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คําชีแ้ จงของผูว จิ ยั
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเปดศักราชใหมในการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย ในแงของการจัดรูปแบบการบริหารจัดการ ที่ใหมีการรวมหนวยงานที่มีหนาที่กากั
ํ บดูแล
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไวภายใตหนวยงานเดียว ซึ่งจะมีผล
ใหมีการรวมอํานาจรับผิดชอบของฝายการเมือง ซึ่งแตเดิมเคยแบงออกเปนของรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย เอาไวภายใตกระทรวง
เดียว คือ กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม
การเพิ่มอํานาจ บทบาทและหนาที่ของพรรคการเมืองที่ทําหนาที่กากั
ํ บดูแลการจัดการศึกษา
แหงชาติ จะมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสมบูรณ นอกเหนือไปจากฝายผูป ฏิบตั ิ คือ บรรดาขาราชการ
ประจําทั้งหลายแลว พรรคการเมืองเปนอีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญยิง่
ในตางประเทศทีม่ กี ารพัฒนาการศึกษาถึงระดับทีเ่ ปนทีย่ อมรับกันทัว่ โลก พรรคการเมืองที่เฝา
ติดตามปญหาที่เ กิดขึ้น มีวิสัย ทัศนที่ก วางไกล มองเห็นความสําคัญของรากแกวในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ยอมสามารถจะกําหนดนโยบายการศึกษาวาจะใหประเทศเดินไปในแนวใด เพื่อใหมี
มาตรฐานสูง มีโครงการใหม ๆ ตลอดจนเปนหลักรับประกันวาจะมีเงินงบประมาณสนับสนุนอยางเต็มที่
ผูเ สนอรายงานขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาและเจาหนาที่ ทีไ่ ดกรุณาจัดหา
ขอมูลนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองตาง ๆ ใน 9 ประเทศ มาใหทาการศึ
ํ
กษาไว ณ โอกาสนี้
ดวย

ยศวดี บุณยเกียรติ
สถาบันนโยบายศึกษา
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บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
1. ที่มาของการวิจัย
ในประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเปนเวลานาน มีพรรคการเมืองที่เขมแข็ง
และตอเนื่อง การประกาศนโยบายพรรคในเรื่องการศึกษาถือวาเปนสิ่งที่สาคั
ํ ญยิง่ ในกระบวนการหา
เสียงเลือกตัง้ ประชาชนอาจจะสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเปนพิเศษหรือไมยอมขึ้นกับวานโยบายของ
พรรคนัน้ ๆ ตรงกับความตองการของประชาชน และหนึ่งในความตองการพื้นฐานของประชาชนคือการ
ไดรบั การศึกษาทีด่ ี กวางขวางและทั่วถึง ทัง้ ในรูปของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษาปฐมวัย และการ
ศึกษาตลอดชีพ
ดังนัน้ การนํานโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในตางประเทศมาศึกษาวิจยั จึงเปนเรื่องที่
มีประโยชนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะทําใหรวู า ประเทศอืน่ ๆ นัน้ มีนโยบายการศึกษาในเรือ่ งอะไรบาง
แลว ยังสามารถจะมองเห็นแนวโนมในการจัดการศึกษาของประเทศตาง ๆ ไดอกี ดวย
การศึกษาวิจัยนี้ จะเปนการดําเนินงานจากเอกสารขอมูลในเรื่องนโยบายการศึกษาของพรรค
การเมืองตาง ๆ ใน 9 ประเทศ ทีไ่ ดทําการสืบคนจากอินเตอรเน็ต ไดแก
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นโยบายของพรรคเดโมแครต [Democrat Party : DP] (พรรครัฐบาล)
• นโยบายของประธานาธิบดีบิล คลินตัน
• นโยบายของรองประธานาธิบดีอัล กอร
• นโยบายของพรรครีพบั ลิกนั [Republican Party : RP]
• นโยบายของนายจอรจ บุช ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีในป ค.ศ. 2000
2. ประเทศสหราชอาณาจักร
• นโยบายของพรรคแรงงาน [Labour Party : LP] (พรรครัฐบาล)
• นโยบายของพรรคอนุรกั ษนยิ ม [Conservative Party : CP]
• นโยบายของพรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP]
3. ประเทศแคนาดา
• นโยบายของพรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP] (พรรครัฐบาล)
4. ประเทศออสเตรเลีย
• นโยบายของพรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP] (พรรครัฐบาล)
• นโยบายของพรรคเนชั่นแนล [National Party : NP]
• นโยบายของพรรคเดโมแครต [Democrat Party : DP]
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5. ประเทศนิวซีแลนด
• นโยบายของพรรคแรงงาน [Labour Party : LP] (พรรครัฐบาล)
• นโยบายของพรรคเอซีที [ACT]
6. ประเทศเยอรมันนี
• นโยบายของพรรคโซเชียลเดโมแครติค [ Social Democratic Party : SPD] (พรรครัฐบาล)
• นโยบายของพรรคคริสเตียนเดโมเครแครต [Christian Democrat Party : CDP]
7. ประเทศญีป่ นุ
• นโยบายของพรรคลิเบอรัลเดโมแครติค [Liberal Democratic Party : LDP] (พรรครัฐบาล)
• นโยบายของพรรคเดโมแครติคแหงญีป่ นุ [Democratic Party of Japan : DP]
8. ประเทศสิงคโปร
• นโยบายของพรรคพีเพิลแอคชั่น [People Action Party : PAP] (พรรครัฐบาล)
• นโยบายของพรรคเนชัน่ แนลโซลิดาริต้ี [National Solidarity Party : NSP]
9. ประเทศมาเลเซีย
• นโยบายของพรรคเดโมแครติคแอคชั่น [Democratic Action Party : DAP] (พรรคฝายคาน)
การศึกษานโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ เหลานี้ ไดใชวิธีส รุปยอเฉพาะใจความและ
จัดหมวดหมูแยกประเภทตามหัวขอของพรรคการเมืองนั้น ๆ แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกันเฉพาะของ
พรรคการเมืองในประเทศเดียวกัน
จากนั้น จึงไดนําเฉพาะหัวขอของนโยบายการศึกษาของทุกพรรค ทุกประเทศ มาทําการ

เปรียบเทียบกันในตาราง เพือ่ ใหมองเห็นชัดเจนวา ในประเด็นใด มีพรรคใด ในประเทศใดบาง
ที่กาหนดไว
ํ
ในนโยบายการศึกษาของตน
การเปรียบเทียบในแบบตารางนี้ ทําใหเห็นชัดเจนวาประเด็นใดทีเ่ ปนเรือ่ งทีพ่ รรคการเมืองใน
ทัง้ 9 ประเทศใหความสนใจและกําหนดเปนนโยบายมากทีส่ ดุ และประเด็นใดมีพรรคที่กําหนดใหเปน
นโยบายนอยทีส่ ดุ
2. ผลการประมวลขอมูล
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร เปนหัวขอทีไ่ ดรบั ความนิยม
บรรจุไวในนโยบายพรรคมากทีส่ ดุ โดยมี 16 พรรคการเมืองมีนโยบายในเรื่องนี้ในประเด็น ซึ่งลวนแต
มีเปาหมายในการสนับสนุนสงเสริมใหมีการเรียนรูและใชงานเทคโนโลยีขาวสารขอมูลและคอมพิวเตอร
ในระดับการศึกษาตาง ๆ ทั้งสิ้น
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พรรคการเมืองที่บรรจุสาระและเปาหมายในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีจํานวน
มากเปนทีส่ อง คือมี 12 พรรค
ผูปกครองและครอบครัว และครู เปนองคกรทีม่ สี ว นสําคัญยิง่ ในการเรียนและการสอนของผู
เรียน มี 11 พรรคการเมืองที่กาหนดนโยบายในสองเรื
ํ
อ่ งนี้ เชนเดียวกับการกําหนดนโยบายในเรือ่ ง
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
นโยบายเกี่ ย วกั บ เงิ นทุ นและงบประมาณถือเปนมาตรการที่สาคั
ํ ญ ยิ่งที่จะทําใหการจัดการ
ศึกษาสัมฤทธิผ์ ล มีตวั อยางถึง 10 พรรคการเมืองที่ไดกําหนดนโยบายนีเ้ อาไวอยางชัดเจน นอกจากนัน้
ยังมี 10 พรรคเชนกันทีม่ นี โยบายเกีย่ วกับทุนการศึกษา
เกินกวาครึง่ หนึง่ ของประเทศทีไ่ ดนานโยบายการศึ
ํ
กษาของพรรคการเมืองมาศึกษาในครัง้ นี้ ได
ชื่อวาเปนประเทศที่มีระบบการบริการสังคมทีด่ ี และมีสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดใหแกประชาชนมาเปน
เวลานานแลว แตอยางไรก็ตาม ประทศเหลานัน้ ก็ยงั ไดย้ําถึงการใหการศึกษาแกผบู กพรองและดอย
โอกาสในรูปแบบตาง ๆ ดวย โดยมีถงึ 10 พรรคการเมืองที่บรรจุเรื่องนี้ไวในนโยบายของพรรค
เปนทีท่ ราบกันดีวา พรรคการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคที่กาลั
ํ งเปนรัฐบาล มีบทบาท
สําคัญยิ่งในการกําหนดเงินอุดหนุนและชวยเหลือในการศึกษา มีพรรคการเมืองถึง 9 พรรคในการ
ศึกษาครัง้ นีท้ ม่ี นี โยบายในเรือ่ งนี้ ซึ่งเทากับจํานวนพรรคการเมืองทีไ่ ดมนี โยบายเกีย่ วกับการปรับปรุงแก
ไขระบบภาษีและการลดหยอนในรูปแบบตาง ๆ กัน
ในเรื่องของการกําหนดหลักสูตรและการเรียนการสอน มี 9 พรรคการเมืองที่กาหนดไว
ํ
ใน
นโยบาย
นโยบายเรือ่ งคาเลาเรียน การทําโครงการพิเศษในรูปแบบตาง ๆ และการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งสามเรื่องนี้มี 8 พรรคการเมืองที่กาหนดไว
ํ
ในนโยบาย
มี 7 พรรคการเมืองทีก่ ําหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วกับกฎระเบียบในการบริหารสถานศึกษา
และในประเด็นดังตอไปนีค้ อื การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและกอนวัยเรียน การจัดการ
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาชุมชนและการศึกษาตลอดชีพ การมีสวนรวมของภาค
เอกชน เงินกูเ พือ่ การศึกษา คุณภาพและมาตรฐานในการศึกษา ความเสมอภาคและยุตธิ รรม
ระเบียบวินยั และศีลธรรม การวิจัยและพัฒนา การมีอินเตอรเน็ตใช มี 6 พรรคการเมืองเทา ๆ กันที่
กําหนดนโยบายในเรือ่ งตาง ๆ ดังกลาว
นโยบายที่เกี่ยวกับองคกร และ/หรือคณะกรรมการในรูปแบบตาง ๆ การฝกอบรมระหวาง
ประกอบวิชาชีพ และความปลอดภัยในสถานศึกษา มี 5 พรรคการเมืองทีก่ ําหนดนโยบายเอาไว
เรื่องของการใหการศึกษาแกชนกลุมนอย เงินออมเพื่อการศึกษา และการบริหารภายใน
สถาบัน มี 4 พรรคการเมืองทีไดกําหนดไวในนโยบาย
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มี 3 พรรคการเมืองที่กาหนดนโยบายในเรื
ํ
อ่ งตาง ๆ ที่คอนขางจะเปนประเด็นที่พิเศษเฉพาะตัว
ของแตละสังคมที่มีความแตกตางกันตามความแตกตางของรูปแบบการจัดบริการดานการศึกษาคือ
นโยบายเกีย่ วกับผูม คี วามสามารถพิเศษ การใหการศึกษาวิชาประชาธิปไตยศึกษา ปญหายาเสพยตดิ
ในสถานศึกษา และการมีอาวุธและความรุนแรงในสถานศึกษา
ในเรือ่ งของการศึกษาผูใ หญ สังคมและชุมชน การศึกษาทางไกล เสรีภาพในการประกอบ
ศาสนกิจในสถานศึกษา ความสัมพันธในการจัดการศึกษากับตางประเทศ คณะกรรมการการศึกษา
ทองถิน่ และการปฏิรปู การศึกษานัน้ มีจานวน
ํ
2 พรรคการเมืองเทา ๆ กันทีไ่ ดกําหนดไวในนโยบาย
ทายที่สุดนั้น มีเพียงพรรคการเมืองเดียวที่ไดกําหนดเรือ่ งตาง ๆ เหลานี้ไวในนโยบายของตน
คือ เพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธในโรงเรียน ภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ การตรวจสอบ
ความประพฤติของนักเรียน การขยายการศึกษาภาคบังคับ และใบอนุญาตสถานศึกษา
ผูว จิ ยั มีขอ สรุปวา หัวขอหรือประเด็นใดทีเ่ ปนสากล เปนแนวโนม หรือเปนประเด็นที่สําคัญ
ยอมมีพรรคการเมืองจํานวนมากทีก่ ําหนดนโยบายในเรือ่ งนัน้ ๆ เอาไว ในขณะที่หัวขอหรือประเด็นใด
เปนเรื่องเฉพาะที่เปนปญหาหรือสะทอนภาพของสังคมในประเทศนั้นเทานั้น ยอมมีพรรคการเมืองจํานวน
นอยในการศึกษาครัง้ นีท้ ก่ี าหนดนโยบายในเรื
ํ
อ่ งตาง ๆ เหลานัน้ เอาไว
3. ผลการวิเคราะห
จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พรรคการเมืองสามารถจะกําหนดนโยบายการศึกษาเพือ่ แสดง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายดังตอไปนี้ คือ
1. แสดงจุดยืน วิสยั ทัศน เจตนารมณและแนวทาง ในการที่จะสนับสนุนสงเสริมหรือยกเลิก
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
2. บอกใหรถู งึ โครงการใหมทจ่ี ะริเริม่ ดําเนินการ ซึง่ อาจจะเปนเพียงการกลาวถึงโครงการแต
อยางเดียว หรือโครงการพรอมการจัดสรรเงินงบประมาณดําเนินการ ก็ได
3. กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
4. แกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมและระบบการศึกษา
5. ปฏิวตั ิ ปฏิรูป เปลีย่ นแปลง ยกเลิก คัดคาน แสดงจุดยืนทีไ่ มเห็นดวยกับนโยบายของ
พรรคอืน่ ซึ่งอาจจะมีการเสนอแนวทางใหมพรอมไปดวยก็ได
จากผลของการวิเคราะหดังกลาว จึงทําใหไดขอสรุปวา 3 ประเด็นทีพ่ รรคการเมืองในตาง
ประเทศไดใหความสําคัญมากทีส่ ดุ คือ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร รองลงไปไดแกเรื่องของครู การมี
สวนรวมของผูป กครองและครอบครัว และการจัดการศึกษาใหแกผมู คี วามบกพรองและดอยโอกาส
ในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ คือ ระดับประถมและมัธยม แมวาในหลายประเทศได
กระจายอํานาจและหนาทีไ่ ปใหแกหนวยงานทองถิน่ แลวก็ตาม แตรฐั บาลกลางโดยพรรคการเมือง ยัง
สามารถกําหนดแนวนโยบายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการศึกษา เชน ขนาดของชั้นเรียน หรือการ
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ใหเงินอุดหนุน หรือการริเริ่มโครงการใหม ๆ เพื่อแกไขปญหาทั้งในนักเรียน ครู บุคลากร สถานทีเ่ รียน
ตลอดจนการบริหารและจัดการ
พรรคการเมืองมีบทบาทมากในนโยบายระดับอุดมศึกษา โดยการจัดงบประมาณในรูปแบบ
ของเงินทุน เงินชวยเหลือ เงินกู เงินอุดหนุน ทั้งแกสถาบันและผูเรียน และยังสามารถกําหนดนโยบาย
ลดหยอนภาษีสวนบุคคลและองคกร ตลอดจนสนับสนุนใหมกี ารออมเงินเพือ่ เปนทุนการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาไดอกี ดวย
หลายประเทศมีนโยบายเนนการใหเสรีในเรื่องของการบริหารจัดการองคกรภายในสถาบันการ
ศึกษา ไมวาจะเปนในระดับใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการจัดแบงงบประมาณที่ไดรับจากรัฐดวย
นโยบายการจัดการศึกษาสายวิช าชีพหรืออาชีวศึกษามีความสําคัญไมแพระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งการฝกอบรมระหวางประกอบวิชาชีพเพื่อยกระดับและมาตรฐานฝมือแรงงานดวย พรรคการ
เมืองสามารถจะมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แนวทาง ที่มีความสัมพันธกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และยังสามารถจะกําหนดแนวทางใหภาคเอกชน
เขามามีสวนรวม โดยการจัดสรรเงินทุนชวยเหลือ หรือใชมาตรการภาษีจูงใจ เปนตน
พรรคการเมืองทีเ่ ปนรัฐบาล อยูใ นสถานภาพทีไ่ ดเปรียบกวาพรรคฝายคาน เนื่องจากสามารถ
ใชมาตรการดานการเงินชวยในการสนับสนุนใหนโยบายตาง ๆ บรรลุเ ปาหมายของนโยบายที่ได
ประกาศไวในการเลือกตัง้
นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังสามารถจะกําหนด หรือวางแนวทาง หรือโครงการพิเศษตาง ๆ
ในเรือ่ งการศึกษา ไมวาจะเพื่อการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อวางแนวทางใหมีการจัดการที่ดีขึ้นอีก
ทั้งนี้ ยอมขึน้ กับวิสยั ทัศนของพรรค หรือกลุมผูสนับสนุนพรรค หรือกลุมบุคคลที่พรรคตองการคะแนน
เสียงก็เปนได
หากพรรคใดประกาศโครงการดังกลาวไวแลว และมีโอกาสเปนรัฐบาล ยอมจะสามารถชวงชิง
โอกาสในการเรียกคะแนนนิยมโดยการจัดสรรเงินงบประมาณมาสนับสนุนโครงการนัน้ ๆ
นโยบายบางเรื่องอาจจะไมถูกใจทุกคนเสมอไป เนื่องจากจะมีทั้งผูที่ไดรับประโยชนและเสีย
ประโยชน แตหากพรรคการเมืองมีจุดยืนที่แนนอน แมจะเสียความนิยมจากบุคคลบางกลุม แตก็อาจ
จะไดคะแนนนิยมจากสาธารณชนทีเ่ ห็นประโยชนของนโยบายเรือ่ งนัน้ ได
ในบางประเทศ พรรคการเมืองฝายตรงขามกันจะกําหนดนโยบายทีต่ รงขามกัน เชน พรรค
หนึ่งอาจเลือกที่จะมีนโยบายใหเสรีแกสถานศึกษา ผูบ ริหาร ครู และผูป กครอง ในขณะทีพ่ รรคอีก
พรรคมีนโยบายที่จะควบคุม ดูแล ตรวจสอบ หรือตั้งองคกรใหมขึ้นมาทําหนาทีด่ งั กลาว
รวมทั้งพรรคการเมืองฝายตรงขามสามารถที่จะประกาศนโยบายตอตานหรือยกเลิกกฎหมาย
แนวทางการปฏิบตั ิ ตลอดจนการเก็บภาษีอากรทีอ่ กี พรรคกําลังดําเนินการอยูห รือใหการสนับสนุนได
เชนกัน
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การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเชนนี้ ทําใหพรรคการเมืองแตละพรรคมีความ
โดดเดนและไดรับการสนับสนุนจากกลุมบุคคลที่เปนฐานเสียงของพรรค
4. ขอเสนอแนะ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงคและเจตนารมณที่จะสงเสริม
และยกระดับการศึกษาของคนในชาติในทุก ๆ ระดับชัน้ และอายุ นับตัง้ แตการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปจนถึง
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน การศึกษาวิจัยนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในตาง
ประเทศในครัง้ นี้ แมจะมีขอ แตกตางในระบบการจัดการศึกษาของแตละประเทศ ตลอดจนความแตก
ตางในทางสังคมและเศรษฐกิจ ก็ตาม แตก็สามารถจะนําบางสิ่งมาเทียบเคียงเชื่อมโยงกับพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดขอ เสนอแนะทีเ่ กีย่ วกับการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง
ในประเทศไทย ดังนีค้ อื
1. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติไดเปดศักราชใหมในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัด
การศึกษาอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการใหมกี ารกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 9 (1))
จึงเปนการสมควรที่พรรคการเมืองไทยจะไดศึกษาแนวทาง วิธีและมาตรการทีเ่ หมาะสมสอด
คลองกับ พ.ร.บ. โดยกําหนดเปนนโยบายการศึกษาของพรรค ทีจ่ ะดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคดงั กลาวเหลานัน้
2. ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังไดเสนอกลไกใหม ๆ ในการจัดการการศึกษา อาทิเชน การกําหนด
มาตรฐานการศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนือ่ ง การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอืน่ (มาตรา 9 ( 3,4,5,6 )) ซึ่งในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ พรรคการเมืองตาง ๆ ในหลาย
ประเทศไดใหการสนับสนุน (หรือคัดคาน) โดยกลาวไวในรายละเอียดทีม่ คี วามแตกตางกันดังตัวอยาง
ทีไ่ ดนํามาเสนอไวในงานวิจัย
โดยเหตุผลสําคัญที่พรรคการเมืองมีสวนสําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหการปฎิรูปการศึกษา
ของชาติ ดังนัน้ พรรคการเมืองจึงสามารถจะหยิบยกเรื่องใด ประเด็นใดประเด็นหนึง่ บางประเด็น หรือ
ทั้งหมด มาศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองกับนโยบายในภาพรวมของพรรค และกําหนด
นโยบายการศึกษาทีแ่ สดงจุดยืน เจตนารมณ ที่จะสงเสริม วางแนวทางการปฏิบตั ิ ขยายผล หรือแมแต
คัดคานไมเห็นดวย หรือตองการจะยกเลิกแนวทางปฏิบัติขอใดขอหนึ่งได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงรูปแบบ
ของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักสําคัญ
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3. พรรคการเมืองสามารถที่จะแสดงวิสัยทัศนของพรรค โดยการกําหนดนโยบายในรูปของโครง
การใหม ๆ ในบริบทตาง ๆ ของ พ.ร.บ. การศึกษา พรอมการกลาวถึง หรือกําหนดตัวเงิน
งบประมาณสนับสนุน ในกรณีทพ่ี รรคไดรบั การเลือกใหเปนรัฐบาลหรือผูด แู ลการจัดการศึกษา
เชน การจัดการศึกษาใหแกคนพิการ หรือบุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษ การสนับสนุน
จากรัฐ เงินอุดหนุนจากรัฐ ตลอดจนการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ซึ่งจะเปนแนวทางใหมีการออกกฎ
ระเบียบ ขอกําหนด และขอปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เหลานัน้ ตอไป
4. พรรคการเมืองสามารถจะมีบทบาทที่สําคัญในการหยิบยกปญหาในดานการศึกษา และ
กําหนดนโยบายเพือ่ แกไขปญหาเหลานัน้ เชน ปญหาความไมเสมอภาคในการใหการศึกษา ปญหา
ยาเสพยตดิ ในสถานศึกษา ฯลฯ
การกําหนดนโยบาย ตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหาเหลานัน้ จะเปนทางหนึ่งที่ทาํ
ใหสาธารณชนไดรับรูถึงปญหาพรอมทั้งแนวทางแกไขที่พรรคการเมืองจะดําเนินการ
5. การกําหนดนโยบายการศึกษาใน เรื่อง ของเทคโนโลยี และคอมพิวเตอรเปนเรื่องที่สาคั
ํ ญยิง่
ทัง้ นีเ้ พราะจากการศึกษานโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ ในตางประเทศพบวา มีประเทศทีใ่ หความ
สําคัญแกเรื่องนี้มากที่สุด ดังนัน้ เพื่อใหประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขัน
ไดในระดับโลก จึงสมควรที่พรรคการเมืองจะใหความสําคัญกับเรือ่ งนี้ โดยทางหนึ่งที่สามารถจะทําได
คือ การกําหนดไวเปนนโยบาย ซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันในรายละเอียดไดตามความเห็นของแตละ
พรรค
6. นโยบายการศึกษาของพรรคการเมือง ควรใหความสําคัญตอครูและผูปกครอง ซึ่งมีสวน
สําคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการเรียนรูข องเด็กในวัยเรียนระดับตาง ๆ
7. แมวา พ.ร.บ. การศึกษาฉบับนี้จะใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา
จากสวนกลางไปยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองทองถิน่ ก็จริง แตรฐั บาลกลาง
และพรรคการเมืองสามารถจะกําหนดมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการจัดสรรเงินงบประมาณ เงิน
อุดหนุน เงินชวยเหลือ ตลอดจนการเริมเริ่มโครงการใหม ๆ ได ดังเชนการที่บางพรรคการเมืองในบาง
ประเทศทีม่ กี ารกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหทองถิ่น ไดกาหนดไว
ํ
ในนโยบาย
8. พรรคการเมืองมีอํานาจในการใชกลไกระบบภาษีและเงินอุดหนุน รวมทั้งเงินกูเพื่อการศึกษา
โดยสามารถกําหนดไวเปนนโยบายการศึกษาของพรรค และใหมีการดําเนินการตามนั้น
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บทที่ 1
ที่มาของการวิจัย
ในประเทศทีม่ กี ารปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมี
บทบาท สําคัญยิง่ ในการกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติ โดยแตละพรรคจะประกาศนโยบายสําคัญ
ทั้งหมด รวมทั้งนโยบายการศึกษาดวย ใหเปนทีท่ ราบกันทัว่ วา หากพรรคไดรบั เลือกใหเขามาทําหนาที่
บริหารประเทศแลว พรรคจะดําเนินการอยางไร ซึ่งนโยบายของพรรคเปนสาเหตุสาคั
ํ ญทีท่ าให
ํ ผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตัง้ เลือกพรรคทีม่ นี โยบายตรงกับความตองการของตน
เมื่ อ พรรคนั้ น ได รั บ เลื อ กให เ ข า มาทําหน าที่ บ ริหารประเทศ ก็ จ ะดําเนิ นการใหเ ป นไปตาม
นโยบายที่ประกาศไวในระหวางหาเสียง โดยการผลักดันนโนบายเหลานัน้ ใหออกมาเปนโครงการทีม่ ี
เงินงบประมาณสนับสนุน ตลอดจนออกกฎหมายหรือระเบียบขอบัญญัตติ า ง ๆ ที่จาเป
ํ น
ในประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเปนเวลานาน มีพรรคการเมืองที่
เขมแข็งและตอเนื่อง การประกาศนโยบายพรรคในเรือ่ งการศึกษาถือวาเปนสิง่ ทีส่ ําคัญยิง่ ในกระบวน
การหาเสี ยงเลือกตั้ง ประชาชนอาจจะสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเปนพิเ ศษหรือไมยอมขึ้นกับวา
นโยบายของพรรคนัน้ ๆ ตรงกับความตองการของประชาชน และหนึง่ ในความตองการพืน้ ฐานของ
ประชาชน คือ การไดรบั การศึกษาทีด่ ี กวางขวางและทั่วถึง ทัง้ ในรูปของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การ
ศึกษาปฐมวัย และการศึกษาตลอดชีพ
ดังนัน้ การนํานโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในตางประเทศมาศึกษาวิจยั จึงเปนเรื่องที่
มีประโยชนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะทําใหรวู า ประเทศอืน่ ๆ นัน้ มีนโยบายการศึกษาในเรือ่ งอะไรบาง
แลว ยังสามารถจะมองเห็นแนวโนมในการจัดการศึกษาของประเทศตาง ๆ ไดอกี ดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาวิจยั นีจ้ ะเปนการดําเนินงานจากเอกสารขอมูลที่จัดหามา เพื่อใหไดขอสรุปในประเด็น
ตาง ๆ วา แตละพรรคการเมืองในประเทศนั้น ๆ ไดมกี ารกําหนดนโยบายการศึกษาไวอยางไร ซึ่งผล
สรุปของงานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถใชเปนขอชี้แนะและกระตุนใหพรรคการเมืองไทยใหความสําคัญกับ
นโยบายการศึกษาตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจยั มีดงั นี้ คือ
1. เพือ่ ศึกษาแนวคิดและประสบการณในการกําหนดนโยบายการศึกษาของพรรคการเมือง
ในตางประเทศ
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2. เพื่อเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของแตละพรรคการเมืองและของแตละประเทศวา มีความ
คลายคลึงหรือแตกตางกันอยางไร
3. เพือ่ หาขอสรุปวา การกําหนดนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองควรจะครอบคลุมเนือ้ หาสาระใด
บาง และควรมีรายละเอียดดานลึกแคไหน จึงจะเหมาะสมสําหรับการกําหนดเปนนโยบาย
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดทําการศึกษาขอมูลนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองใน 9 ประเทศ ซึ่งสืบคนมา
ทางอินเตอรเน็ต ไดแก
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
♦
♦
♦
♦

