีความรับผิดชอบในการทําประโยชนใหกับหอพัก สวนนักเรียน
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 ในระดับมัธยม กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตรของอังกฤษ กําหนดใหมีการ
สอบวัดผลความรูและความสามารถของเด็ก การสอบจะจัดโดยคณะกรรมาธิการอิสระ ซ่ึง
มี 5 คณะ  ผลการสอบดังกลาวจะนําไปใชในการสมัครเขาในระดับอุดมศึกษาตอไป การ
สอบน้ีมี 2 ประเภท คือ 

-  GCSE  (General Certificate of Secondary Education) 
การสอบระดับน้ีจะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปข้ึนไป นักเรียนเลือกสอบ

ประมาณ 8-12 วิชา เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สังคมศึกษา 
ภาษาตางประเทศ ศิลปะ เปนตน และผลการสอบจะแบงเปน 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, 
D, E, F, G ผูท่ีสอบได Grade C ข้ึนไปจึงจะถือวาสอบผาน นักเรียนที่สอบ GCSE จน
ไดรับวุฒิบัตรสามารถเขาศึกษาตอใน   หลักสูตรสายสามัญ “A”  Level  ไดหรือหลักสูตร
สายวิชาชีพ  Advanced  GNVQ  อีก 2 ป 

-  GCE  A  Level  (GCE  Advanced)  
เปนการสอบวัดผลความสามารถทางวิชาการของเด็กท่ีมีอายุต้ังแต 16 ปข้ึนไป 

วิชาท่ีสอบมีใหเลือก 50 กวาวิชา สวนใหญจะสอบ 2 – 3 วิชาท่ีมีความสัมพันธกันคือ
ทางดาน Science หรือทางดาน Humanity ผลการสอบมี 5 ระดับคือ A, B, C, D, E แต 
Grade ท่ีไดท้ัง 5 ถือวา    สอบผานท้ังหมด มหาวิทยาลัยสวนใหญพิจารณารับผูท่ีมีผล
การสอบในระดับ C ข้ึนไป บางแหงอาจรับเฉพาะผูท่ีไดคะแนนระดับ A และ B ผลสอบ 
GCE “A” level น้ี จะเปนเกณฑท่ีสถานศึกษาใชในการพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี  โดยกําหนดดังน้ี 

- แบบ 5 วิชา   นักเรียนจะตองมีคะแนนสอบ  GCSE 3 วิชา   และ GCE “A”  
Level 2 วิชา 

- แบบ 4 วิชานักเรียนจะตองมีคะแนนสอบ    GCSE 1 วิชา    และ GCE “A”  
Level  3 วิชา 

- การสอบ GCSE, GCE “A” level จะสอบประมาณ เดือนมิถุนายน ถึงเดือน 
กรกฎาคม 

ปจจุบันเร่ิมต้ังแตป 2000 ไดมีการปรับปรุงโครงระบบการเรียน A Level ใหมี
ความคลองตัวและยืดหยุนขึ้น  โดยแบงวิชาใหเลือกเรียนเปน 3 กลุม คือ 

- A  Level  (Advanced  Level)  
- AS  Level  (Advanced  Subsidiary  Level)  
- Vocational  A  Level  
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นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจในการเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษา โดยท่ัวไปการเรียน A Level จะใชเวลาประมาณ 2 ป นักเรียนที่จบ A 
Level จะใชเวลาเรียนระดับปริญญาตรีเพียง 3 ป  (สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาตอ
ตางประเทศ, 2541, หนา 94-95) 

 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) 

 การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ College of Higher Education อยูในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษาและสถาบันการศึกษาตอเน่ืองท่ีเปด
สอนหลักสูตรปริญญาตรีท่ัวไป มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมีประมาณ 100 แหง เปน
ของรัฐบาลเกือบท้ังหมด ยกเวน University of Buckingham ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเอกชน
เพียงแหงเดียว (Polytechnic ในสหราชอาณาจักร ขณะนี้ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
ท้ังหมด ซ่ึงรวมอยูใน 80 แหงดังกลาวแลว)  สําหรับ  College  of  Higher  Education  มี
ประมาณ  243  แหง 