นโยบายของพรรคเดโมแครต [Democrat Party : DP] (พรรครัฐบาล)
นโยบายของประธานาธิบดีบิล คลินตัน
นโยบายของรองประธานาธิบดีอัล กอร
นโยบายของพรรครีพบั ลิกนั [Republican Party : RP]

♦ นโยบายของนายจอรจบุช ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีในป ค.ศ. 2000
2. ประเทศสหราชอาณาจักร
♦ นโยบายของพรรคแรงงาน [Labour Party : LP] (พรรครัฐบาล)
♦ นโยบายของพรรคอนุรกั ษนยิ ม [Conservative Party : CP]
♦ นโยบายของพรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP]
3. ประเทศแคนาดา
♦ นโยบายของพรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP] (พรรครัฐบาล)
4. ประเทศออสเตรเลีย
♦ นโยบายของพรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP] (พรรครัฐบาล)
♦ นโยบายของพรรคเนชั่นแนล [National Party : NP]
♦ นโยบายของพรรคเดโมแครต [Democrat Party : DP]
5. ประเทศนิวซีแลนด
♦ นโยบายของพรรคแรงงาน [Labour Party : LP] (พรรครัฐบาล)
♦ นโยบายของพรรคเอซีที [ACT]
6. ประเทศเยอรมันนี
♦ นโยบายของพรรคโซเชียลเดโมแครติค [Social Democratic Party : SPD] (พรรครัฐบาล)
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♦ นโยบายของพรรคคริสเตียนเดโมเครแครต [Christian Democrat Party : CDP]
7. ประเทศญีป่ นุ
♦ นโยบายของพรรคลิ เบอรัลเดโมแครติค
(พรรครัฐบาล)

[Liberal Democratic Party : LIDP]

♦ นโยบายของพรรคเดโมแครติคแหงญีป่ นุ [Democratic Party of Japan : DP]
8. ประเทศสิงคโปร
♦ นโยบายของพรรคพีเพิลแอคชั่น [People Action Party : PAP] (พรรครัฐบาล)
♦ นโยบายของพรรคเนชัน่ แนลโซลิดาริต้ี [National Solidarity Party : NSP]
9. ประเทศมาเลเซีย
♦ นโยบายของพรรคเดโมแครติ ค แอคชั่ น
(พรรคฝายคาน)

[Democratic Action Party : DAP]

วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาและยกเฉพาะนโยบายการศึกษาของพรรคตาง ๆ ตามเอกสารทีส่ บื คน โดยสรุป
ยอเอาใจความ และจัดหมวดหมูแยกประเภทตามหัวขอที่พรรคการเมืองนั้น ๆ จัดแบงไวในเอกสาร
โดยในชัน้ แรก ยกมาเปรียบเทียบกันเฉพาะของพรรคการเมืองในประเทศเดียวกัน
ทั้งนี้ ผูว จิ ยั ไดนําขอสรุปของระบบการศึกษาพืน้ ฐานของบางประเทศมากลาวไวในตอนตนของ
บทนัน้ ๆ เพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบการศึกษาพื้นฐานที่มีความแตกตางกัน
จากนัน้ ผูวิจัยจึงไดนําเฉพาะหัวขอของนโยบายการศึกษาของทุกพรรค ทุกประเทศ มาทํา
การเปรียบเทียบกันในตาราง เพื่อใหมองเห็นชัดเจนวา ในประเด็นใด มีพรรคใด ในประเทศใดบาง ที่
กําหนดไวในนโยบายการศึกษาของตน
ทั้งนี้ การเปรียบเทียบนีเ้ ปนเพียงการเปรียบเทียบแตเฉพาะประเด็นหรือหัวขอ ไมไดเปรียบ
เทียบลงในรายละเอียด ซึง่ จะตองกลับไปดูวา ในประเด็นดังกลาว พรรคการเมืองนั้นไดกําหนดไวเปน
นโยบายอยางไร
การเปรียบเทียบในแบบตารางนี้ ทําใหเห็นชัดเจนวามีประเด็นใดทีเ่ ปนเรือ่ งทีพ่ รรคการเมือง
ของทัง้ 9 ประเทศใหความสนใจและกําหนดเปนนโยบายมากทีส่ ดุ และประเด็นใดมีพรรคที่กําหนดให
เปนนโยบายนอยทีส่ ดุ
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นอกจากนี้ ยังสามารถจะเปรียบเทียบกันระหวางพรรคการเมืองในประเทศตาง ๆ หรือใน
ประเทศเดียวกันไดวา แตละพรรคกําหนดนโยบายการศึกษาไวครอบคลุมประเด็นตางๆ มากนอยตาง
กันอยางไร

ผลการประมวลขอมูล
ในการเปรียบเทียบนโยบายระหวางพรรคการเมืองนั้น จะตองเปนการเปรียบเทียบระหวาง
พรรคทีอ่ ยูใ นประเทศเดียวกัน โดยนํานโยบายในเรือ่ งเดียวกันมาเทียบเคียงกันวา แตละพรรคประกาศ
หรือสัญญาวาจะดําเนินการในเรือ่ งนัน้ ๆ อยางไร ซึ่งอาจจะแตกตาง หรือคลายกัน หรือขัดแยงตรง
ขามกันอยางสิ้นเชิงก็ได
สวนการเปรียบเทียบนโยบายระหวางพรรคการเมืองที่อยูกันคนละประเทศ โดยปกติแลว ไม
อาจ หรือไมควรที่จะนํานโยบายของพรรคในแตละประเทศมาเปรียบเทียบกัน เพราะการกําหนด
นโยบายพรรคของแตละประเทศยอมแตกตางกันตามระบบพื้นฐานการศึกษาในประเทศนั้น ๆ อีกทัง้
แตละประเทศยังมีปญหาที่แตกตางกันอีกดวย
แตการวิเคราะหวา นโยบายทีเ่ ขียนขึน้ นัน้ จัดอยูใ นประเด็นใด เพื่อนํามาประมวลวาตางพรรค
การเมือง ที่ตั้งอยูในตางประเทศ มีนโยบายในประเด็นนั้น ๆ หรือไม ทําใหสามารถนํานโยบายของแต
ละพรรคมาเปรียบเทียบกันไดในเชิงปริมาณของเนื้อหาสาระวามีความครอบคลุมในเรือ่ งตาง ๆ มาก
นอยเพียงใด
จากนั้นจึงไดจัดทําตารางแสดงการเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของ 18 พรรคการเมือง
และ 3 บุคคล โดยแบงประเด็นทีจ่ ะเปรียบเทียบออกเปน 5 หัวขอใหญ และ 48 หัวขอยอย ดังนีค้ อื
• ระดับการศึกษา
1. การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและกอนวัยเรียน
2. การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
3. การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
4. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
5. การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
6. การจัดการศึกษาผูใหญ
7. การจัดการศึกษาใหชมุ ชนและการศึกษาตลอดชีพ
8. การฝกอบรมระหวางการประกอบอาชีพ
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• กลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
9. ชนกลุมนอย
10. ผูมีความบกพรองและดอยโอกาส
11. ผูมีความสามารถพิเศษ
12. ผูปกครองและครอบครัว
13. ครู
14. คณะกรรมการการศึกษาทองถิน่
15. องคกร และคณะกรรมการประเภทตาง ๆ
16. การมีสวนรวมของภาคเอกชน
17. สังคมและชุมชน
• การเงินและงบประมาณ
18. เงินทุนและงบประมาณ
19. เงินอุดหนุนและชวยเหลือ
20. ทุนการศึกษา
21. เงินกูเพื่อการศึกษา
22. เงินออมเพื่อการศึกษา
23. ระบบภาษีและการลดหยอน
24. คาเลาเรียน
• เนื้อหาสาระ
25. ประชาธิปไตยศึกษา
26. เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
27. การมีอินเตอรเน็ต
28. การศึกษาทางไกล
29. ความปลอดภัยในสถานศึกษา
30. คุณภาพและมาตรฐานในการศึกษา
31. โครงการพิเศษรูปแบบตาง ๆ
32. ยาเสพยตดิ ในสถานศึกษา
33. การใชอาวุธและความรุนแรง
34. เพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธในโรงเรียน
35. ภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ
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• การบริหารและการจัดการ
36. การบริหารภายในสถานศึกษา
37. หลักสูตรและการเรียนการสอน
38. การตรวจสอบ
39. เสรีภาพในศาสนกิจ
40. ความเสมอภาคและยุตธิ รรม
41. ความสัมพันธกับตางประเทศ
42. ความประพฤติของนักเรียน
43. ระเบียบวินัยและศีลธรรม
44. กฎระเบียบในการบริหารการศึกษา
45. การขยายการศึกษาภาคบังคับ
46. ใบอนุญาตสถานศึกษา
47. การวิจัยและพัฒนา
48. การปฏิรปู การศึกษา
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในตางประเทศ
ประเทศ
USA
พรรค
I. ระดับ
1 ปฐมวัยและกอนวัยเรียน
2 ประถมศึกษา
3 มัธยมศึกษา
4 อุดมศึกษา
5 อาชีวศึกษา
6 การศึกษาผูใหญ
7 การศึกษาชุมชน/การศึกษาตลอดชีพ
8 การฝกอบรมระหวางประกอบอาชีพ
II. กลุม
9 ชนกลุม นอย
10 ผูมีความบกพรองและดอยโอกาส
11 ผูมีความสามารถพิเศษ
12 ผูปกครองและครอบครัว
13 ครู
14 คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น
15 องคกรและ/หรือคณะกรรมการ
16 ภาคเอกชน
17 สังคมและชุมชน
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ประเทศ
พรรค
III. การเงิน
18 เงินทุนและงบประมาณ
19 เงินอุดหนุนและชวยเหลือ
20 ทุนการศึกษา
21 เงินกูเพื่อการศึกษา
22 เงินออมเพือ่ การศึกษา
23 ระบบภาษีและการลดหยอน
24 คาเลาเรียน
IV. เนื้อหาสาระ
25 ประชาธิปไตยศึกษา
26 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
27 อินเตอรเน็ต
28 การศึกษาทางไกล
29 ความปลอดภัยในสถาบัน
30 คุณภาพและมาตรฐานในการศึกษา
31 โครงการพิเศษ
32 ยาเสพติด
33 อาวุธ
34 เพศศึกษาและเพศสัมพันธในโรงเรียน
35 ภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ
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10
6
4
9
8
3
16
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1
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ประเทศ
พรรค
V. การบริหารและจัดการ
36 การบริหารภายในสถาบัน
37 หลักสูตรและการเรียนการสอน
38 การตรวจสอบ
39 เสรีภาพในศาสนกิจ
40 ความเสมอภาคและยุติธรรม
41 ความสัมพันธกบั ตางประเทศ
42 ความประพฤติของนักเรียน
43 ระเบียบวินัยและศีลธรรม
44 กฎระเบียบในการบริหารสถานศึกษา
45 ขยายการศึกษาภาคบังคับ
46 ใบอนุญาตสถานศึกษา
47 การวิจัยและพัฒนา
48 การปฏิรูปการศึกษา
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หมายเหตุ :
สหรัฐอเมริกา :