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
Undergraduate  แบงเปน  
-  BTEC HNC / HND Diploma of Higher Education (Dip.HE) 
หลักสูตร 2 ป สวนใหญเปดสอนใน College of Higher Education และอาจมีใน

มหาวิทยาลัยบางแหงรับจากผูท่ีสอบ “A” level อยางนอย 1 วิชา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับ National  Diploma  วิธีการสมัครตองสมัครผาน  UCAS  เชนเดียวกับปริญญาตรี 

-  First Degree (Bachelor’s Degree) 
หลักสูตรสวนใหญ 3 ป ยกเวนบางสาขา เชน วิศวกรรมศาสตร (4 ป) 

สถาปตยกรรมศาสตร (5 ป) ทันตแพทย (5 ป) สัตวแพทย (6 ป) ปริญญาท่ีใหไดแก 
Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Sciences (B.Sc), Bachelor of Education (B.Ed.), 
Bachelor of Engineering (B.Eng.) 

การสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษา General Requirement (คุณสมบัติท่ัวไป) คือ ไดรับ
ประกาศนียบัตร GCSE และ GCE “A” Level ในรูปแบบใด แบบหน่ึง ดังตอไปน้ี แบบ 5 
วิชา GCSE 3 วิชา + “A” level 2 วิชา แบบ 4 วิชา GCSE 1 วิขา + “A” Level 3 วิชา 
หรือ GNVQ ระดับ  Advanced  หรือ  Higher National Diploma (HND)  หรือ  IB 
(International Baccalaureate) 

- Course Requirement เปนการกําหนคุณสมบัติใหแคบลงสําหรับผูจะสมัครใน 
สาขาวิชาตาง ๆ เชนจะสมัครเขาเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะกําหนดวาจะตอง
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- อายุของผูสมัคร ในบางสถาบันจะกําหนดอายุข้ันตํ่าของผูสมัคร โดยปกติจะ
กําหนดไวอยางตํ่า 17 ป  บางแหงอาจกําหนด 18 ป 

 

 
3.5  ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย  

การจัดการการศึกษาเปนหนาท่ีของรัฐบาลในแตละรัฐและเขตการปกครองตนเอง 
ดังน้ันระบบการศึกษาของออสเตรเลีย จึงไมไดมีมาตรฐานเปนกฎเกณฑเดียวกัน แต
โดยท่ัวไประบบการศึกษาของออสเตรเลียแบงออกเปน 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา 
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การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลียเร่ิมต้ังแตประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 (Year 
1-10) หรือ ระหวางอายุ  6-15  ป เม่ือนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแลว ก็สามารถเขา
สูตลาดแรงงาน ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กิจการในภาคธุรกิจเอกชนตางๆได 
หรืออาจศึกษาตอหลักสูตรระยะส้ัน ในวิทยาลัย TAFE หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
แลวนักเรียน สวนใหญเลือกเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 2 ป เพื่อเตรียมตัว
เขามหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคในระดับอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษาตางชาติ
สามารถสมัครเขาเรียนไดต้ัง แตระดับประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาเอก ท้ังใน
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  

การศึกษาระดับมัธยม (Secondary Education) 
การจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมในประเทศ ออสเตรเลียอยูในความดูแล

รับผิดชอบของ    แตละรัฐโดยท่ัวไปจะเร่ิมรับนักเรียนตางชาติเขาเรียนตอ ท้ังโรงเรียน
ของรัฐและเอกชนตั้งแตช้ันปท่ี  7  (Year 7 - ม.1 )  จนถึงปริญญาเอก สําหรับใน
ระดับประถม ทางสถาบันการศึกษาจะพิจารณารับนักเรียนเปนรายบุคคลไป    นักเรียน
ตางชาติท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป รัฐบาลออสเตรเลียกําหนดใหมีผูปกครองดูแล (Guardian) 
ซ่ึงอาจจะเปนญาติพี่นองท่ีอยูท่ีน่ัน ถาไมมีญาติพี่นอง ทางโรงเรียนท่ีนักเรียนสมัครจะ
จัดหาผูปกครอง (Guardian) ใหโดยเสียคาใชจายอาทิตยละประมาณ 25 เหรียญ
ออสเตรเลียตอสัปดาห ถาเรียนในโรงเรียนประจําก็จะมีอาจารยในโรงเรียนเปนผูดูแลแทน 