พรรคเดโมแครต [Democrat Party : DP]
คลินตัน [Bill Clinton : Clint]
กอร [Al Gore : Gore]
พรรครีพับลิกัน [Republican Party : RP]
จอรจบุช [George Bush : Bus]
สหราชอาณาจักร :
พรรคแรงงาน [Labour Party : LP]
พรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP]
พรรคอนุรกั ษนยิ ม [Conservative Party : CP]
แคนาดา :
พรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP]
ออสเตรเลีย : พรรคเนชั่นแนล [National Party : NP]
พรรคเดโมแครต [Democrat Party : DP]
พรรคลิเบอรัล [Liberal Party : LIP]
นิวซีแลนด : พรรคแรงงาน [Labour Party : LP]
พรรคเอซีที [ACT]
เยอรมันนี :
พรรคสังคมประชาธิปไตย [Social Democrat Party : SPD]
พรรคคริสเตียนเดโมแครต : [Christian Democrat Party : CDP]
ญีป่ นุ :
พรรคลิเบอรัลเดโมแครติค : [Liberal Democratic Party : LDP]
พรรคเดโมแครติค : [Democratic party : DP]
สิงคโปร :
พรรคพีเพิลแอคชั่น : [People Action Party : PAP]
พรรคเนชัน่ แนลโซลิดาริต้ี : [National Solidarity Party : NSP]
มาเลเซีย :
พรรคเดโมแครติคแอคชั่น [Democratic Action Party : DAP]
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร เปนหัวขอที่ไดรับความนิยม
บรรจุไวในนโยบายพรรคมากทีส่ ดุ โดยมี 16 พรรคการเมืองมีนโยบายในเรื่องนี้ในประเด็น ซึ่งลวนแตมี
เปาหมายในการสนับสนุนสงเสริมใหมีการเรียนรูและใชงานเทคโนโลยีขาวสารขอมูลและคอมพิวเตอร
ในระดับการศึกษาตาง ๆ ทั้งสิ้น
พรรคการเมืองที่บรรจุสาระและเปาหมายในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีจํานวน
มากเปนทีส่ อง คือ มี 12 พรรค
ผูปกครองและครอบครัว และครู เปนองคกรทีม่ สี ว นสําคัญยิง่ ในการเรียนและการสอนของ
ผูเ รียน มี 11 พรรคการเมืองที่กาหนดนโยบายในสองเรื
ํ
อ่ งนี้ เชนเดียวกับการกําหนดนโยบายในเรือ่ ง
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
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นโยบายเกี่ ย วกั บ เงิ นทุ นและงบประมาณถือเปนมาตรการที่สาคั
ํ ญ ยิ่งที่จะทําใหการจัดการ
ศึกษาสัมฤทธิผ์ ล มีตวั อยางถึง 10 พรรคการเมืองที่ไดกําหนดนโยบายนีเ้ อาไวอยางชัดเจน นอกจาก
นัน้ ยังมี 10 พรรคเชนกันทีม่ นี โยบายเกีย่ วกับทุนการศึกษา
เกินกวาครึง่ หนึง่ ของประเทศทีไ่ ดนานโยบายการศึ
ํ
กษาของพรรคการเมืองมาศึกษาในครัง้ นี้
ไดชอ่ื วาเปนประเทศทีม่ รี ะบบการบริการสังคมทีด่ ี และมีสวัสดิการสังคมทีร่ ฐั จัดใหแกประชาชนมาเปน
เวลานานแลว แตอยางไรก็ตาม ประเทศเหลานั้นก็ยังไดยาถึ
ํ้ งการใหการศึกษาแกผบู กพรองและ
ดอยโอกาสในรูปแบบตาง ๆ ดวย โดยมีถงึ 10 พรรคการเมืองที่บรรจุเรื่องนี้ไวในนโยบายของพรรค
เปนทีท่ ราบกันดีวา พรรคการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคที่กาลั
ํ งเปนรัฐบาล มีบทบาท
สําคัญยิ่งในการกําหนดเงินอุดหนุนและชวยเหลือในการศึกษา มีพรรคการเมืองถึง 9 พรรคในการ
ศึกษาครัง้ นีท้ ม่ี นี โยบายในเรือ่ งนี้ ซึ่งเทากับจํานวนพรรคการเมืองทีไ่ ดมนี โยบายเกีย่ วกับการปรับปรุง
แกไขระบบภาษีและการลดหยอนในรูปแบบตาง ๆ กัน
ในเรื่องของการกําหนดหลักสูตรและการเรียนการสอน มี 9 พรรคการเมืองทีก่ ําหนดไวใน
นโยบาย
นโยบายเรือ่ งคาเลาเรียน การทําโครงการพิเศษในรูปแบบตาง ๆ และการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งสามเรื่องนี้มี 8 พรรคการเมืองที่กาหนดไว
ํ
ในนโยบาย
มี 7 พรรคการเมืองทีก่ ําหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วกับกฎระเบียบในการบริหารสถานศึกษา
และในประเด็นดังตอไปนีค้ อื การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและกอนวัยเรียน การจัดการ
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาชุมชนและการศึกษาตลอดชีพ การมีสวนรวมของภาค
เอกชน เงินกูเ พือ่ การศึกษา คุณภาพและมาตรฐานในการศึกษา ความเสมอภาคและยุตธิ รรม
ระเบียบวินยั และศีลธรรม การวิจัยและพัฒนา การมีอินเตอรเน็ตใช มี 6 พรรคการเมืองเทา ๆ กันที่
กําหนดนโยบายในเรือ่ งตาง ๆ ดังกลาว
นโยบายที่เกี่ยวกับองคกร และ/หรือคณะกรรมการในรูปแบบตาง ๆ การฝกอบรมระหวาง
ประกอบวิชาชีพ และความปลอดภัยในสถานศึกษา มี 5 พรรคการเมืองทีก่ ําหนดนโยบายเอาไว
เรื่องของการใหการศึกษาแกชนกลุมนอย เงินออมเพื่อการศึกษา และการบริหารภายใน
สถาบัน มี 4 พรรคการเมืองทีไดกําหนดไวในนโยบาย
มี 3 พรรคการเมืองที่กาหนดนโยบายในเรื
ํ
อ่ งตาง ๆ ที่คอนขางจะเปนประเด็นที่พิเศษเฉพาะตัว
ของแตละสังคมที่มีความแตกตางกันตามความแตกตางของรูปแบบการจัดบริการดานการศึกษา คือ
นโยบายเกีย่ วกับผูม คี วามสามารถพิเศษ การใหการศึกษาวิชาประชาธิปไตยศึกษา ปญหายาเสพยตดิ
ในสถานศึกษา และการมีอาวุธและความรุนแรงในสถานศึกษา
ในเรือ่ งของการศึกษาผูใ หญ สังคมและชุมชน การศึกษาทางไกล เสรีภาพในการประกอบ
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ศาสนกิจในสถานศึกษา ความสัมพันธในการจัดการศึกษากับตางประเทศ คณะกรรมการการศึกษา
ทองถิน่ และการปฏิรปู การศึกษานัน้ มีจานวน
ํ
2 พรรคการเมืองเทา ๆ กันทีไ่ ดกําหนดไวในนโยบาย
ทายที่สุดนั้น มีเพียงพรรคการเมืองเดียวที่ไดกําหนดเรือ่ งตาง ๆ เหลานี้ไวในนโยบายของตน
คือ เพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธในโรงเรียน ภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ การตรวจสอบ
ความประพฤติของนักเรียน การขยายการศึกษาภาคบังคับ และใบอนุญาตสถานศึกษา
ผูว จิ ยั มีขอ สรุปวา หัวขอหรือประเด็นใดทีเ่ ปนสากล เปนแนวโนม หรือเปนประเด็นที่สําคัญ
ยอมมีพรรคการเมืองจํานวนมากทีก่ ําหนดนโยบายในเรือ่ งนัน้ ๆ เอาไว ในขณะที่หัวขอหรือประเด็นใด
เปนเรื่องเฉพาะที่เปนปญหาหรือสะทอนภาพของสังคมในประเทศนั้นเทานั้น ยอมมีพรรคการเมือง
จํานวนนอยในการศึกษาครัง้ นีท้ ก่ี ําหนดนโยบายในเรือ่ งตาง ๆ เหลานัน้ เอาไว
และถาจะคิดวามีเรื่องใดที่มีมากกวา 5 พรรคขึน้ ไปเขียนไวเปนนโยบาย ใหถอื วาหัวขอนัน้ เปน
ประเด็นที่เปนสากลหรือคอนขางจะเปนสากล ในขณะทีน่ โยบายใดมีพรรคเขียนไวนอ ยกวา 5 ลงมา นา
จะเปนประเด็นที่ถือเปนกรณีคอนขางพิเศษเฉพาะประเทศ ซึ่งสะทอนมาจากสภาพสังคมที่แตกตางกัน
ซึ่งแสดงถึงปญหาที่ประเทศนั้น ๆ กําลังประสบอยู จึงไดกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อแกไขเยียวยาปญหา
นัน้ ๆ เชน
ในประเทศที่มีปญหาชนกลุมนอยที่ดอยสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหเด็กกลุมนี้ไม
มีโอกาสรับการศึกษาเทาเทียมเด็กอื่น ๆ บางพรรคจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนสงเสริมการศึกษาใน
ระดับตาง ๆ ในวิถที างตาง ๆ แกชนกลุมนอย
สหรัฐฯ มีปญหาชาวอินเดียนแดงและพวกฮิสปานิค นิวซีแลนดมีปญหาชาวเมารี และมาเลเซีย
มีปญหาประชากรเชื้อชาติจีนและทมิฬ
หรือสหรัฐฯ มีปญ
 หายาเสพยตดิ ในสถานศึกษา มีปญ
 หาการใชอาวุธและเกิดความรุนแรงใน
โรงเรียนจนถึงขัน้ มีนกั เรียนถูกยิงตายบอยครัง้ มีปญหาการกีดกันมิใหนักเรียนบางกลุมประกอบศาสน
กิจในสถานศึกษา และมีปญหาเด็กนักเรียนมีความสัมพันธทางเพศจนมีทองตองเลิกเรียนกลางคัน ทํา
ใหรัฐสูญเสียทรัพยากรที่จัดใหการศึกษาไปมาก พรรคการเมืองของสหรัฐฯ จึงไดกําหนดนโยบายใน
เรือ่ งตาง ๆ เหลานี้ไว
มีบางประเทศ เชน อังกฤษและออสเตรเลีย ใหความสําคัญกับผูท ม่ี คี วามสามารถพิเศษมาก
จึงไดกําหนดนโยบายในการสนับสนุนใหเด็กประเภทนีม้ กี ารพัฒนาเปนพิเศษ
และญี่ปุนซึ่งมีการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาจากรัฐบาลกลางไปใหทองถิ่นจนกระทั่ง
แทบจะไมเหลือบทบาทสําหรับรัฐบาลกลาง การศึกษาในญีป่ นุ มีการจัดการทีด่ ถี งึ ขัน้ ทีม่ อี ตั ราการเรียน
ตอในระดับมัธยมปลายสูงถึง 94.2 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาเปนอัตราสวนที่สูงมาก แสดงถึงการประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาการศึกษา แตนักเรียนและนักศึกษาญี่ปุนยังมีขอดอยในการเรียนภาษา
19