ระดับมัธยมศึกษาแบงออกเปนมัธยมศึกษาตอนตน (Year 7-10 หรือเทียบเทา ม.1 
- ม.4 ของไทย) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเทา ม.5 - ม.6 ของ
ไทย) ในการจัดหลักสูตร หนวยการศึกษาของแตละรัฐ จะมีการจัดหลักสูตรและการ
ประเมินผลเปนของตนเอง โรงเรียนมีอิสระในการจัดหลักสูตรหรือเพ่ิมเติมวิชาเรียน ท้ังน้ี
ตองอยูในความเห็นชอบจากรัฐบาล มาตรฐานของหลักสูตรจะอยูในระดับท่ีดี ทัดเทียมกัน
ในทุกรัฐ โดยจัดใหมีการสอบมาตรฐานสําหรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเปนโรงเรียนแบบ Day School คือ ไปเชาเย็นกลับ ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะมี
แบบโรงเรียนประจํา (Boarding School) และไปกลับ นอกจากน้ี ยังแบงเปนโรงเรียนหญิง
ลวน หรือชายลวนและโรงเรียน สหศึกษาคือ มีท้ังนักเรียนหญิงชายเรียนรวมกัน  

วิชาที่เปดสอน 
วิชาในระดับมัธยมปลายประกอบดวยวิชาตางๆ อาทิ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

วรรณคดีอังกฤษ เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศึกษา กฎหมาย คอมพิวเตอร การ
ส่ือสาร เปนตน โดยท่ัวไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก ส่ีหรือหาวิชา ซ่ึงเปนวิชาท่ี
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โรงเรียนนานาชาติ (International School) 
เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหกับนักเรียนจากนานาชาติ โดยเฉพาะนักเรียนที่มี

ภูมิหลังมาจากประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม สวนมากจะเปนโรงเรียนระดับ
มัธยมปลาย เนนการปรับตัวและแกไขขอบกพรองทางภาษา ปการศึกษาจะเร่ิมต้ังแตเดือน
กุมภาพันธถึงตนธันวาคม โดยท่ัวไปเวลาของการเปดเรียนของรัฐตางๆ จะแตกตางกัน 
บางรัฐจะแบงภาคการศึกษาเปน 3 ภาคและบางรัฐจะแบงเปน 4 ภาค โดยท่ัวไปหาก
นักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และผล
การเรียนดีก็สามารถตอช้ันไดเลย เชน จบ ม.3 ของไทย สามารถไปตอ Year 10 (ม.4) ได
เลย หากผลการเรียนไมดีทางสถาบันอาจจะใหเรียนซํ้า ช้ันประมาณครึ่งปหรือหน่ึงป ถา
ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษไมดีพอ อาจจะตองไปเรียน
ภาษาอังกฤษที่เรียกวา English for Secondary Studies ระยะหน่ึงกอนเขาเรียนระดับ
มัธยมศึกษา คาใชจายสําหรับนักเรียนตางชาติไปเรียนระดับมัธยมศึกษา คาเลาเรียน
ประมาณ 8,000-12,000 เหรียญออสเตรเลีย คากินอยูประมาณเดือนละ 1,000 เหรียญ
ออสเตรเลีย สําหรับโรงเรียนประจํารวมคาเลาเรียน คากินอยู ประมาณปละ 15,000 - 
22,000 เหรียญออสเตรเลีย  

หลักสูตรเตรียมเขามหาวิทยาลัย (Foundation Studies) 
เปนหลักสูตรเตรียมความพรอมในการเรียนตอระดับ อุดมศึกษาในออสเตรเลีย