อังกฤษหรือภาษาทีส่ องอืน่ ๆ ซึ่งขณะนี้เปนที่ยอมรับแลววามีความสําคัญทีส่ ดุ ในการประกอบอาชีพตอ
ไป ดังนั้นพรรคเดโมแครติคของญี่ปุนจึงกําหนดนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาทีส่ องเอาไว
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บทที่ 2
นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองประเทศตางๆ
นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองสหรัฐอเมริกา
ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาประกอบดวย 50 มลรัฐ แตละมลรัฐเปนผูร บั ผิดชอบบริการการศึกษาประชาชน
[public education] และเปนผูอ อกกฎหมายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในมลรัฐของตนเอง โดยมีบทบัญญัติ
ในเรือ่ งตาง ๆ ครอบคลุมทัง้ การบริหาร จัดการ การดําเนินงานการศึกษา
ในการศึกษาบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ/หรือ การศึกษาภาคบังคับ
ของมลรัฐฟลอริดาและนิวเจอรซี ทําใหมองเห็นภาพระบบการศึกษาดังนี้ คือ
การศึกษาภาคประชาชน [public school education] แบงเปนสามระดับ คือ ประถมศึกษา
(รวมการศึกษากอนประถมศึกษา) ระดับมัธยมศึกษา และระดับหลังมัธยมศึกษา การศึกษาวิชาชีพจัด
รวมอยูระดับมัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษา สวนการศึกษาผูใ หญ มีจัดใหแกประชาชนในทุกพื้นที่
ทุกชวงอายุของผูใหญ ตลอดชีวติ
การศึกษาภาคบังคับ เริม่ อายุ 5 ป, 6 ป และ 7 ป ตางกันตามกฎหมายของแตละมลรัฐ และ
บังคับใหเรียนจนอายุครบ 16 ป รัฐใหการศึกษาโดยไมคดิ คาใชจา ยจนกวาจะจบปท่ี 12 ทั้งนี้เฉพาะ
นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของทางการ
นักเรียนทุกคนตองเขาเรียนเมือ่ ถึงเกณฑอายุจนกวาจะอายุครบ 16 ป นักเรียนทีต่ ง้ั ครรภ
ระหวางเรียนมีสทิ ธิทจ่ี ะเรียนตอได แตสถานศึกษาอาจจะจัดแผนการเรียนที่เหมาะสมให
เด็กที่มีสภาพบกพรองทางกายหรือจิตใจ เมื่ออายุครบ 3 ขวบ มีสทิ ธิเขารับการศึกษาพิเศษ
เด็กทีไ่ มมบี า นอยูอ าศัย ตองไดเขารับการศึกษาที่รัฐจัดใหโดยไมคิดคาใชจาย
การจัดการศึกษาที่บาน [home school] บิดามารดาทีม่ ลรัฐออกประกาศนียบัตรใหสอนวิชา
หรือชัน้ หนึง่ ใด สามารถจัดการศึกษาทีบ่ า นได แตถา ไมมคี ณ
ุ วุฒติ อ งปฏิบตั ติ ามขอกําหนด
การเขาเรียนอนุบาลและเขารับบริการกอนอนุบาล เด็กที่มีอายุจะครบ 5 ป มีสิทธิที่
เขาเรียนในสถานศึกษาอนุบาลของทางการ เด็กที่มีอายุครบ 3 ป มีสิทธิเขาเรียนในสถานศึกษากอน
อนุบาล
หลักสูตรและการควบคุมนักเรียน มลรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานหลักสูตรตัวอยางขึ้น
มาตรฐานนี้ตองชวยใหสามารถเลือกแบบเรียน แบบทดสอบ และเปนแนวทางในการจัดฝกอบรมครูได
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มาตรฐานผลปฏิบัติการเรียน [performance standard] เครื่องมือและวิธีวัด จัดใหมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก และรายงานผลการประเมินนี้ใหทราบเปนประจําป
คณะกรรมการสื่อการสอนของมลรัฐ ตัง้ คณะกรรมการสือ่ การสอน ประกอบดวยบุคคลที่
กําลังทําหนาทีส่ อน หรือนิเทศในโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษา ซึง่ เปนตัวแทนระดับและวิชาหลัก ซึ่ง
จะใชสอ่ื การสอน บุคคลภายนอกที่มีอาชีพไมเกี่ยวของกับการศึกษาใหมีหนาที่เสนอแนะสื่อการสอนใน
ระดับประถม และมัธยม
โรงเรียนทางการทีอ่ นุญาตใหเอกชนจัดการ [charter school] เปนโรงเรียนที่ไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ มีฐานะเปนองคกรนิตบิ คุ คล ดําเนินการโดยเปนอิสระจากกฎระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับ
โรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะความเปนอิสระในเรื่องการจัดการดานวิชาการ การเงิน และบุคคล โดยโรง
เรียนจะตองแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินการตามกฎบัตรที่ไดทาไว
ํ กับหนวยงานที่มีอานาจ
ํ
อนุมตั ิ
หลักสูตร นอกจากวิชาทั่วไปแลว ยังกําหนดใหมกี ารสอนใหรกั ชาติ สอนเกีย่ วกับโรคเอดส
สอนการขับขีย่ านยนตและการจราจร และสอนเกี่ยวกับการปองกันการใชยาเสพยติดดวย
การบริหารการศึกษา กฎหมายกําหนดหนาทีข่ องมลรัฐ และคณะกรรมการการศึกษาของ
มลรัฐอยางละเอียด โดยเนนดานการวางนโยบาย การกําหนดมาตรฐานการศึกษา การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา ในแตละเมือง [county] ถือเปนเขตการศึกษา [school district] ที่
ตองมีคณะกรรมการเขตการศึกษา [District Board of Education] ทีเ่ ปนบุคคลอาศัยอยูใ นเขต มา
จากการเลือกตัง้ ทําหนาทีค่ วบคุม จัด และบริหารโรงเรียนภายในเขต ใหเปนไปตามระเบียบและมาตร
ฐานขัน้ ตําที
่ ร่ ฐั กําหนด
คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน [School Advisory Council] จัดตั้งโดยคณะกรรมการเขต
การศึกษา มีประจําทุกโรงเรียน ประกอบดวย ครูใหญ และกรรมการอืน่ ทีม่ าจากครู บุคคลการ นัก
เรียน ผูป กครอง และประชาชนภาคธุรกิจและจากชุมชน
พรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกามี 2 พรรคการเมืองใหญที่ผลัดกันขึ้นปกครองประเทศ คือ เดโมแครตและรีพับลิ
กัน แตละพรรคจะมีนโยบายในเรื่องตาง ๆ รวมทัง้ นโยบายการศึกษาดวย ซึ่งนโยบายบางเรื่องจะเปน
สิ่งที่ตรงขามหรือคัดคานนโยบายของอีกพรรคโดยตรง เมือ่ พรรคใดเปนรัฐบาลก็จะปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ที่ไดประกาศไวในขณะหาเสียง หรือบางครั้งก็จะริเริ่มนโยบายใหม ๆ ซึ่งมักจะมีขั้นตอนที่สําคัญโดย
เริม่ ตนจากการวางแนวความคิด ยื่นขอเสนอตอสภา กําหนดวาระการประชุมพิจารณา ผานเปน
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กฎหมาย จัดสรรเงินทุนงบประมาณซึ่งรวมถึงเงินชวยเหลือ การใชมาตรการดานภาษีเขาชวยจูงใจ
และในที่สุดก็จะมีการปฏิบัติตามนโยบายและมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการ
จะเห็นวาแมจะใชเวลานาน แตทุกนโยบายเมื่อผานจากสภาในรูปของกฎหมาย ก็จะมีเงิน
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามทั้งสิ้น
ในขณะที่ฝายรัฐบาลกําลังปฏิบัติตามนโยบายใด พรรคฝายคานก็อาจจะประกาศนโยบาย
ตอตานหรือตรงกันขามได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจวนจะถึงเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งตอไป ตัว
แทนพรรคทั้งสองฝายตางก็จะประกาศนโยบายสําคัญของตนในเรือ่ งตาง ๆ ผูออกเสียงเลือกตั้งอาจจะ
ตัดสินใจเลือกผูสมัครคนใดเพราะนโยบายนั้น ๆ เปนที่พึงพอใจ
ในป ค.ศ. 2000 เนื่องจากประธานาธิบดีคลินตันแหงพรรคเดโมแครตจะหมดวาระรอบที่สอง
จึงจะมีการเลือกตั้งผูดารงตํ
ํ าแหนงประธานาธิบดีอีกครั้ง เปนที่คาดหมายวา เดโมแครตคงจะสงรอง
ประธานาธิบดีอัล กอร ลงสมัคร ในขณะที่ตัวเก็งฝายรีพับลิกัน ไดแก จอรจ บุช ซึง่ เปนผูว า การรัฐ เท็กซั
ส ดังนัน้ จึงไดนํานโยบายการศึกษาของทัง้ พรรคและตัวเก็งผูส มัครทัง้ คูม าดูเพือ่ เปรียบเทียบกันและยัง
ได นานโยบายการศึ
ํ
กษาของประธานาธิบดีคลินตันที่ประกาศออกมาในชวงป 1999 ตั้งแตเดือน
มกราคมถึงกันยายนมาใหเปรียบเทียบอีกดวย
หากผลการเลือกตัง้ ในปลายป 2000 ออกมาวาใครชนะ เปนทีแ่ นนอนวาสหรัฐอเมริกาจะนํา
นโยบายการศึกษาของพรรคและผูส มัครคนนัน้ ไปดําเนินการ
นโยบายการศึกษาของพรรคเดโมแครต
เดโมแครตกําหนดนโยบายการศึกษาไว 7 ขอ คือ
1. สรางโรงเรียนของรัฐใหเขมแข็งมัน่ คง
• เพิ่มเงินชวยเหลือ Head Start เพื่อใหมีทุนในการจัดซื้อหนังสือ อุปกรณ เทคโนโลยีใหม และ
จัดจางบุคลากรทีด่ ที ส่ี ดุ
• ปรับโครงสรางการบริหารควบคุมในระดับมลรัฐใหม เพื่อลดกฎระเบียบตาง ๆ ใหโรงเรียนมี
ความยืดหยุน ในการบริหารมากขึน้
• เด็กเกรด 3 ทุกคนตองอานหนังสือออก
• ครูตอ งมีความสามารถในการสอนตามมาตรฐานทีก่ ําหนด ครูทท่ี ํางานดีจะมีรางวัลให
• โรงเรียนใดไมมีคุณภาพจะตองไดรับการปรับปรุง
• ใหการศึกษาแกเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางรางกาย
2. สอนเรื่องคุณคาของการเปนมนุษย
3. โรงเรียนตองมีความปลอดภัย
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• ปลอดอาวุธ
• ปลอดยาเสพยตดิ
• นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. นําเทคโนโลยีเขามาในชั้นเรียน
• คอมพิวเตอร
• ทุกชั้นเรียนและหองสมุดมีระบบเทคโนโลยีขาวสารขอมูลเชื่อมตอกัน
5. เตรียมเด็กใหพรอมสําหรับการทํางาน
6. ใหทุกคนมีโอกาสไดเรียนสูงขึ้นโดย
• รัฐจัดใหมีโครงการเงินกูเพื่อการศึกษา
• ลดตนทุนการจัดการศึกษาลงครึง่ หนึง่
• ใหทนุ การศึกษาในระดับวิทยาลัย
7. ลดภาษีเพื่อการศึกษาในวิทยาลัย
• ขยายโครงการเรียนพรอมทํางานใหถงึ นักศึกษา จํานวน 1 ลานคน
• ยอมใหนําเงิน IRA มาจายคาเลาเรียน
• ใหทนุ การศึกษารายละ 1000 ดอลลาร แกนักเรียนคะแนนสูงสุด 5 เปอรเซ็นตที่จบโรงเรียน
มัธยมปลายทุกแหง
• ขยายการศึกษาภาคบังคับใหเปน 14 ป
• ลดหยอนภาษีอกี 10,000 ดอลลารแกครอบครัวที่มีสมาชิกเรียนตอจากชั้นมัธยม
• ลดภาษี 1500 ดอลลาร ใหผทู จ่ี า ยคาเรียนวิทยาลัยปแรก และหากปทส่ี องไดคะแนนเฉลีย่ B
ก็ใหสทิ ธิตอ ไปอีกป
นโยบายการศึกษาของคลินตัน
คลินตัน ไดชื่อวา เปนประธานาธิบดีที่ใหความสนใจในเรื่องของการศึกษามากที่สุดคนหนึ่ง
ตลอดเวลาทีด่ ํารงตําแหนง เขาจะมีนโยบายมากมายในเรือ่ งของการศึกษา รวมทั้งยังลงลึกในราย
ละเอียดของแตละเรือ่ งดวย ในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงกันยายน 1999 คลินตัน ไดประกาศหรือ
ริเริม่ ดําเนินการตาง ๆ ในเรื่องการศึกษาจัดแบงกลุมได 10 เรื่อง คือ
1. มาตรฐานการศึกษา
• เนนทีว่ นิ ยั และวิชาการ
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2. ลดขนาดของชั้นเรียน
• ชัน้ เรียนประถมมีขนาด 18 คนตอหอง
• ชั้นเรียนทั้งหมดมีขนาด 20 คนตอหอง
3. นักเรียน
• โครงการรับนักเรียน
• โครงการพัฒนาเด็กในดานการอาน และคณิตศาสตร
4. ผูปกครอง
• ใหมกี ารประเมินความเห็นของผูป กครอง ในเรือ่ งความกาวหนาในการเรียนของเด็ก
คุณภาพของครูผสู อน ขนาดของหองเรียน ความปลอดภัยในโรงเรียน การมาเรียนอยาง
สมํ่าเสมอของเด็ก และอัตราสวนของผูที่จบการศึกษา
• ใหผูปกครองมีการออมทรัพยเพื่อเปนทุนการศึกษาในอนาคตของลูก
5. โครงการพิเศษเพื่อชวยเหลือเด็กเรียนออนไมใหตองเรียนซําชั
้ ้น
• โครงการหลังเลิกเรียน
• โครงการภาคฤดูรอ น
6. โรงเรียนทีม่ ผี ลการดําเนินงานแยไมไดมาตรฐาน
• ใหปรับปรุง และมีสิ่งจูงใจเปนรางวัลถาทําการปรับปรุงสําเร็จ
• ถาใหโอกาสปรับปรุงแลวไมดขี น้ึ ใหใชมาตรการเด็ดขาดคือ ปดโรงเรียน
7. ปญหาความยากจนที่เปนสาเหตุของความไมเสมอภาคทางการศึกษา
• ชาวอเมริกันพื้นเมือง (อินเดียนแดง)
• ฮิสปานิค และเปอโตริโก
8. ครู
• มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ
• ครูเขาใหม จะใหเพิ่มจํานวนการรับ มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ และจัดเงินทุน
การศึกษาแกผทู ต่ี อ งการจะเปนครู
• การฝกอบรมครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา
ศึกษา

โดยเฉพาะในเรื่องซอฟทแวรทางการ

9. เทคโนโลยี
• ครูผูสอนตองมีความรู
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• อุปกรณ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ใหนํามาใชในการเรียนการสอน ทั้งผูสอนและผูเรียนใช
สือ่ กลาง คือ อินเตอรเน็ต
• นักเรียนเกรด 8 ทุกคนจะตองใชคอมพิวเตอรเปน
10. เงินทุน
• เพื่อการกอสรางอาคารเรียนใหมหรือปรับปรุงอาคารเดิม
• เพื่อการซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณเครื่องใช
• เพือ่ การทําใหโรงเรียนมีความทันสมัยขึน้
นโยบายการศึกษาของอัล กอร
รองประธานาธิบดี อัล กอร จะลงสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีในนามพรรคเดโมแครต
ในป ค.ศ. 2000 พรอมประกาศวา แผนเศรษฐกิจจะลงทุนงบประมาณใน 10 ปขางหนา เปนเงิน
2,926 พันลานเหรียญ ในจํานวนนี้จะเปนการลงทุนเพื่อการศึกษา 115 พันลานเหรียญ คิดเปน รอยละ
3.93 จัดเปนอันดับสุดทายในงบประมาณ 7 ประเภท (เรียงจากมากไปนอย กลาโหม การเงิน สาธารณ
สุข กิจการภายใน การแพทย ประกันสังคม และการศึกษา)
กอร มีนโยบายการศึกษาดังนี้ คือ
1. ลดชองวางในการมีโอกาส
• ใหเด็กทุกคนมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล
• ปรับปรุงคุณภาพครู ยกระดับอาชีพครู รับสมัครคนเกงและฝกอบรมใหเปนครูที่ดี
• สนับสนุนการออมเพือ่ การศึกษาในวิทยาลัย ทําใหทกุ คนสามารถเขารับการฝกอบรมได
• ยกเวนภาษีเงินออมเพื่อการศึกษาตอในวิทยาลัย และใหสามารถโอนสิทธิในการยกเวนภาษีนี้
ขามรัฐได
• ใหเงินกองทุนแกโรงเรียนที่มีอัตราเด็กเลิกเรียนกลางคันตํา่ และแกโรงเรียนทีม่ อี ตั ราเด็กเรียน
จบการศึกษาสูง
• สนับสนุนใหวิทยาลัยและโรงเรียนรวมมือกัน ในการเตรียมพรอมเด็กสําหรับการศึกษาตอใน
วิทยาลัย
• ใหความชวยเหลือเด็กดอยโอกาสใหเขาเรียนในวิทยาลัย รวมทัง้ การจัดทุนการศึกษาใหดว ย
• ใหเครดิตภาษีแกภาคอุตสาหกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมรายยอย
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• ใหเครดิตภาษีสงู สุดถึง 60,000 เหรียญตอหัว แกภาคเอกชนที่จัดฝกอบรมลูกจาง
2.

ปฏิวัติระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การศึกษาปฐมวัย
• ใหเงินชวยเหลือมลรัฐขยายโครงการการศึกษากอนวัยเรียน

โรงเรียนมัธยม
• ลดขนาดชั้นเรียนประถมเหลือ 18 คน และมัธยมเปน 20 คน
• ใหอํานาจบริหารจัดการแกครูใหญ
• สอบทักษะการสอนครูเขาใหมทกุ คน
•
•
•
•
•
•
•

เขมงวดในการตอใบอนุญาตสถานศึกษา
ประเมินผลงานครูหลังไดใบประกอบวิชาชีพ
ใหรางวัลครูดี
ดําเนินการเขมงวดโรงเรียนที่ผลประกอบการแย ใหรางวัลโรงเรียนผลประกอบการเยี่ยม
ปรับหลักสูตรสําหรับเด็กออน
มีโรงเรียนใหเลือกมากขึ้น
จัดชั้นเรียนภาคฤดูรอนสําหรับเด็กสอบไมผาน

•
•
•
•
•

ใชเทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา
ทุกชั้นเรียนและหองสมุดมีอินเตอรเน็ตใช
ฝกอบรมครูใหใชเทคโนโลยีใหมเปน
ทุกโรงเรียนมีซอฟตแวรการศึกษา
เลือกสรรอาสาสมัครชวยสอนระบบออนไลน
ความปลอดภัยในโรงเรียน
ไมมีอาวุธ
ใหโอกาสแกเด็กทีเ่ คยทําผิด
เพิ่มการดูแลเด็กหลังชั่วโมงเรียน
ปฐมนิเทศผูปกครองและเด็กในวันแรกของภาคเรียน

•
•
•
•

• สอนวิชาพลเมืองศึกษาในทุกโรงเรียน
เงินออมและภาษี
• ยกเวนภาษีใหบญ
ั ชีเงินออมเพือ่ การศึกษาตอ
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• ยกเวนภาษีใหบญ
ั ชีเงินออมเพือ่ การศึกษาตลอดชีพ สําหรับพนักงานและคูส มรส รวมทั้งบุตร
ทีก่ ําลังเรียนในวิทยาลัย
โครงการ 21st Century Teachers Corps
• ใหเงินทุนไมเกิน 10,000 ดอลลาร เพือ่ ชดเชยคาเลาเรียนแกผจู บปริญญาครูทส่ี อบไดใบ
ประกอบวิชาชีพ และไปสอนในโรงเรียนทีม่ คี วามตองการครู
• ใหเงินพิเศษ 10,000 ดอลลาร เปนคาฝกอบรมแกผูประกอบอาชีพอื่น ที่ตองการเปลี่ยน
เปนอาชีพครู
3.

การศึกษาสําหรับผูบกพรองทางรางกาย
• ใหเงินชวยเหลือแกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการทางรางกายสําหรับคาใชจายที่มากกวานักเรียน
ปกติ
• ใหเงินชวยเหลือโรงเรียนที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกนกั เรียนผูบ กพรองทางรางกาย
• สนับสนุนการฝกอบรมครูใหรวู ธิ สี อนและดูแลเด็กทีร่ า งกายบกพรอง

4.

การเรียนรูตลอดชีวิต
• สนับสนุนใหมีเงินออมเพื่อการการเรียนรูตลอดชีวิต

5.