ใหกับนักเรียนตางชาติใชเวลาในการเรียน  1 ป   เน้ือหาของหลักสูตรมาจาก  Year  11-  
12  บวก วิชาพ้ืนฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี   เชน   คณิตศาสตร   
ภาษาอังกฤษ   ฟสิกส   เคมี   ชีวะ   คอมพิวเตอร ธุรกิจ   บัญชี   สังคมและ
ประวัติศาสตร   เปนตน หลักสูตร Foundation แบงออกเปนสายวิทย  สายศิลป และธุรกิจ 
กอนเขาเรียนนักศึกษาจากประเทศไทยจะตองจบช้ันปท่ี  11  หรือ  ม.6   หรือ  ปวช. มี
ผล   IELTS ประมาณ   5.0 หรือ   TOEFL  ประมาณ   500  ข้ึนไป   GPA ไมควรตํ่า
กวา   2.5  ถาสอบ ผานทุกวิชาของหลักสูตร   Foundation   ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ก็สามารถจะเรียนตอในระดับปริญญาตรีไดเลย   สําหรับนักศึกษาท่ีจบปท่ี 1 ในระดับ
ปริญญาตรีในประเทศไทยแลว    สามารถสมัครเรียนระดับปริญญาตรีไดโดยไมตองเรียน
หลักสูตร  Foundation  หลักสูตรน้ีเปดสอนท้ังในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เทคนิค  (TAFE)   
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วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาตอเน่ือง (College of Technical and Further 
Education) 

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาตอเน่ืองท่ีเรียกส้ัน ๆ วา เทฟ  (TAFE)  รับ
นักศึกษาจบ Year  10 หรือมัธยมศึกษาปที่   4   เปนวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาของ
รัฐบาลที่กระจายอยูท่ัวภูมิภาคของประเทศเปนหนวยงานการศึกษาการอบรมดานวิชาชีพ 
วิทยาลัย TAFE ใหการศึกษาท่ีครอบคลุมทักษะสําคัญๆ ท้ังหมดในวิชาชีพดาน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปะ หลักสูตรของ  TAFE   มีท้ังระดับชางฝกหัด 
ชางฝมือช้ันสูง และชางเทคนิค ตลอดจนหลักสูตรพาณิชยกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร
และหลักสูตรท่ัวไป แบงการสอนเปน 3 ระดับคือ  

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 ถึง 4 (Certificate I-IV) ระยะเวลาเรียน 6 
เดือน-1 ป เปนหลักสูตรวิชาชีพพ้ืนฐาน เนนความรูระดับปฏิบัติงาน  

2. อนุปริญญา (Dip loma) ระยะเวลาเรียน 2 ป เปนหลัก สูตรระดับปฏิบัติงา 
และวางแผน  

3. อนุปริญญาช้ันสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียน 2-3 ป สามารถโอน
หนวยกิต ไปตอระดับปริญญาตรี เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความกาวหนา สูงกวาตําแหนง
หัวหนางาน นอกจากน้ี วิทยาลัย TAFE ยังมีหลักสูตรพิเศษที่จัดข้ึนตามความตองการของ
หนวยงานนอกสถาบัน รวมท้ังใหบริการการศึกษาผูใหญในหลักสูตร Matriculation ซ่ึงเปน
หลัก สูตรสามัญเรงรัด 1 ป สําหรับผูท่ีมีอายุเกิน 18 ปข้ึนไป          ท่ียังเรียนไมจบมัธยม
ปลายและตองการสอบเพื่อใหไดวุฒิดังกลาวเพื่อเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  
 วิทยาลัยเอกชน (Private Colleges) 