เทคโนโลยี
• การศึกษาทางไกล
• Telemedicine

นโยบายการศึกษาของพรรครีพับลิกัน
รีพบั ลิกนั เนนนโยบายเสรีในการศึกษา โดยการคืนอํานาจใหทองถิ่น ชุมชน และผูป กครอง
อีกทัง้ ยังประกาศใหเสรีในโรงเรียนในหลายดาน พรอมประกาศวาหากไดเปนรัฐบาลจะตอตานและยก
เลิกนโยบายหรือกฎหมายบางฉบับของพรรคเดโมแครต ไดแก
1. คืนอํานาจใหแกผูปกครอง ครู คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น ชุมชน และผูเสียภาษี
• ยกเลิก Department of Education
• ไมใหผบู ริหารระดับ federal เขามากาวกายในโรงเรียน
• สนับสนุนใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในโรงเรียนมากขึ้น
• ทบทวนกฎหมาย School-To-Work Act 1994 ทีใ่ หอํานาจ federal ในการควบคุม
• เลิกการบังคับตรวจสอบผลการดําเนินงานโรงเรียนในทองถิน่
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2. เพศสัมพันธในโรงเรียน
• ตอตานการมีคลีนคิ ใหคําแนะนําการคุมกําเนิดและทําแทงในโรงเรียน
3. ใหเสรีแกผูปกครอง
• ในการเลือกโรงเรียน รวมถึงการใหการศึกษาทีบ่ า นแกบตุ ร
• สนับสนุนการใหทนุ การศึกษา
• สนับสนุน block grants เงินชวยเหลือเปนกอนที่โรงเรียนสามารถจะจัดแบงใชไดเอง
• สนับสนุน school rebates
• สนับสนุน charter schools
• สนับสนุนระบบให vouchers แกนกั เรียนแทนการใหเงินชวยเหลือทีโ่ รงเรียน
4. ใหมีอิสระในการปฏิบัติศาสนกิจในโรงเรียน
• ใหเสรีในการจัดกลุมเพื่อสวดมนต
• ไมใหมีการกีดกันไมรับนักเรียนเพราะความแตกตางในการนับถือศาสนา
5. เสรีในโรงเรียน
• เสรีจากการจัดการศึกษาผิด ๆ
• เสรีในการสอนวิชาตาง ๆ
• เสรีในการคิดประดิษฐนวัตกรรมใหม ๆ
• เสรีจากการควบคุมโดยหนวยงานของรัฐ
• เสรีในการเลือกสถานที่เรียน
6. นักศึกษาปหนึ่งกับการทํางาน
• หางานใหนกั ศึกษาปหนึง่ ทํา
7. ประชาธิปไตยศึกษา
• ใหทกุ โรงเรียนของรัฐจัดใหมกี ารสอนและกิจกรรมเรือ่ งประชาธิปไตยปละ 1 วันเต็ม
8. คาเลาเรียน
• ยกเลิกโครงการกูย มื เงินเพือ่ การศึกษา
• ใหครอบครัวเตรียมเงินทุนเพือ่ การศึกษา เชน เปดบัญชีออมทรัพยเพื่อการศึกษา
9. องคการจัดการการศึกษา
• องคกรตัง้ ใหม
• มีความยืดหยุน
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• นําเทคโนโลยีใหมมาใช
• เขาถึงผูต อ งการ
• มีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องเงิน
นโยบายการศึกษาของจอรจ บุช
จอรจ บุช เคยเปนผูวาการรัฐเท็กซัส ทีม่ ผี ลงานการปฏิรปู การศึกษา เขาไดอนุญาตใหตั้ง
Charter school ใหมโดยไมจากั
ํ ดจํานวน และไดใหสิ่งจูงใจแกโรงเรียนที่รับเด็กที่ยายมาจากโรงเรียนที่
มีผลประกอบการตํ่า ผลของการอนุญาตทําใหมี Charter school ในรัฐเท็กซัสเพิ่มเปน 120 แหงจาก
เดิมที่มีเพียง 20 เพราะเหตุที่โรงเรียนประเภทนี้ตั้งขึ้นเปนพิเศษโดยการอนุญาตของทางการ จึงไมตอง
อยูใ ตระเบียบการบริหารของโรงเรียนมัธยมปกติ 77 เปอรเซ็นตของนักเรียนมาจากครอบครัวของชน
กลุม นอย
ในการประกาศตัวเขาชิงชัยตําแหนงประธานาธิบดีในป 2000 บุช ประกาศนโยบายการศึกษา
ดังนี้ คือ
1. ใหทอ งถิน่ มีอานาจในการควบคุ
ํ
มโรงเรียน ยกระดับมาตรฐาน ออกกฎหมายเพื่อ
ยุตกิ ารสงเสริมฐานะทางสังคมของนักเรียนในโรงเรียน
• ปรับปรุงระเบียบในการควบคุมโรงเรียนของทองถิ่น ใหหองเรียนมีความปลอดภัย มี
ความหลากหลายในการแสวงหาโอกาสในการศึกษาเลาเรียน
2. แกไขปญหาการเรียนรูหนังสือของเด็กในโรงเรียน
• ยุติการสงเสริมฐานะทางสังคมในโรงเรียน [social promotion] ทีใ่ หเด็กตองเรียนซําชั
้ ้น
หรือถูกดันใหขน้ึ ชัน้ ตอไปทัง้ ทีไ่ มมคี วามพรอม เชนเด็กเกรด 3 หากไมผานการทดสอบ
การอาน ก็ตองเรียนซํ้าชั้น หรือบางคนถูกดันใหขน้ึ เกรด 4 ทั้งที่ยังอานไมออก เปนตน
การแกไขคือใหการชวยเหลือและสอนใหอา นใหไดกอ นจะใหขน้ึ ชัน้ ตอไป เชน ติวหลัง
เลิกเรียนหรือเรียนภาคฤดูรอน
• ใหเงินชวยเหลือโครงการสนับสนุนการอานออกแกโรงเรียนของรัฐเปนเงิน 670 เหรียญ
ตอหัว สําหรับโรงเรียนอนุบาล ประถมหนึ่งและสองที่มีเด็กอานหนังสือชากวามาตรฐาน
• จัดสรรเงินทุนเพื่อการซื้อคอมพิวเตอรเปนประจําทุก ๆ ป เปนเวลา 10 ป
• ฝกอบรมทักษะครูอนุบาลและประถมหนึง่ ในชวงปดเทอมภาคฤดูรอ น โดยรัฐจายเงิน
เบี้ยเลี้ยงใหแกครูที่เขาอบรมคนละ 150 เหรียญตอวัน ในป 2000 และ 2001 ประมาณ
คาใชจา ยในการพัฒนาทักษะครูมมี ลู คา 1200 เหรียญตอหัว (รวมคาเบีย้ เลีย้ งดวย) ให
มีการออกใบประกาศนียบัตรแกครูทส่ี ามารถพัฒนาทักษะการอานในเด็กไดสาเร็
ํ จ
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• กระตุน ใหโรงเรียนพัฒนาโครงการพัฒนาการอาน โดยเพิ่มชั่วโมงสอนสําหรับการอาน
• กระตุนใหภาคเอกชนมีสวนรวม เชนใหรางวัลเปนเงินชวยเหลือแกครอบครัวที่เขา
โครงการรูห นังสือ
3. หลักสูตรและการประเมินผล
• รางหลักสูตรใหมใหรวมเอา phonics เขาไวดว ย
• เปลีย่ นวิธกี ารเรือ่ ง Head Start สอนเด็กอายุนอ ยทีส่ ดุ ใหรู phonics เพื่อที่จะไดอาน
และคิดเลขได
4. พัฒนาบุคลากรครู
• เพิ่มเงินเดือนครูอีกปละ 8232 เหรียญ และขยายโครงการหลังชั่วโมงเรียนสําหรับนัก
เรียนมัธยมตนในพื้นที่เสี่ยง
• สนับสนุนการตั้งวิทยาลัยครูที่เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรขั้นสูง และพัฒนาการเรียน
การสอนสาขาวิทยาศาสตร
5. การมีเพศสัมพันธในโรงเรียน
• รณรงคไมใหเด็กวัยรุนรุนในโรงเรียนมีความสัมพันธทางเพศ เพือ่ ปองกันปญหาการตัง้
ครรภในวัยเรียน ซึ่งเปนสาเหตุใหแมวัยรุนตองเลิกเรียน และเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
สังคมอีกมากมายในอนาคต
• ใหเงินสนับสนุนปละ 62 ลานเหรียญ เพื่อโครงการวางแผนครอบครัวในโรงเรียน
นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองสหราชอาณาจักร
การศึกษาพื้นฐานในสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร (อังกฤษและเวลส) มีกฏหมายบังคับใหพอแม ผูป กครองสงเด็กอายุระหวาง
5-16 ป เขาเรียนเต็มเวลาในโรงเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ นักเรียนสวนใหญไดรบั การศึกษาแบบใหเปลา
แตจะมีอยูประมาณ 7% ที่เขาเรียนในโรงเรียนที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางการ
โรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากทางการมีอยูสองประเภท คือ โรงเรียนสังกัด
เคานตี้ ไดรับการจัดสรรและดํารงอยูดวยงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารการศึกษาทองถิ่น
(Local Education Authorities : LEAs) และโรงเรียนเอกชน ซึง่ จัดขึน้ โดยองคกรทางศาสนาก็ดารงอยู
ํ

ดวยเงินสนับสนุนของทางการเชนกัน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (School Governors) โรงเรียนทีไ่ ดรบั การสนับสนุนดานงบ
ประมาณจากทางการจะตองมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยกรรมการบริหาร
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การศึกษาทองถิ่น โดยประกอบดวยฝายที่มาจากผูปกครองและครูในโรงเรียน กับฝายทีม่ าจากคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาทองถิ่น ฝายละเทากัน คณะกรรมการนี้มีความรับผิดชอบในดานนโยบาย
หลักของโรงเรียน รับผิดชอบระเบียบวินยั ในโรงเรียน เสนอความเห็นในการแตงตั้งและถอดถอนครู ถา
โรงเรียนมีนักเรียนเกิน 200 คน ใหมอี ํานาจจัดการงบประมาณได และถามีนกั เรียนมากกวา 300 คน
อาจจะขอพนอํานาจการควบคุมของทองถิน่ โดยขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง
ผูปกครองมีสิทธิที่จะเลือกโรงเรียนใหบุตรได โดยโรงเรียนจะทําเอกสารขอมูลโรงเรียน พรอม
ผลการสอบไลท่ีจะเปนสวนรวมเผยแพรใหผปู กครองทราบถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของแตละโรง
เรียน
โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา ไมมกี ฏหมายบังคับใหเด็กตํ่ากวา 5 ขวบ โดยเขาเรียนใน
ชัน้ เด็กเล็ก แลวจึงเลือ่ นขึน้ ประถมศึกษาบังคับเริม่ ตนที่ 5 ขวบ โดยเขาเรียนในชั้นเด็กเล็ก แลวจึงเลื่อน
ขึน้ ประถมศึกษา ซึ่งจะจบเมื่ออายุประมาณ 11 ป
โรงเรียนมัธยมศึกษา เด็กประมาณรอยละ 90 เขาเรียนในโรงเรียนทีไ่ ดรบั การสนับสนุนของ
รัฐ โรงเรียนมัธยมของรัฐเปนแบบประสม รับนักเรียนโดยไมคานึ
ํ งถึงความสามารถและความถนัด โรง
เรียนมัธยมศึกษามีเกณฑอายุรับตางกัน เชน 11-18, 12-16, หรือ 11-16 ป เปนตน เด็กอายุเกิน 16
หรือจบขัน้ 6 สามารถเรียนตอในสถาบันระดับอุดมศึกษา (tertiary college) ทีมีทั้งหลักสูตรสายสามัญ
และอาชีพ
ยังมีโรงเรียนมัธยมแบบเนนวิชาการ (grammar school) โรงเรียนมัธยมแผนใหม (secondary
madern school) ซึ่งสอนทั้งสายสามัญและอาชีพ
โรงเรียนเอกชน เปนโรงเรียนนอกภาคราชการ ตองจดทะเบียนการจัดตัง้ และยินยอมใหมี
การตรวจสอบ ยังมีกฏใหโรงเรียนยินยอมปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ รวมทัง้ อาคาร สถานที่ การ
สอน และตองไมแตงตั้งบุคคลที่ไมเหมาะสมมาเปนครูหรือเจาของโรงเรียน
ครู ครูในโรงเรียนของทางการ ไดรบั แตงตัง้ โดยคณะกรรมการการศึกษาทองถิน่ (LEAs) หรือ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีครูในโรงเรียนทุกประเภทประมาณ 540,000 คน อัตราสวนครูตอนัก
เรียน คือ 1:17 ครูในโรงเรียนของทางตองมีคณ
ุ วุฒติ ามทีก่ ําหนด
หลักสูตร พ.ร.บ. การศึกษาป 1986 ใหครูใหญรบั ผิดชอบกําหนดและจัดทําหลักสูตร โดย
พิจารณาจากนโยบายของคณะกรรมการบริหารการศึกษาทองถิน่ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตอ
มามีการการปฏิรูปการศึกษาในปภาคบังคับ วิชาแกนและวิชาพื้นฐาน มีเปาหมายตองบรรจุและตอง
ประเมิน
การสอบไล เด็กทีม่ อี ายุ 16 ป หรือเรียนมัธยมมาแลว 5 ป จะสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษา ระดับธรรมดา (O Level) ถาจบแลวเรียนตออีก 2 ป เพื่อจะเขาเรียนในมหาวิทยาลัย จะ
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สอบเพื่อรับประกาศนียบัตร A Level ถาเลือกสายวิชาชีพหลังได O Level เรียนตอเต็มเวลาอีก 1 ป
เพื่อเตรียมเขาทํางานหรือเขาเรียนสายวิชาชีพที่สูงขึ้นไป
พรรคการเมืองของสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร มีพรรคการเมืองใหญสองพรรค คือ พรรคอนุรกั ษนยิ ม และพรรคแรงงานทั้ง
สองพรรคนี้ผลัดกันมีชัยในการเลือกตั้งและปกครองประเทศตลอดเวลา แตยังมีพรรคขนาดรองลงมาอีก
หลายพรรค พรรคลิเบอรัลเปนพรรคที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ ในบรรดาขนาดรองลงมา
ในป ค.ศ. 1997 พรรคเลเบอรหรือแรงงานประสบชัยชนะในการเลือกตั้งใหญ หลังจากที่พรรค
คอนเซอรเวทีฟหรืออนุรกั ษนยิ มครองอํานาจตอเนือ่ งนานถึง 30 ป ทัง้ สองพรรคมีนโยบายเรือ่ งตาง ๆ ซึ่ง
รวมทั้งนโยบายใหเสรีในเกือบทุก ๆ เรื่อง ในขณะที่พรรคแรงงานคอนขางจะมีแนวนโยบายในกรอบที่มี
การควบคุมมากกวา
นโยบายการศึกษาของพรรคแรงงาน
ในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อป 1997 นายโทนี่ แบลร นายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานไดประกาศ
นโยบายการศึกษาของพรรควา จะไมสนับสนุนการมีโรงเรียนขนาดใหญที่ไมใหความสําคัญในความ
แตกตางทางความสามารถของเด็ก แตจะสนับสนุนโรงเรียนแบบเบ็ดสร็จที่สามารถแยกแยะความแตก
ตางทางความสามารถของเด็กแตละคนได
นอกจากนั้ น จะจั ด เด็ ก ให เ หมาะสมกั บ ขั้ น เรี ย นและจะสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก ได พั ฒ นาขี ด ความ
สามารถสูงสุดในแตละวิชา และยังสัญญาวา จะใหความสําคัญแกการศึกษาเปนอันดับแรก โดยจะเพิ่ม
งบประมาณประจําปทางดานการศึกษา ในขณะที่จะลดคาใชจายดานเศรษฐกิจและสังคมลง
เมือ่ นํานโยบายการศึกษาทั้งหมดที่พรรคแรงงานประกาศมาจัดแบงเปนขอใหญ ๆ ไดดงั นี้ คือ
1. กอนวัยเรียน
- ใหมีที่ในสถานเลี้ยงเด็กสําหรับเด็กอายุ 4 ขวบทุกคนทีต่ อ งการเรียน
2. เนนมาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
- ทุกโรงเรียนตองมีเปาหมายวาจะปรับปรุงใหดขี น้ึ ทุก ๆ ป
- ลดขนาดชัน้ เรียนของเด็กอายุ 5-7 ขวบใหเหลือสูงสุดชั้นละ 30 คน โดยรัฐจะจัดคาใชจาย
ชวยดานสถานทีส่ งู สุดปละ 180 ลานปอนด
- ปรับปรุงทักษะของครูประถม เนนการเรียนในหลักสูตรใหเขมแข็ง และนําการเรียนภาคฤดู
รอนมาใช เพื่อใหเด็กที่จบประถมศึกษามีระยะเวลาการเรียนอยางนอยที่สุด 11 ป
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- สนับสนุนใหมีการสอนในทฤษฏีใหมที่ไดผลเนนใหเด็กอานหนังสือคลองและใหในขั้นมี
การปฏิสัมพันธในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
3. ความเสียเปรียบเทียบทางการศึกษา
- ความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชนในการปรับปรุงอาคารเรียน
- ตัง้ เขตการศึกษาเพือ่ แกปญ
 หาเรือ่ งมาตรฐาน รับครูทด่ี ที ส่ี ดุ โรงเรียนใดมีมาตรฐานตํ่าจะ
ตองเปลี่ยนครูใหญ ใหการสนับสนุนเด็กดอยโอกาสแตละคนเปนรายตัว เชน เพิ่มพูนความ
รูแ ละประสบการณทางดานอุตสาหกรรมและการคา หากเด็กคนนัน้ มีอายุเกิน 14 ป
- ทําโครงการรวมกับองคกรฟุตบอลพรีเมียรลีค ตัง้ ศูนยสนับสนุนการเรียนในสถานทีข่ องพรี
เมียรลีค สําหรับเด็กในทองถิน่ ทีม่ ผี ลการเรียนตํ่ากวามาตรฐาน โดยเริม่ โครงการนํารองใน
ระหวางฤดูแขงขันป 1997/98
- ใหทกุ สาธารณูปการพิเศษสําหรับสถานศึกษาทีม่ คี วามตองการ
4. ศักยภาพของเทคโนโลยีใหม
- สนั บ สนุ น ให ทุ ก โรงเรี ย นมี ก ารเชื่ อ มต อ กั บ ทางด ว นข า วสารขอมูล ที่บริษัทสื่อสารเปนผู
ดําเนินการใหโรงเรียน หองสมุด วิทยาลัยและโรงพยาบาลไดใชอินเตอรเน็ตฟรี หรือใน
อัตราคาบริการตําที
่ ส่ ดุ
- วางเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษาของชาติ ใหแฟรนไชสแกผูเขารวมโครงการทั้งรัฐ
และเอกชน ใหโรงเรียนมีอุปกรณที่ทันสมัย โดยจะใชเงินรายไดจากลอตตารีมาพัฒนา
ทักษะของครูผสู อนในปจจุบนั ใหมคี วามสามารถในดานขาวสารขอมูล
- สนับสนุนการพัฒนาซอฟทแวรการศึกษาใหเด็กนักเรียนทุกคนมีอเี มลแอดเดรสของตนเอง
- สนับสนุนการพัฒนาซอฟทแวรการศึกษาใหเด็กนักเรียนทุกคนมีอเี มลแอดเดรสของตนเอง
5. บทบาทของผูปกครอง
- เพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปกครอง
- เพิ่มจํานวนผูป กครองในคณะกรรมการการศึกษาทองถิน่
- วางแนวทางในการแบงหนาทีร่ บั ผิดชอบของโรงเรียนและผูป กครอง กําหนดระยะเวลาขั้น
ตํ่าในการทําการบานของเด็กประถมและมัธยม
6. องคกรการศึกษาทองถิ่น

34

- ใหผูพิพากษาและคณะลูกขุนขององคกรการศึกษาทองถิ่นมีสว นรวมในการยกระดับมาตร
ฐานการศึกษา
- ใหองคกรการศึกษาทองถิ่นยกอํานาจในการจัดสรรงบประมาณใหครูใหญและผูอานวย
ํ
การโรงเรียน และใหคณะกรรมการ Ofsted มีอํานาจในการตรวจสอบองคกรการศึกษา
ทองถิน่ ได
7. เงินชวยเหลือ
- ทุกโรงเรียนจะไดรบั เงินชวยเหลือในการดําเนินการ
- การจัดแบงเงินชวยเหลือจะมีความยุติธรรม
8. ครู
- รับประกันวาผูท จ่ี บวิชาชีพครูจะมีงานทํา
- ยกระดับมาตรฐานอาชีพครูเพื่อใหไดบุคลากรที่ดีที่สุด มีความรวดเร็วและยุตธิ รรมในการ
ถอดถอนครูทท่ี ํางานไมได
- ใหอิสระในการริหารแกครูใหญ ผูที่จะเปนครูใหญจะตองผานการอบรมใหทาหน
ํ าทีน่ ้ี
9. การศึกษาในระดับสูง
- จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มจากปกติ
- ยืดเวลาในการชดใชทนุ กูย มื เพือ่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย
10. การศึกษาตลอดชีพ
- สนับสนุนการศึกษาผูใ หญทง้ั ในระหวางการทํางานและภาคการศึกษาตอ
- ยกระดับมาตรฐานการเรียนสายวิชาชีพ
- จัดงบประมาณใหการฝกอบรมแรงงานประเภทตาง ๆ เชน หญิงที่กลับเขาสูแรงงานใหม
- ตั้งมหาวิทยาลัยใหมที่สอนแรงงานภาคอุตสาหกรรมโดยตรง โดยรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน
11. งบประมาณ
- ตัดงบประมาณดานเศรษฐกิจและสังคมมาเพิ่มใหงบประมาณการศึกษา (ทําตรงขามกับ
รัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมที่ตัดงบการศึกษา 3,000 ลานปอนดไปใชเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
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นโยบายการศึกษาของพรรคอนุรักษนิยม
พรรคอนุรกั ษนยิ มซึง่ เปนพรรคฝายคานในปจจุบนั ประกาศนโยบาย "ปฏิรูปสามัญสํานึก" ใหคํา
สัญญาวา หากไดเปนรัฐบาลในสมัยหนาจะดําเนินการในเรือ่ งหลัก 5 ประการ คือ
1. ใหผปู กครองมีอํานาจในการจัดการกับโรงเรียนที่ไมไดมาตรฐาน
2. ใหคนไขของรัฐ (NHS) มีระยะเวลาการรอรับการรักษาพยาบาลขัน้ ตํา่
3. ลดภาษี
4. คนทีส่ ามารถทํางานไดจะไมไดรับเลี้ยงคนตกงาน
5. จะไมยอมรับสกุลเงินยูโรเปนเงินที่ใชในชาติ
ในดานนโยบายการศึกษานัน้ แบงออกเปน 2 เรื่องหลัก คือ
1. Parents'Guarantee
2. Free School
Parents'Guarantee : ใหผูปกครองมีสวนในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่ไมสามารถจะทําการ
สอนไดในระดับมาตรฐาน โดยมีอานาจในการนํ
ํ
าเรื่องรองเรียนเพื่อใหผูตรวจการ Ofsted เขาไปตรวจ
สอบ หากเปนจริงตามนัน้ คณะกรรมการการศึกษาทองถิน่ (LEA : Local Education Authority) มี
อํานาจสัง่ การใหมกี ารประกวดเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนนัน้ ใหมได
Free School
1. ลดขัน้ ตอนการบริหารทีบ่ งั คับใหโรงเรียนตองทํารายงานในเรื่องตาง ๆ
2. ใหอํานาจแกครูใหญในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนอยางเต็มทีใ่ นเรือ่ งตาง ๆ เชน
•
•
•
•
•
•