วิทยาลัยเอกชนเปดสอนท่ัวประเทศออสเตรเลีย จะต้ังอยูในเมืองใหญๆ เชน 
Sydney,  Melbourne, Perth ,  Brisbane ,  Adelaide ,  Canberra    เปนตน  วิทยาลัย
เอกชนทุกแหงจะตองไดรับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล นอกจากน้ี หากหลักสูตรใด
ของวิทยาลัย ไดรับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของก็จะทําใหเปนท่ีเช่ือถือมาก
ยิ่งข้ึน หลักสูตรที่เปดสอนในวิทยาลัยเอกชน มักเปนหลักสูตรวิชาชีพทางธุรกิจ จะเปด
สอนต้ังแตระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ป วุฒิท่ีได เชน ประกาศนียบัตร I-IV อนุปริญญา 
(Diploma)  หลักสูตรในวิทยาลัยเอกชน เปนหลักสูตรที่เหมาะสมกับ ผูท่ีตองการเรียน
ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเพ่ิมเติม หลังจากจบปริญญาตรีมาแลว เน่ืองจากระยะเวลาเรียน
ส้ัน เนนการปฏิบัติ  
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นักศึกษามีผล TOEFL ประมาณ 500 หรือ IELTS ประมาณ 5.0-5.5 สามารถ
สมัครเรียนไดเลย ถาไมมีผลภาษาอังกฤษ ก็อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษกอนกับ วิทยาลัย
เอกชนที่เปดสอนท้ังหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพ ในบางวิทยาลัยนักศึกษา
อาจจะไมตองสอบ IELTS เน่ืองจากวิทยาลัยเอกชนจะวัดผลจากการเรียนภาษาอังกฤษ
ของสถาบันเอง ถาผานถึงเกณฑท่ีทางสถาบันกําหนดก็สามารถเรียนตอในหลักสูตรท่ี
นักศึกษาสนใจได คาเลาเรียน ประมาณปละ 8,000-10,000 เหรียญออสเตรเลีย  การเปด
เรียนของวิทยาลัยเอกชน สวนใหญจะเปดรับนักศึกษาใหมทุกเดือน 

 

การศึกษาพิเศษและวิทยาลัยเอกชน (Special Studies)  
สถาบันการศึกษาหลายแหง โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค TAFE และวิทยาลัย

เอกชนยังเปดสอนหลักสูตรท่ีเรียกวา การศึกษาพิเศษ (Special Studies) ซ่ึงเปนหลักสูตร
ใหความรูดานวิชาชีพระยะสั้น ๆ เชน การทองเที่ยว การโรงแรม อาหาร เสริมสวย การบิน 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอบรมความรูพิเศษดานตางๆ ท้ังบันเทิงและกีฬา เชน วาย
นํ้า ประดานํ้า กอลฟ เทนนิส เปนตน  

มหาวิทยาลัย (University) 
ปจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และวิทยาลัย   ซ่ึงไดรับการ

ยกระดับวิทยฐานะเปนมหาวิทยาลัย รวมท้ังหมด 39 แหงท่ัวประเทศ คุณภาพได
มาตรฐานเทียบเทา มหาวิทยาลัยช้ันดีของประเทศอังกฤษ แคนาดา และอเมริกา 
มหาวิทยาลัยเปนของรัฐบาลทั้งหมด ยกเวน Bond University   และ The University of 
Notre Dame  

ดังไดกลาวแลวขางตนวา ออสเตรเลียไมมีระบบเอนทรานซเพื่อเขามหาวิทยาลัย 
การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ใน
กรณีท่ีเปนนักเรียนตางชาติก็พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย
อาจกําหนดคุณสมบัติในการเขาเรียนระดับ ปริญญาตรีของนักเรียนจากประเทศตางๆ 
แตกตางกันไป เชน ในกรณีประเทศไทยบางสถาบันอาจพิจารณารับผูท่ีจบป 1  ใน ระดับ
มหาวิทยาลัยแลวเทาน้ัน นอกจากน้ี สถานศึกษาท่ัวไปของออสเตรเลียยังไมยอมรับผล
การสอบเทียบในประเทศไทยเวนแตจะไดเกรด 2.5 ข้ึนไป หลายสถาบันเปดหลักสูตรการ
เตรียมเขามหาวิทยาลัยสําหรับผูท่ีประสงคจะเขาสถาบันน้ันๆ แตมีคุณสมบัติไมเพียงพอ 
หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรสําหรับนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะใชเวลาศึกษา 1 ป หาก
นักศึกษา สามารถสอบผานปพื้นฐานได ก็จะไดรับการตอบรับเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีตามสาขาท่ีเลือกไว 

 200 



ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graducate Certificate) 
เปนหลักสูตรระยะส้ัน 6 เดือน เพ่ือเสริมความรูเฉพาะดานมีหลายสาขาใหเลือก   

เชน ผูท่ีจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ อาจเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information System)   เพิ่มเติม หรือนักเรียนตางชาติท่ีสมัครเรียนระดับปริญญาโท แต
ทางสถาบันไมแนใจในความพรอมของนักเรียน อาจใหนักเรียนลงทะเบียนหลักสูตร   
Graduate Certificate   เพื่อประเมินผลการเรียนกอน จนกวาผลการเรียนเปนท่ีพอใจก็จะ
อนุญาตใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทได  

อนุปริญญาโท (Graduate Diploma) 
เปนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะเวลาศึกษา   1   ป   สําหรับผูท่ีจบปริญญาตรีท่ีมี

ประสบการณในการทํางานแลว และตองการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเฉพาะดาน เปน
หลักสูตร   ฟงคําบรรยาย   (Coursework)   อาจมีการทํา   Project   หรือมีภาคปฏิบัติใน
บางสาขาวิชา ในหลายสาขาวิชา   เชน MBA ไดจัดให   Graduate   Diploma   เปน
หลักสูตรปแรกของโปรแกรมซึ่งถานักศึกษา สามารถทําคะแนนไดดีในปแรกก็สามารถผาน
ไปเรียนปท่ีสอง ในระดับปริญญาโทได  

ปริญญาโท (Master's Degree) 
ใชระยะเวลาศึกษา 1-2 ป ข้ึนอยูกับสาขาวิชาและลักษณะการเรียน ระบบการเรียน

มี 3 ลักษณะ คือ  
1. Coursework เปนการเรียนแบบเขาฟงคําบรรยาย  
2. Thesis เปนการเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ  
3. Coursework and Thesis เปนการเรียนผสมผสาน ระหวางการเขาฟงคํา

บรรยายและการเขียนวิทยานิพนธ บางสถาบันอนุญาตใหนักศึกษาเลือกอัตราสวนระหวาง
การเรียน สองแบบ เชน นักศึกษาอาจจะเลือก Coursework 50% และ Thesis อีก 50% 
หรือ อัตราสวนระหวาง Coursework และ Thesis เปน   70% - 30%  บางสาขา 
โดยเฉพาะ MBA รับผูท่ีเรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได แตจะตองมีประสบการณการ 
ทํางานอยางนอย 1-2 ป ในกรณีท่ีจบปริญญาตรีมาสาขาหนึ่ง และตองการเรียนตอ
ปริญญาโทอีกสาขาหน่ึง ทางมหาวิทยาลัยอาจใหทดลองเรียน 1 ปกอน ซ่ึงเรียกวา   
Master Qualifying   ตองมีผลสอบเปนท่ีนาพอใจจึงจะสามารถเรียนตอไปในระดับ 
ปริญญาโทได  

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) 
ระยะเวลาศึกษาประมาณ 3-5 ป เปนหลักสูตรวิจัยคนควา คือเขียนวิทยานิพนธ

เพียงอยางเดียว ขณะน้ีบางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มหลักสูตร   Coursework   เขาเปน
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ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาการเรียนการสอนของออสเตรเลีย มุงเนนให ผูเรียนรูจักคิด รูจักต้ังคําถาม 

และรูจักคนควา คนหาคําตอบไดดวยตนเอง ซ่ึงแตกตางจากระบบการเรียนการสอนของ
ไทย ท่ีเรียนรูโดยการทองจํา นักศึกษาไทยที่ประสงคจะไปศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย จึง
ควรทําความเขาใจและปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผล 

การบรรยาย  (Lectures)  
กอนเร่ิมเรียนแตละวิชา อาจารยผูบรรยายจะแจกโครงราง ซ่ึงระบุเน้ือหาสาระของ

วิชาที่จะสอน และรายช่ือหนังสือประกอบ การคนควา เรียกวา Subject Outlines เพ่ือ
นักศึกษาจะไดเตรียมตัวลวงหนา โดยท่ัวไปอาจารยผูบรรยายจะอภิปรายเนื้อหา หัวขอท่ี
สอนจากตําราหลายเลม และจากแนวคิดหลายแนว นักศึกษาจําเปนตองคนควาอาน
หนังสือเลมอื่นท่ีอาจารยแนะนําดวย ช้ันเรียนขนาดใหญบางช้ันมีนักศึกษาเปนรอย ช้ัน
เรียนขนาดเล็กบางช้ันมีแค 5-10 คน ข้ึนอยูกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนวา เปนวิชาพ้ืนฐาน
ภาคบังคับหรือวิชาเลือก 