การจางบุคลากร
การจัดตารางเวลาการสอน
เวลาเรียน
การเปดปดภาค
การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
เงินเดือนคาตอบแทนบุคลากร

• การควบคุมระเบียบวินัยของโรงเรียน รวมถึงการใหเด็กที่เปนตัวปญหาออกจากสถาน
ศึกษา
3. เปลี่ยนระเบียบการใชเงินงบประมาณ ใหครูใหญมีอํานาจเต็มที่ในการควบคุมงบการเงิน
ไมตองใชบริการจัดซื้อของ LEA ถาไมตอ งการสามารถทําการจัดซือ้ จากภาคเอกชนโดย
สัญญาวาจางตรงได
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4. ลดบทบาทหนาทีข่ อง LEA ลงใหเหลือเพียงรับผิดชอบใหเด็กทุกคนในพื้นที่มีสถานที่เรียน
เหมาะสม ไมมีอํานาจกาวกายในการบริหารงานประจําวันของโรงเรียนอีกตอไป
5. ใหโรงเรียนที่มีชื่อเสียงสามารถขยายออกไปไดโดยอิสระ และใหโรงเรียนใหมตั้งไดโดย
อิสระ ไมวาจะเปนโรงเรียนของเอกชนหรือกลุมใดก็ตาม

นโยบายการศึกษาของพรรคลิเบอรัล
พรรคลิเบอรัลไดประกาศนโยบายการศึกษาวา สมาชิกพรรคมีมติสนับสนุนนโยบาย ดังนี้ คือ
1. คุณภาพชีวิตในปฐมวัย โดย
• ใหผูปกครองและนักอนามัย นักการศึกษา ไดทํางานรวมกันเพือ่ ดูแลเด็กในปฐมวัย
• ใหการศึกษาและดูแลเด็กวัย 3-5 ขวบ อยางมีคุณภาพและทั่วถึง
• สรางหลักสูตรสําหรับเด็กวัย 3-5 + ป
2. การศึกษาในโรงเรียน โดย
• ยกระดับมาตรฐานการเขาสูอาชีพครู นําระบบขัน้ เงินเดือนมาใชใหรางวัลตอบแทนครูบน
พื้นฐานความสามารถในการแขงขันและการฝกอบรมใหคาตอบแทนพิเศษแกครูที่สอนใน
โรงเรียนที่มีปญหาพิเศษ
• ลดขนาดชั้นเรียนใหไมเกิน 25 คน สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา และไมเกิน 18 คน สําหรับ
หองเรียนภาษาและชัน้ เรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยม
• โครงการ "โรงเรียน 2010" เพิ่มคาใชจายดานจัดซื้อหนังสือและอุปกรณการเรียนเปน 2 เทา
ในปแรก และใหนกั เรียนอายุ 12 ปขน้ึ ไป เขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรเปนประจําทุกสัปดาห
เปนอยางตํา่
• เพิ่มอํานาจให LEA ในการออกกฏหมายเปลีย่ นแปลงหนาทีร่ บั ผิดชอบการใหบริการการ
ศึกษา ยกมาตรฐาน จัดสรรเงินทุนและกําหนดนโยบายการรับนักเรียน
• ปฏิรปู ขบวนการตรวจสอบโรงเรียนใหมรี ะบบการตรวจสอบตนเอง ใหผูตรวจการทําหนาที่
ใหคําปรึกษาดานการปรับปรุงโรงเรียน ใหมีการรายงานวามีทรัพยากรเพียงพอหรือไมและ
ยกเลิกระบบการประมูลเพือ่ เปนผูต รวจการ
• ใหมีหลักสูตรที่ครอบคลุมและสมดุลยระหวางวิชาสังคม ศิลปะและพลศึกษา และในระดับ
อายุทเ่ี หมาะสมใหมกี ารสอนเพศศึกษาดวย ใหมีการสะสมหนวยกิตเพื่อการเรียนในระดับ
ที่สูงขึ้นไปได และใหตง้ั องคกรระดับชาติทําหนาทีด่ า นการสอบ
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• ใหสทิ ธิแกเด็กทุกคนในการขอความชวยเหลือพิเศษในการเรียนในโรงเรียนปกติ โดยองคกร
ทองถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยบุคลจากหลายอาชีพทําหนาที่วินิจฉัย ชวย
เหลื อ สนั บ สนุ น เด็ ก ก อ นวั ย เรีย นและผูป กครอง และตั้ ง โครงการพิเศษดานภาษาและ
คณิตศาสตร
3. สังคมแหงการเรียนรู
• สรางรูปแบบและวางแผนปฏิบัติการโครงการ "การศึกษาและอบรมตลอดชีพ" ที่ไมใชการ
ศึกษาในระดับปริญญา
• ใหเด็กดอยโอกาสไดเขาถึงการศึกษาตอและการศึกษาในระดับสูง โดยมีหนวยรับพิเศษใน
สถาบันการศึกษา พรอมจัดเงินทุนแกสถานศึกษาเหลานัน้ ดวย
• ใหเงินชวยเหลือแกผูตองการเรียน ตํ่าสุดเทากับคาเลาเรียนของแตละบุคคล
• ริเริม่ ระบบการคืนภาษี 2% ของคาจางเงินเดือนแกบริษัทที่สนับสนุนใหลูกจางรับฝกอบรม
ใหลกู จางทีม่ อี ายุกวา 19 ป ไดเรียนสัปดาหละ 2 วัน โดยรับคาจางเต็มเวลา

นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองแคนาดา
การศึกษาพื้นฐานในประเทศแคนาดา
แคนาดาประกอบดวย 10 มณฑล และ 2 ดินแดนในความครอบครอง รัฐธรรมนูญป 1867
บัญญัตใิ ห “ในแตละมณฑล สภานิตบิ ญ
ั ญัตอิ าจออกกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาได”
การที่มณฑลและดินแดนในครอบครองมีอานาจในการจั
ํ
ดการศึกษา ทําใหมีสิทธิที่จะมอบ
อํานาจใหสภาการศึกษาทองถิ่น หรือองคกรอืน่ ทีไ่ ดจดั ตัง้ ขึน้ หรือไดรบั การรับรองจากมณฑล ใหเปน
ผูบ ริหารการศึกษาได
ในทุกมณฑลและดินแดนในครอบครอง สมาชิกสภาการศึกษาไดรบั การเลือกตัง้ โดยการออก
เสียงสาธารณะ อํานาจและหนาทีข่ องคณะกรรมการและองคกรนี้ เปนไปตามขอบัญญัติของมณฑล
และคอนขางจะคลายคลึงสอดคลองกันทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม การมอบอํานาจมิไดเปนการสละ
อํานาจของมณฑล หรือดินแดนในครอบครอง ในการควบคุมการศึกษา เพราะสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ อง
มณฑลและดินแดนในครอบครอง ก็ยงั มีอานาจที
ํ
่จะกําหนดขอบขายในการควบคุมการศึกษาทองถิน่
อยู
อํานาจของสภาการศึกษาตามกฎหมายนัน้ รวมถึงการนําหลักสูตรไปใช การดําเนินการและ
การบริหารระบบโรงเรียน การจัดหาแหลงการเงินมาใช การกอสรางหรือคาใชจายประเภทลงทุนอื่น ๆ
และการดําเนินการดานบุคลากร
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การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในแตละมณฑลและดินแดนในครอบครอง กระทรวง กรม ทีท่ าหน
ํ าทีจ่ ดั การศึกษา มีความ
รับผิดชอบในการจัดการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สภาการศึกษาทองถิน่
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต
กฎหมายของมณฑล ทําหนาทีจ่ ดั การและบริหารการศึกษาในระดับดังกลาว
การศึกษาประชาชนในระดับประถมและมัธยม ถือวาเปนการจัดใหเปลาแกผทู เ่ี ปนพลเมือง
แคนาดาและผูอ ยูอ าศัยเปนการถาวรในแคนาดา จนถึงอายุ 18 ป พอแมผูปกครองมีความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายทีจ่ ะตองใหเด็กไดรบั การศึกษาพืน้ ฐาน ปกติในชวงอายุ 6 หรือ 7 ป จนถึงอายุ 16 ป
ตามแตกฎหมายของแตละมณฑลกําหนด
เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ ไดแก เด็กที่มีความบกพรองทางกาย หรือจิตใจ เด็กที่มีความ
สามารถพิเศษ ฯลฯ จะไดรบั การดูแลในสถานศึกษาทีจ่ ดั ในรูปแบบตาง ๆ บางแหงก็จัดโรงเรียนแยกไว
เปนการเฉพาะสําหรับเด็กกลุม นี้ บางแหงก็ใหเรียนรวมกับเด็กทั่วไป โรงเรียนหลายแหงมีการสอนดวย
ภาษาฝรั่งเศส วิธกี ารนีเ้ รียกวา “วิธีซึมซับ” [Erosion Approach] สําหรับโรงเรียนทีจ่ ดั ในนิกายศาสนา
ตาง ๆ เชน โรมันคาธอลิค เปนตน ยอมมีการสอนศาสนาแกเด็กได

นโยบายพรรคลิเบอรัล (พรรครัฐบาล)
พรรคลิเบอรัลซึ่งเปนรัฐบาลในปจจุบัน นีไ้ ดสญ
ั ญาวา จะจัดงบประมาณใหสมดุล
โดยแบงสวนเกินของรายรับใหแกโครงการทางสังคมและเศรษฐกิจครึ่งหนึ่ง และอีก
ครึง่ เพือ่ ใหสามารถลดภาษีและหนีส้ นิ ของประเทศ
ในดานนโยบายการศึกษานั้น ไดเขียนวา จะลงทุนในดานการศึกษาเพื่อสรางเสริมความรู
นวัตกรรมและใหโอกาสในการศึกษาตอหลังระดับมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ
1. จะสนับสนุนใหผมู คี วามบกพรองทางรางกายมีโอกาสศึกษาเพือ่ สามารถมีงานอาชีพ
2. เพิ่มจํานวนเงินออมเพือ่ การศึกษาทีม่ สี ทิ ธิไดรบั การลดหยอนภาษีใหมากกวาปละ 4000 เหรียญ
3. ยืดเวลาคืนเงินกูเพื่อการศึกษาใหสูงสุดถึง 3 ป สําหรับผูที่จบแลวและยังไมมีงานทํา
4. ขยายเงินชวยเหลือดานการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนในโรงเรียนไดนานขึ้น
5. ลงทุนเปนเงิน 20 ลานเหรียญในเวลา 4 ป เพื่อการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ฝกอบรมการใช
เทคโนโลยีขาวสารขอมูลใหม ๆ และการมีอินเตอรเน็ตใช รวมทั้งการพัฒนาเครือขายใหสามา
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายการศึกษาของออสเตรเลีย
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การศึกษาพื้นฐานในออสเตรเลีย
ออสเตรเลียแบงเขตการปกครองออกเปน 6 รัฐ กับอีก 2 เขตการปกครองตนเอง การจัดการ
ศึกษาโดยทัว่ ไปนับไดวา ดําเนินการภายใต “กฎหมายเครือจักรภพออสเตรเลีย 1900” การศึกษาอยู
ภายในความรับผิดชอบของแตละรัฐ ในป 1987 ไดยกงานจัดการศึกษาขึ้นเปนงานในระดับกระทรวง
โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ ประถมศึกษาและกอนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษา การ
ศึกษาวิชาชีพรวมอยูก บั ระดับมัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษา สวนการศึกษาผูใ หญทง้ั แบบในระบบ
และนอกระบบ และการศึกษาทางไกล รวมทั้งการศึกษาตอเนื่อง จัดใหประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดชีวติ
การศึกษาภาคบังคับมีระยะเวลา 10 ป เริ่มจากอายุ 6 จนถึง 15 ป
แตละรัฐมีกฎหมายการศึกษาพืน้ ฐานของตนเอง มีบทบัญญัตคิ รอบคลุมเรือ่ งตาง ๆ รวมทั้ง
การบริหารการศึกษาดวย ในรัฐวิคตอเรียและทัสมาเนีย มีระเบียบในการจัดการศึกษาทีส่ ําคัญบาง
ประการดังนี้ คือ
สภาโรงเรียนและธรรมนูญโรงเรียน สภาโรงเรียนมีอํานาจในการจางครูใหญและครูผสู อน
อืน่ ๆ รวมทัง้ อํานาจในการเลิกจาง การทํารายงานประจําป การออกระเบียบวินยั และอื่น ๆ ธรรม
นูญโรงเรียนมีรายละเอียดในการจัดการและการสอน การบริการอาหารกลางวัน การลงทะเบียนเปน
ครู การเขาเรียนและมาเรียน
การประเมินผลโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
หนาที่ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาของแตละโรงเรียน
พรรคการเมือง
ผลการเลือกตั้งครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 1998 พรรคลิเบอรัล [LP] ซึ่งได ส.ส. 64 ที่นั่งและ
ส.ว. 31 ทีน่ ง่ั รวมกันเปน 95 ทีน่ ง่ั เทากับพรรคเลเบอร (ได 95 ที่นั่งเชนกัน) ไดจับมือกับพรรคเนชั่นแนล
[NP] ซึ่งมี 19 ทีน่ ง่ั ตั้งรัฐบาลผสมซึ่งมี 114 เสียง โดยมีนายจอหน โฮเวิรด จากพรรคลิเบอรัลเปน
นายกรัฐมนตรี
นโยบายการศึกษาของพรรคลิเบอรัล
เมือ่ พรรคลิเบอรัลไดเปนแกนนําในการตัง้ รัฐบาลผสม ไดประกาศนโยบายทัง้ หมด 55 ขอ ซึ่ง 2
เรือ่ งเปนนโยบายการศึกษา คือ การยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน และนโยบายดานการศึกษาระดับ
สูง ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ
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1. การศึกษาระดับสูง
• เพิม่ ทีเ่ รียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหเปน 392,560 ทีน่ ง่ั
• นักศึกษาออสเตรเลียทีไ่ มสามารถจะเรียนในโควตารับทุนได สามารถจะเลือกเรียนโดยจาย
คาเลาเรียนเต็มราคาเทากับนักศึกษาตางชาติ
•
•
•
•
•

เพิม่ เงินชวยเหลือการศึกษาอีก 106 เหรียญ เปน 11,406 เหรียญตอหัว
เพิ่มรายไดใหมหาวิทยาลัยเปนประมาณ 8.55 พันลานเหรียญ
จัดงบประมาณสําหรับคาใชจา ยในการวิจยั ปละ 450.3 ลานเหรียญ
ใหความสําคัญแกความตองการของนักศึกษา เชน แรงจูงใจดานการเงิน
จัดสรรเงินเพื่อตั้งเครือขายคอมพิวเตอรใหแกสถาบันวิจัยและอุตสาหกรรม
19.5 ลานเหรียญ

• สนับสนุนการพัฒนาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
สูง

เปนจํานวน

โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความตองการ

• สนับสนุนการกอตั้งสหภาพนักศึกษา

2. โรงเรียน
• เพิ่มเงินงบประมาณในป 1998-1999 จากรัฐบาลกลางใหโรงเรียนอีก 750 ลานเหรียญ
(เปนงบประมาณทั้งสิ้น 4.1 พันลานเหรียญ)
• ปรับปรุงการเรียนรูห นังสือ ใหเด็กจบประถมศึกษาทุกคนสามารถอานออกเขียนได และใน
ชวงปงบประมาณ 2001/2002 จะจัดสรรเงินทุนเพื่อการเรียนรูเปนเงิน 680 ลานเหรียญ
• ใหผูปกครองมีทางเลือกในการเลือกโรงเรียนใหลูกหลาน
• โครงการคนพบประชาธิปไตย ใหการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีเงินงบ
ประมาณสนับสนุน
• ใหเงิน 200 ลานเหรียญ ในชวงเวลา 4 ป เพื่อใหการศึกษาสายวิชาชีพและการฝกอบรม
อาชีพแกเด็กทีจ่ บจากโรงเรียนใหมงี านทํา
• โครงการชวยเหลือคนหนุม สาวทีต่ อ งการกลับไปเรียนหนังสือใหม
• เพิ่มเงินชวยเหลือแกเด็กที่ครอบครัวไมมีรายได เปนคาใชจา ยปละ 2900 เหรียญ
• ใหเงินชวยเหลือโรงเรียนและเด็กในถิ่นกันดาร 50 ลานเหรียญในเวลา 3 ป โดยผานทางองค
กรการศึกษาเอกชน
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3. อาชีวศึกษาและการฝกอบรม
• ฝกอบรมวิชาชีพแกคนหนุมสาว โดยมีเปาหมายการเพิ่มแรงงานใหถึง 200,000 คน ในป
1998
• ตั้งศูนยอบรมชางฝมือเพิ่มอีก 200 แหง
•
•
•
•
•

ใหเงินทุนแกหนวยงานที่ทํางานดานการฝกอบรม
ตัง้ องคกรใหมทําหนาทีเ่ กีย่ วกับการฝกอบรมในระดับชาติ
ใหการชวยเหลือการเรียนสายวิชาชีพในโรงเรียนเปนเงิน 187 ลานเหรียญ ในเวลา 4 ป
ตั้งมูลนิธิชวยเหลือดานอาชีวศึกษา ดวยเงินกองทุน 20 ลานเหรียญ
โครงการทางสูง านวิชาชีพ โดยการฝกอบรมผูเขาสูแรงงานใหมเปนเงิน 43 ลานเหรียญ ใน
ชวงป 1998-1999

นโยบายการศึกษาพรรคเนชั่นแนลของออสเตรเลีย
พรรคเนชั่นแนลของออสเตรเลีย [National Party of Australia : NP] มีนโยบายการศึกษาดังนี้
คือ
1. นักเรียน
• ดูแลเรื่องความประพฤติ
เพิ่มอํานาจใหครูใหญในการจัดการเด็กทําผิดกฎระเบียบ
โครงการจัดการความประพฤติ
เพิ่มโทษผูทําลายทรัพยสินของโรงเรียน
วางแนวนโยบายใหม
กําหนดกฎความประพฤติของนักเรียน
เด็กทําผิดเรื่องยาเสพยติดและอาวุธอาจจะตองเลิกเรียน
ความปลอดภัยในรถโรงเรียน
• เรือ่ งการเรียน
- ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
สรางโรงเรียนใหม
ติดเครือ่ งปรับอากาศในบางหองเรียน
รื้อวัสดุแอสเบสตอสที่ตกคางในโรงเรียน
สรางบานครูในพื้นที่กันดาร
ซือ้ เครือ่ งดนตรี
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ติดระบบเตือนภัยปองกันขโมย
ปรับปรุงหองเรียน ทางเดินมีบังแดด และสําหรับเด็กพิการ
- พัฒนาการเรียนภาษาและคณิตศาสตร
ใหเงินทุนการศึกษา
ฝกครู
ชวยเด็กมีปญ
 หาในการเรียน
- ปรับปรุงหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร
เพิ่มชั้นเรียน
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ใหทนุ การศึกษา
พลศึกษา
โครงการเยาวชน
การเรียนภาษาทีส่ อง
กิจกรรมและสันทนาการ
การวัดผล
หลักสูตรสําหรับเด็กปวย
เรือ่ งยาเสพยตดิ
- เทคโนโลยีกับการศึกษา
ใหเงินชวยเหลือ
อุปกรณการสอน
อินเตอรเน็ตและทางดวนขอมูลขาวสาร
ทุกหองเรียนมีคอมพิวเตอรใช
อัตราสวนเด็ก : คอมพิวเตอร = 7.5 : 1
ครูตองใชคอมพิวเตอรเปน
มีซอฟทแวรและคอรสแวร
การศึกษาทางไกล
- อาชีวศึกษา
เปนทางเลือกแทนการเรียนมหาวิทยาลัย
เพิ่มวิชาใหม ๆ
มีความยืดหยุน ในการเรียน
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พัฒนาหลักสูตรและทรัพยากร
เรียนและทํางานสัมพันธกัน
เด็กมัธยมปลายฝกงานเปนพารทไทม
ใหรางวัลแกโรงเรียน
2. บุคลากร
• การบริหาร
เพิ่มครูพิเศษสําหรับเด็กพิการ
เพิ่มเงินชวยเหลือโรงเรียนประถม
จางบุคลากรเพิ่ม
จัดคอมพิวเตอรให
• ครูใหญ
เปนผูน าํ ทีป่ รึกษา ทูต และนักบริหารการเงิน
• การเรียนการสอน
จัดทรัพยากรชวยเด็ก ลดภาระครู
เนนระบบเครือขาย
พัฒนาครู
• ครู
คาตอบแทน
เพิ่มครูเฉพาะดาน
ใหทนุ การศึกษาแกผจู ะเปนครูเฉพาะดาน
ครูที่มาจากชนกลุมนอย
เบีย้ กันดาร
เงินทุน
เพิ่มครู
3. ผูปกครองและชุมชน
• ดึงภาคธุรกิจมีสว นรวม
• ฉีดวัคซีนในโรงเรียนประถมและอนุบาล
• โครงการชุมชนตอตานยาเสพติด
• โครงการและเปลีย่ นครู-นักเรียน กับประเทศอื่นในภูมิภาค
• โครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนนอง
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•
•
•
•

โครงการพัฒนาครูและผูป กครอง
ตั้งองคกรใหมมีตัวแทนจากผูปกครองและชุมชน
เพิม่ บทบาท
สภาโรงเรียน

4. องคกรเอกชน NGO
• ใหเงินทุนแกโรงเรียนเอกชน
• ใหบริการรถโรงเรียนแกโรงเรียนเอกชนดวย
• ใหเงินชวยเหลือโรงเรียนเอกชนที่รับเด็กพิการ
5. มหาวิทยาลัย
• ใหเงินชวยเหลือ
• กระจายนักศึกษา
• ขยายสถานทีเ่ รียน
• ใหใช infrastructure ของโรงเรียนในเขตชนบทได
นโยบายการศึกษาพรรคเดโมแครต
พรรคเดโมแครตซึง่ ปจจุบนั เปนฝายคานไดประกาศนโยบายการศึกษาดังตอไปนี้ คือ
1. โรงเรียน
• ใหคํารับรองวา
ชั้นเรียนสามปแรก 20 คนตอหอง
เพิม่ ครูในโรงเรียนเด็กดอยโอกาส
มีผูเชี่ยวชาญภาษา 1 คนตอทุกโรงเรียนประถมและมัธยม
ผูป กครองมีสว นในการบริหาร
เด็ก 4 ขวบไดเขาเรียนทุกคน
• ครู
มีคุณภาพ
มีสถานภาพ
• เด็กความสามารถพิเศษ
จัดเงินชวยเหลือ
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• มัธยมศึกษา
อายุ 15-18 ถาไมทํางานตองไดเรียนทุกคน
มีที่ปรึกษาปญหายาเสพยติดและปญหาสังคมประจําโรงเรียน
มีบริการสังคมใหเด็กไรบา น
• เทคโนโลยีขาวสารขอมูล
ครูฝก ใชคอมพิวเตอรใหเปนทุกคน
• นโยบายเปดเสรี
คัดคานการเอาเงินชวยเหลือโรงเรียนของรัฐมาใหเอกชน
• การรูห นังสือ
เสนอปญหาและหาทางแกไข
• เงินชวยเหลือเด็กไมเรียนหนังสือและไมมงี านทํา
เด็กอายุ 16-18 ป
2. องคกรนักเรียน
• รับรองฐานะ
• ใหการสนับสนุน
• ไมยุงการเมือง
3. คาเลาเรียน
• ขจัดเงินนอกระบบ
• ทบทวนอัตราคาเลาเรียนในระดับสูงกวาปริญญาตรี
• ยกเลิก upfront fee ในระดับปริญญาตรี
• ปรับปรุงระบบภาษี
4. อุดมศึกษา
• ไมขึ้นคาเลาเรียน
• รัฐจัดใหบริการ
• เด็กดอยโอกาสไดศกึ ษา
• จัดบริการภายในสถานที่ : สถานรับเลีย้ งเด็ก เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ใหคําปรึกษา
ชวยเหลือการเงิน
• จัดเงินทุน
• หอพัก
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• การวิจัยไดเงินชวยเหลือและใชอินเตอรเน็ตฟรี
• มีเสรีภาพในสถานศึกษา

นโยบายการศึกษาพรรคการเมืองนิวซีแลนด
พรรคการเมืองนิวซีแลนด
ในเดือนธันวาคม 2542 นิวซีแลนดมกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปปรากฏวา พรรคแรงงานที่นาโดยนาง
ํ
เฮเลน คลารก วัย 49 ป สามารถโคนพรรคเนชั่นแนลที่เปนรัฐบาลติดตอกันมานานถึง 9 ป ลงไดสําเร็จ
เฮเลน คลารก อดีตศาสตราจารยวชิ ารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยโอคแลนด กาวสูต ําแหนงนายกรัฐ
มนตรีหญิง และไดชอ่ื วาเปนนายกฯ หญิงที่มาจากการเลือกตั้งเปนคนแรก ทั้งนี้เพราะนางเจนนี ชิ
ปลีย อดีตนายกฯ หญิงจากพรรคเนชัน่ แนลไดเกาอีน้ ายกฯ ตอจากนายจิม โบลเจอร ผูนาคนเก
ํ
าโดย
การแยงชิงอํานาจกันภายในพรรค
พรรคแรงงาน นิวซีแลนด
พรรคแรงงานไดประกาศนโยบายการศึกษาไวตง้ั แตกอ นการเลือกตัง้ ดังนี้ คือ
1. การศึกษากอนวัยเรียน
วางแผน :
• ในวาระแรกหากไดเปนรัฐบาล จะวางแผนการศึกษาในระยะยาว โดยรับฟงความ
เห็นจากทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ
คุณภาพและมาตรฐาน :
• จัดเงินทุนสนับสนุนศูนยเด็กกอนวัยเรียนในชุมชนในพื้นที่มีความตองการสูงเพื่อให
พัฒนาศูนยใหไดมาตรฐาน
• เปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการขอรับเงินทุนใหตองมีสัดสวนบุคลากรตอเด็กสูงขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพบุคลากรและลดขนาดหอง
คุณภาพของครู :
• ใหครูกอนวัยเรียนมีใบประกอบวิชาชีพและมีการเพิ่มพูนทักษะตลอดเวลา รวมทั้ง
จัดหาเงินทุนชวยเหลือใหบุคลากรดานนี้เปนครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• ทบทวนขั้นตอนการใหคะแนนและวัดผลสถาบันที่ผลิตครู
สามารถไดรบั การขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ

เพื่อใหผูจบหลักสูตร
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• ทํางานรวมกับสภาการศึกษาในการตรวจสอบสถาบันทีผ่ ลิตครู
• กําหนดใหผปู ระกอบวิชาชีพตองจบการศึกษาขัน้ ตําสุ
่ ดในระดับอนุปริญญาทางการ
ศึกษา วางแผนในการยกระดับวิทยฐานะของผูที่มีระดับการศึกษาตํากว
่ ามาตร
ฐานใหเรียนเพิ่มถึงระดับอนุปริญญา
• กําหนดอัตราคาตอบแทนครูใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และกําหนดระยะเวลาที่จะ
ดําเนินการในเรื่องนี้ใหเสร็จภายในสมัยแรกที่เปนรัฐบาล
• สนับสนุนใหองคกรอนุบาลศึกษาและครูเปนสวนหนึ่งของภาครัฐ
ลดชองวางในสังคม :
• จัดตั้งคณะทํางานวางระเบียบการใหเงินอุดหนุนศูนยเด็กเล็กและพิจารณาการจัด
สรรทุน
•
•
•
•

ลดชองวางในการศึกษากอนวัยเรียนระหวางเด็กผิวขาวและเมารีพื้นเมือง
จัดเงินอุดหนุนโครงการ “หนังสือที่บาน” ใหเด็กกอนวัยเรียนมีหนังสืออานในบาน
จัดเงินทุนชวยเหลือใหโครงการกลุมภาษาพื้นเมืองที่ตองการ
ใหชุมชนมีคณะที่ปรึกษาซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการเสนอความตองการของชุมชน
เมารี

• สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดสรรทรัพยากรการศึกษากอนวัยเรียนให
พวกเมารี
• ทบทวนสูตรการใหเงินชวยเหลือในปจจุบันใหถึงกลุมที่ตองการในชนบท รวมทั้งจัด
สรรเงินชวยเหลือพิเศษตามความจําเปน
อาคารเรียน :
• วางแผนสําหรับการขยายตัวของชุมชนและชุมชนเกิดใหม
• เพิ่มเงินทุนโดยผานทางเงินกูและเงินชวยเหลือ
• ถาทําได ใหยายอาคารเรียนไปในที่ที่ตองการเรงดวนหรือเฉพาะกิจ
2. การศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียน)
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน :
• ปรับปรุงการฝกอบรมกอนเริ่มการทํางานในวิชาชีพครู
• ใหคงบริการแนะนําและฝกอบรมอยูกับสวนกลาง
• ให บุ ค ลากรครู ทุ ก คนในระดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และก อ นวั ย เรี ย นมี ก ารจด
ทะเบียนประกอบวิชาชีพโดยทั่วถึงกัน
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• ตัง้ องคกรผูป กครอง
ลดชองวาง :
• ยกเลิกระบบการใหเงินกอนและจัดสรรเงินทุนพิเศษใหโรงเรียนผานทางเงินชวย
เหลือพื้นฐาน
• นําวิธีการปรับคาเงินเฟอประจําปมาใชในการบริหารเงินทุนชวยเหลือ
• ใหส่ิงจูงใจกับโรงเรียนทีห่ าบุคลากรยาก (โรงเรียนในชนบทหางไกลที่ไมมีคนอยาก
ทํางาน) เปนลําดับแรก กอนพิจารณาสิ่งจูงใจใหแกครู
• ริเริ่มโครงการใหม เชน ศูนยทําการบาน เพือ่ แกปญ
 หาเด็กเรียนออน
• ตั้งสวนขอมูลกลางเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีเด็กวัยเรียนคนใดออกจากโรงเรียนกลาง
คัน
• ใหนักการศึกษาเชื้อชาติเมารีและผูนาชุ
ํ มชน มีสวนรวมในการวางแผนการศึกษา
ระยะยาวของชาวเมารี
• ทบทวนโครงการศึกษาพิเศษ 2000 เพื่อใหมั่นใจวาเงินชวยเหลือพิเศษจะเขาถึง
กลุมเปาหมายที่ตองการ
ยกระดับอุปกรณและเทคโนโลยี :
• ใหครูไดฝก การใชเทคโนโลยีขา วสารขอมูล
• ศึกษาแนวทางการซือ้ อุปกรณฮารดแวร ซอฟทแวร และระบบเครือขายเปนจํานวน
มากในแตละครัง้
• รวมมือกับฝายธุรกิจในการใหการศึกษาแบบปฏิสมั พันธ [interactive]
• วางแผนการเงินระยะ 5 ป และพิจารณาจัดสรรเงินใหแกโรงเรียนที่มีอยูในปจจุบัน
กอนอนุมตั อิ าคารใหม
3. โรงเรียนในชนบท
คุณภาพของครู :
• ใหมีการแนะนําและฝกอบรมแกโรงเรียนในชนบทเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
• ใหมโี ครงการฝกอบรมครูในชนบทตอไป
• พัฒนาแนวทางการใหสิ่งจูงใจแกครูที่ยายไปสอนในโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนครู
โดยใหการรับประกันวาจะไดตําแหนงที่สูงขึ้นกวาเดิม
• ศึกษาแนวที่จะเพิ่มจํานวนครูฝก หัดทีเ่ พิง่ จบการศึกษาใหไปสอนในชนบท เชน ไม
คิดคาเลาเรียนและใหคาตอบแทนเพิ่มแกนักศึกษาวิชาครูที่ยอมรับภาระผูกพันวา
จะไปสอนในพื้นที่ชนบท
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ลดชองวาง :
• ตั้งคณะทํางานหาขอเสนอวิธีการพิจารณาความตองการของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ชนบท โดยเฉพาะในประเด็นการสอนและผูสอนในระดับมัธยม
• ยกเลิกการใหเงินทุนเปนกอนและจัดสรรเงินทุนพิเศษแกโรงเรียนขนาดเล็กและ
มาตรฐานตํ่าเปนลําดับความสําคัญแรก
• ใหครูในชนบทมีอาคารพักอาศัยอยูรวมกัน
• ใหโรงเรียนในชนบทมีสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนที่ปลอดภัย
• ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกลุม โรงเรียน และยกเลิกการจํากัดขนาดของกลุม
โรงเรียนไวที่ 4 โรง
• ใหคณะกรรมการทองถิน่ วางแผน 10 ป ในการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรใหแก
โรงเรียนในชุมชน
รถโรงเรียน :
• ทบทวนเรื่องรถโรงเรียน เพือ่ ใหมกี ารปรับปรุงเนนดานความปลอดภัยและมาตรฐาน
ของพาหนะ
• กําหนดระเบียบในการใชบริการรถโรงเรียนเพื่อใหมีความเสมอภาค
4. อุดมศึกษา
ทิศทาง :
• ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาและใหคําแนะนําในการวางแผนระยะยาว และจัดลําดับ
ความจําเปนในการจัดสรรเงินงบประมาณ
การวิจยั :
• เพิ่มเงินงบประมาณดานการวิจัยใหแกโครงการในพื้นที่ตามการจัดลําดับความ
จําเปน
• ตั้งศูนยสนับสนุนการวิจัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีผูจบการศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถนํางานวิจยั ออกสูต ลาดได
• ตั้งกองทุนวิจัยธุรกิจขนาดเล็กและสนับสนุนใหหนวยงานวิจัยของรัฐและเอกชน
ขอเงินสนับสนุนการวิจยั
• ประสานงานกับผูป ระกอบกิจการธุรกิจเพือ่ ขยายโครงการวิจยั ดานอุตสาหกรรม
ออกไปใหแพรหลายขึน้
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เงินทุน :
• จัดเงินทุนใหแกนักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรที่กาหนดไว
ํ
โดยผานระบบ EFTS
อยางตอเนือ่ ง
• ทบทวนระดับเงินทุน EFTS ซึ่งถูกลดลงมามากในชวงระยะเวลาที่ผานมานี้
• ใหเงิ นจูงใจแกสถาบั น ที่ สามารถดึ ง ดูดนั ก ศึกษาเขาเรียนในบางหลักสูตรที่ขาด
แคลนบุคลากร
• ตอรองเรือ่ งเงินทุนสําหรับสถาบันทีม่ หี ลักสูตร 3 ป
• พิจารณาใหเงินทุนพิเศษแกสถาบันอุดมศึกษา เชน โพลีเทคนิค และวันนังกา
คุณภาพ :
• หาวิธีในการเพิ่มคุณภาพในขณะที่ลดคาใชจายในเชิงปริมาณลง
• มอบความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพใหแกหนวยงาน (ของรัฐ)เพียงหนวย
งานเดียว
• กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองทํารายงานการวัดคุณภาพและโครงการ
ปรับปรุงขยายผลตอหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
• กําหนดใหสถาบันที่รับเงินชวยเหลือตองขึ้นทะเบียนและตรวจสอบผลการดําเนิน
งาน
• ดํารงโครงสรางคุณภาพและพัฒนาหนวยมาตรฐานสําหรับคุณภาพในการเรียน
ระดับตํากว
่ าปริญญาตอไป
• สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาบุคลากรทีส่ อนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการใหเงินทุน
ชวยเหลือโครงการดานการสอนและนวัตกรรมใหม
เงินกูเพื่อการศึกษา :
• ไมคดิ ดอกเบีย้ ในรายทีผ่ กู มู รี ายไดนอ ยหรือเรียนเต็มเวลาในระหวางกําลังศึกษา
• ขจัดปญหาหนี้สินซําซ
้ อนในกลุมผูกําลังศึกษา ไมใหผูกูตองจายดอกเบี้ยพื้นฐาน
จนกวาจะมีรายไดขน้ั ตํ่า 25,000 ดอลลาร โดยเริม่ คิดอัตราดอกเบีย้ ขัน้ ตําจากผู
่
ก ทู ่ี
มีรายไดระหวาง 25,000 – 30,000 ดอลลาร
• ใหนกั ศึกษาไดกยู มื เงินไดไมเกิน 1,000 ดอลลารตอวิชา ตามความจําเปนใน
คาใชจา ย
• ทบทวนระบบเงินกูใ หม โดยคํานึงถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม
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คาเลาเรียนและเงินเบี้ยเลี้ยง :
• ตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาวา การเพิ่มเงินทุนจะมีผลทําใหลดคาเลาเรียนที่เรียก
เก็บจากนักศึกษา
• ดําเนินการใหมีการรับประกันคาเลาเรียนสูงสุดตลอดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสอบ
เขาเรียนไดศกึ ษา
• ใหเด็กนักเรียนอายุ 16 –17 ป มีสิทธิในการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
• ใหเงินชวยเหลือแกองคกรที่จัดหางานใหนักศึกษาในชวงปดภาคเรียน
ปรับปรุงแนวทางการเขาศึกษาตอ :
•
•
•
•