การเรียนกลุมยอยและการทดลอง  (Tutorials and Laboratory Sessions)  
บางวิชาอาจกําหนดใหมีการเรียนกลุมยอยสัปดาหละคร้ัง   นอกเหนือจากช้ัน

บรรยาย กลุมยอยจะประกอบดวยนักศึกษา 5-10 คน โดยมีอาจารยชวยสอน (Tutor)   
เปนผูนํากลุม 1 คน นักศึกษามีโอกาสซักถามขอของใจ และทําความเขาใจกับเน้ือหา   
วิชาในรายละเอียดใหมากขึ้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองและฟงความคิดเห็น
ของคนอ่ืน เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจและแตกฉานในวิชาน้ัน ๆ มากขึ้น สําหรับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร นักศึกษาทุกคนจะตองมีช่ัวโมงฝกในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร            
ซ่ึงเปนช่ัวโมงบังคับ เรียกส้ันๆ วา  "Prac"  (Practicals)  นักศึกษาจะขาดไมได ใน
หองปฏิบัติการจะมีเจาหนาท่ี  (Laboratory Technicians)  ใหความชวยเหลือ แนะนําการ
ใชอุปกรณตางๆและมีอาจารยเปนผูแสดงใหดู (Demonstrators) และเปนผูควบคุมการ
ทดลอง 

หองสมุด(Libraries) 
เปนหัวใจของการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพราะเปนแหลงขอมูลและความรูท่ี

สําคัญท่ีสุดท่ีนักศึกษาตองใชคนควา การรูวิธีการใชหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพเปน
ส่ิงจําเปนมาก โดยท่ัวไปนักศึกษาควรตองคนควาในหองสมุดอยางนอยสัปดาหละ 24 
ช่ัวโมง หรือวันละ 3-4 ช่ัวโมง นักศึกษาควรถือคติวา ถาวางจากการเรียนเมื่อใดตองไป
หองสมุด 
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การประเมินผล 
โดยท่ัวไป การประเมินผลการเรียนมีหลายรูปแบบดังตอไปน้ี  
การสอบ(Examination) 
การสอบมีหลายแบบอาจมีการสอบยอย เรียกวา Quiz ซ่ึงอาจสอบเม่ือใดก็ได หรือ

สอบใหญกลางภาค   และปลายภาคหรืออาจมีการสอบท่ีอนุญาตใหนักศึกษาสามารถนํา
ตําราเขาหองสอบไดเรียกวา  Open Book Exam หรือ บางทีอาจารยใหขอสอบกลับไปทํา
ท่ีบานเรียกวา Take Home Exam  

การบาน (Homework or Assignments) 
การทํา Homework หรือ Assignment สง นักศึกษาจะไดคะแนนสะสมท่ีเรียกวา

คะแนนเก็บ เพ่ือไปรวมกับคะแนน ผลสอบปลายเทอม 
รายงาน(Essays) 
การเขียนรายงานเปนการฝกทักษะการใชปญญา ฝกใหนักศึกษารูจักแยกแยะ

ประเด็น วิเคราะหปญหาอยางมีหลักการ และเหตุผล รายงานจึงเปนผลผลิตทางความคิด 
ท่ีใชประเมินความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาท่ีนิยมใชกันมาก 

การเขากิจกรรมกลุม และการทดลอง(Tutorial Participation and 
Experiments) 

บางวิชาท่ีกําหนดใหมีการเขารวมกิจกรรมกลุมหรือเสนอ ผลงานในนามกลุม 
นักศึกษาจะไดคะแนนในนามของกลุม 

การแสดงผลการเรียน 
โดยท่ัวไปผลการเรียนแบงเปน 5 ระดับ ดีมาก (High Distinction) ดี (Distinction) 

พอใช (Credit) ผาน (Pass)  และ ตก (Fail) 
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