ลดตนทุนในการเรียนระดับอุดมศึกษา
ตัง้ โครงการนํารองเพื่อสนับนุนใหนักเรียนเมารีมีโอกาสศึกษาตอมากขึ้น
สนับสนุนโครงการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาเมารี
ตั้งโครงการให ทุน การศึกษาแกนักเรียนจากครอบครัวรายไดนอยไดเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา

• ใหผูเรียนมีความมั่นใจวาจะไดรับขาวสารที่เปนกลางที่จะใชในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอ โดยผานบริการแนะแนวศึกษาและอาชีพ
5. เงินกูเพื่อการศึกษา
ไมคดิ ดอกเบีย้ ระหวางกําลังศึกษา :
• ไมคดิ ดอกเบีย้ ในรายทีผ่ กู มู รี ายไดนอ ยหรือเรียนเต็มเวลาในระหวางกําลังศึกษา
ระบบการใชคนื ทีย่ ตุ ธิ รรม :
• ไมเสียดอกเบีย้ จนกวาจะมีรายได
• ไมเสียดอกเบีย้ หากมีรายไดไมถงึ 25,000 ดอลลาร
• มีรายไดระหวาง 25,000 – 30,000 ดอลลาร เสียดอกเบีย้ ในอัตราทีต่ ่ํากวาดอกเบีย้
ขัน้ ตํ่าตามความเหมาะสม
• รายไดมากกวา 30,000 ดอลลาร เสียดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ขัน้ ตํา่ และเริ่ม
จายคืนเงินตนอยางตํา่ 50 เปอรเซ็นต
คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วกับวิชาเรียน :
• ใหนกั ศึกษาไดกยู มื เงินไดไมเกิน 1,000 ดอลลารตอวิชา ตามความจําเปนใน
คาใชจา ย
ผลกระทบจากการกูเ งินเพือ่ การศึกษา :
• ทบทวนระบบเงินกูใ หม โดยคํานึงถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม
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6. การศึกษาผูใหญและการเรียนรูของชุมชน
ใหความสําคัญ :
• ใหความสําคัญแกการใหการศึกษากับผูท ไ่ี มไดอยูใ นระบบการศึกษาปกติ
• จัดสรรทรัพยากรใหมีการนํานโยบายในเรือ่ งการศึกษาผูใ หญและการศึกษาของ
ชุมชนสามารถนําไปสูก ารปฏิบตั จิ ริง
เพิ่มเงินทุน :
• เพิ่ ม เงิ นงบประมาณใหการจัดการศึกษาผูใหญและการศึกษาของชุมชนภายใน
วาระแรกทีไ่ ดเปนรัฐบาล
• รักษาเสถียรภาพของการจัดเงินทุนใหแกองคกรตาง ๆ ที่จัดการศึกษาผูใหญตลอด
ระยะเวลา 3 ปตามที่มีขอตกลงกัน และจัดสรรเงินทุนใหแกการศึกษาชุมชนตาม
ความเหมาะสม
เพิ่มการมีสวนรวมของชุมชน :
• จัดตั้งโครงการเรียนรูในชุมชน [Community Learning Programs : CLPs] เพื่อ
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
• ให CLPs ประกอบดวยสมาชิกทั้งจากเมืองและชนบท
• พัฒนาบทบาทของโรงเรียนและศูนยทองถิ่นในกระบวนการเรียน รวมถึงประสาน
งานระหวางกิจกรรมเหลานั้นเขากับชุมชนอื่นและบริการดานการศึกษาผูใหญ
ทําใหศูนยทรัพยากรชาติมีความเขมแข็ง :
• ใหศนู ยทรัพยากรชาติ [National Resource Centre : NRC] มีบทบาทในการ
เผยแพรขอมูล ใหคําแนะนํา ทําการวิจยั และอบรม และเปนตัวแทนของชุมชน
และการศึกษาผูใ หญ
• เพิ่มเงินทุนใหแก NRC
7. การฝกอบรมในวิชาชีพ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ :
• วางแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพโดยการฝกอบรม ใหสมั พันธกบั นโยบายดาน
อุตสาหกรรมของพรรคแรงงาน
• ขยายโครงการเสริมทักษะใหบรรลุเปาหมายที่ประชาชนชาวนิวซีแลนดจะเปน
แรงงานที่มีทักษะสูงที่สุดชาติหนึ่งในโลก
จากโรงเรียนถึงที่ทํางาน :
• สรางแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพจากนักเรียนสูแรงงานใหราบรื่น
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• ใหความมัน่ ใจวาเด็กทีอ่ อกจากโรงเรียนจะมีทางเลือกระหวางการศึกษาตอ
การฝกอบรม และการมีงานทํา
• ขยายบริการอาชีพใหรวมถึงบริการการเรียนรู
• ขยายโครงการจั ด สรรทรั พ ยากรทุ ติ ย ภู มิ และตติ ยภู มิ [Secondary tertiary
Alignment Resource: STAR] ใหเด็กนักเรียนจํานวนมากขึ้นสามารถเขาชั้นเรียนที่
นอกเหนือไปจากโครงการการศึกษาตามแบบปกติได
• จั ด ตั้ ง โครงการให คาแนะนํ
ํ
าแก ค นหนุ ม สาวได มี ป ระสบการณ ก ารทํางานเพื่ อ
สามารถตัดสินเลือกอนาคตได
• นําโครงการบริการประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะคนหนุมสาวไปพรอมกับการทํางาน
เพื่อสังคม
ชางฝมือทันสมัย :
• ออกกฎหมายสนับสนุนใหคนหนุมสาวเขารับการฝกอบรมเปนแรงงานชางฝมือ
• สนับสนุนใหแรงงานชางฝมือเปนที่ยอมรับในกลุมนายจาง
• พิจารณาแนวทางที่จะยกเวนไมใหผูท่ีเปนแรงงานชางฝมอื ตองเขารับราชการทหาร
หรือบริการสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มจํานวนแรงงานดานนีใ้ หมาก
• จัดเงินจูงใจใหนายจางรับชางฝมือแรงงานเขาทํางาน และใหการสนับสนุนการฝก
ฝมือระหวางการจางงาน
• ใหมีการฝกอบรมแรงงานฝมือทั้งระหวางการ “ทํางาน” และ “ไมทํางาน” (“ไม
ทํางาน” หมายถึง การฝกอบรมโดยสถาบันอุดมศึกษา เชน โพลีเทคนิค หรือ
สถาบันฝกฝมอื ของเอกชน)
องคกรฝกอบรมภาคอุตสาหกรรม :
• ลดจํานวนองคกรฝกอบรมภาคอุตสาหกรรม
• ใหองคกรฝกอบรมภาคอุตสาหกรรมมีการรวมตัวกันภายในเวลา 3 ป โดยใหแตละ
องคกรมีทางเลือกวาจะรวมตัวกับองคกรใด
• ใหนายจางวางแผนการฝกอบรมลูกจาง โดยเริ่มจากองคกรขนาดใหญไปสูเล็ก
• นําระบบภาษีอากรมาชวยสนับสนุนใหมกี ารฝกอบรม
การฝกอบรมบนพืน้ ฐานของชุมชน :
• คงโครงการการฝกอบรมชาวนิวซีแลนดไวตอ ไป แตวิจัยเพื่อความมั่นใจวาประชา
ชนจะไดรับทักษะที่พอเพียงสําหรับการทํางาน
• ใหมีความยืดหยุนในการกําหนดกลุม อายุผทู จ่ี ะเขาโครงการฝกอบรม
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• ใหการสนับสนุนผูเ ขารวมโครงการใหไดรบั ความรูแ ละทักษะเพียงพอในการเขาสู
แรงงาน
• พิจารณาแนวทางที่จะใหมีการรับรองผูผานการฝกอบรมฝมือแรงงาน
การรับรองคุณภาพ :
• ใหการรับรองคุณภาพอยูภ ายใตความรับผิดชอบขององคกรเดียวกัน
• ใหองคกรของรัฐทํางานรวมกับเอกชนในการดูแลการรับรองคุณภาพ ไดแก การ
ออกใบประกาศนียบัตรรับรอง และเก็บบันทึกผูผ า นการฝกอบรม
• พัฒนาหนวยมาตรฐานในการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งในสาขาวิชาชีพทีไ่ มมใี บปริญญา
8. การจัดการศึกษาใหชนกลุมนอย (เมารี)
การศึกษากอนวัยเรียน :
• ใหเงินทุนสนับสนุนโครงการยุติชองวางในการเขาเรียนระหวางเด็กเมารีและผิวขาว
ขยายโครงการอานหนังสือทีบ่ า นไปในระดับเด็กกอนวัยเรียน
• ใหเงินทุนชวยเหลือการกอตั้ง Kohanga Reo และการสนับสนุนดานการบริหารใน
พืน้ ทีท่ ต่ี อ งการ
• ทบทวนบทบาทและการทํางานของกองทุน Te Kohanga Reo
• เพิม่ ทรัพยากรในการฝกอบรมครูและการสอนใน Kohanga Reo
• ใหมกี ารขึน้ ทะเบียนครูและเพิม่ บทบาทของ Te Taura Whiri I Te Reo Maori ใน
โครงการพัฒนาตาง ๆ
โรงเรียน :
• เพิ่มจํานวนครูชาวเมารีและการสอนภาษาเมารี ปรับปรุงมาตรฐานโดยการฝกอบ
รมและพัฒนาระหวางอาชีพ และลดแรงกดดันในการทํางาน
• พัฒนาโครงการศึกษาวิชาชีพทีส่ นับสนุนใหครูทกุ ระดับทํางานรวมกับนักเรียนเมารี
• เพิ่มเงินทุนใหแกโรงเรียนที่มีโครงการริเริ่ม เชน ศูนยทําการบาน และโครงการอืน่ ที่
มุงชวยเด็กผลการเรียนตํา่
• ลดระยะเวลาการรอผลเขาเรียนตอของเด็กเมารี และเพิ่มเงินทุนในสายที่ตองการ
• เพิ่มทรัพยากรทางภาษาเมารี ใหเขาถึงเทคโนโลยีขา วสาร โดยเฉพาะในโรงเรียน
ในเขตที่มี ช าวเมารี อ ยูอาศั ยและในพื้นที่ชนบท สนับสนุนใหครูไดเพิ่มการใช
เทคโนโลยีในการสอน
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อุดมศึกษาและการฝกอบรม :
• ใหโอกาสเด็กทีอ่ อกจากโรงเรียนในการเลือกแนวทางการศึกษาตอ ฝกอบรม หรือ
เขาทํางาน
• ตั้งองคกรฝกอบรมแรงงานฝมือใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
โอกาสการฝกอบรม

ปรับปรุงโครงการ

• ใหเด็กอายุ 16 และ 17 ป ไดมีโอกาสเขาถึงเงินชวยเหลือในการเรียน
• ลดตนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เริ่มจากการไมเก็บดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการ
ศึกษาในขณะทีผ่ กู กู าลั
ํ งศึกษาเต็มวัน หรือมีรายไดนอยขณะกําลังศึกษา
• ตัง้ โครงการนํารองใหทุนการศึกษา เพือ่ สนับสนุนใหเด็กจากครอบครัวรายไดนอ ยมี
โอกาสในการเขาศึกษาตอ
• สนับสนุนใหเด็กเมารีมโี อกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา
• ให ความเสมอภาคในการใหเงิ น ทุน แกส ถาบั น การศึ กษาของเมารีเท า เที ยมกั บ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ

นโยบายการศึกษาของพรรค ACT

1. เงินทุน
• ยกเลิกระบบเงินกูเ พือ่ การศึกษาตอ แตจะใชวิธีการลดภาษีรายไดบุคคลแทน
• แยกเงินทุนเพื่อการวิจัยออกมาจากเงินคาเลาเรียน เพื่อลดคาเลาเรียนลง
• ใหนกั เรียนมีสทิ ธิขอรับเงินทุนการศึกษา รวมถึงหลักสูตรพาณิชยในระดับมัธยมดวย
• ใหเงินอุดหนุนเพือ่ การศึกษาทีน่ กั เรียน แทนการอุดหนุนใหสถาบัน
• ทบทวนการจัดเงินทุนใหเกิดความสมดุลมากขึ้น เนือ่ งจากปจจุบนั ระดับอุดมศึกษาไดรบั
เงินทุนมากกวาระดับตน
• ใหมคี วามยุตธิ รรมมากขึน้ ในการจัดเงินทุนระดับอุดมศึกษา สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา
สนองตอบความตองการของนักศึกษา

2. โอกาส
• สนับสนุนใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเรียนตอในระดับอุดมศึกษา
• คัดคานระบบโควตา โอกาสการเขาเรียนตองเปนไปอยางยุตธิ รรม ไมใชเพราะเชื้อชาติ
• ดูแลเด็กความตองการพิเศษเปนราย ๆ ตามความเหมาะสม
56

• ใหอํานาจแกชนกลุม นอยโดยการเพิม่ กําลังซื้อ
3. โรงเรียน
• ใหอํานาจโรงเรียนในการดําเนินกิจการของตนเอง การแตงตัง้ ครูใหญขน้ึ กับความตองการ
ของชุมชน
• ใหโรงเรียนของรัฐมีทางเลือกวาจะออกจากระบบราชการหรือไม โดยใหอยูใ ตการบริหาร
ของสมาคมครูและผูป กครอง โรงเรียนของรัฐสามารถเลือกวาจะปกครองตนเองได
4. ผูปกครอง
• ใหผูปกครองมีสิทธิในการเลือกโรงเรียนใหบุตรหลาน ทั้งโรงเรียนเอกชนและของรัฐ
5. อุดมศึกษา
• ยกเลิกกฎหมายบังคับใหนกั ศึกษาตองเปนสมาชิกองคกรนักศึกษา
• ชวยใหผูจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทํา มีรายไดสูงขึ้นจากความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ และลดอัตราภาษี

นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองเยอรมันนี
พรรคการเมืองเยอรมันนี
หลั ง จากครองตําแหน ง ผู นําในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลมาตลอดตั้ ง แต ห ลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
พรรคคริสเตียนเดโมแครต [Christian Democrat Party : CDP] ไดพา ยแพการเลือกตัง้ ในป 1997 แก
พรรคสังคมประชาธิปไตย [Social Democratic Party : SPD] ทําใหเยอรมันนีมรี ฐั บาลทีม่ าจากพรรค
อืน่ เปนครัง้ แรก
นโยบายการศึกษาพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD) เยอรมันนี
1. ทําการศึกษา วิจัยและวิทยาศาสตรใหแข็งแกรง
• จะเพิ่มการลงทุนดานการศึกษา วิจยั และวิทยาศาสตร เปนสองเทาภายในระยะเวลา 5 ป
ขางหนา
• จะเรงรัดการนําผลงานวิจยั ไปสูผ ลิตภัณฑวางตลาด
• จะปฏิรปู การศึกษา โดยเพิ่มบทบาท โอกาสทีเ่ ทาเทียมกัน ความเสมอภาคในสาขาวิชา
การศึกษา และนําหลักการการใหการสนับสนุนมาแทนการคัดเลือก จะลดขั้นตอนการ
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการแขงขันมากขึ้น มีกฎกติกานอยลงแตมีความ
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ยืดหยุน มากขึน้ มีการแลกเปลีย่ นทีเ่ ปนอิสระและการทํางานที่สัมพันธกับการลงมือปฏิบัติ
จริง
• ปลูกฝงใหการศึกษาขัน้ สูง [advanced education] เปนเสาหลักทีส่ ใ่ี นระบบการศึกษา
การศึกษาตลอดชีพตองสัมพันธอยางใกลชิดกับการอาชีพและการศึกษาขั้นสูง
•
•
•
•

กาวไปสูน วัตกรรมและเทคโนโลยี
จะใชโอกาสของเทคโนโลยีสมัยใหมใหเกิดประโยชน
จะใหสงั คมเปนสังคมเปดทีย่ อมรับความกาวหนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จะทําใหเยอรมันนีเปนชาติแนวหนาในการแขงขัน โดยทําใหนวัตกรรมดานตาง ๆ กลาย
เปนจริง ไดแก ชีววิศวกรรมและวิศวกรรมสายพันธุ การคิดคนวัสดุใหม ๆ เทคโนโลยีขา ว
สารขอมูล เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ระบบพลังงานใหมและเทคโนโลยีดานการ
คมนาคม

• สนับสนุนใหมีนวัตกรรมใหม ๆ ในภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่อง
กลและอุตสาหกรรมรถยนต
• เพิ่มความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยที่เปนของมหาวิทยาลัยและอิสระ และสนับสนุนการ
พัฒนาเครือขายนวัตกรรมในภูมิภาค
• จะสนับสนุนใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนลําดับความสําคัญสูงสุดกวาอืน่ ใด
2. ใหมีความเสมอภาคในการศึกษาและฝกอบรม
• สนับสนุนใหเด็กหญิงและสตรีเขาถึงงานอาชีพสมัยใหม ในอนาคตสัดสวนของเด็กหญิง
และสตรีที่เขาฝกอบรมฝมือแรงงานจะตองเปนรอยละ 50
• ปฏิรูปมหาวิทยาลัยใหความสําคัญแกสตรีมากขึน้
• ใหสตรีมโี อกาสทีเ่ ทาเทียมในการแขงขันทัง้ ในการศึกษาตอและครอบครัว
3. ใหหนุมสาวทุกคนมีโอกาสในการศึกษา
• ใหโอกาสในการศึกษาและฝกอบรมอาชีพแกหนุมสาวทุกคน
• ใหโอกาสคนหนุมสาวในการเพิ่มพูนคุณสมบัติดานฝมือแรงงาน เพื่อเขาสูอาชีพที่มั่นคงใน
อนาคต
• ทําใหวทิ ยาลัยและมหาวิทยาลัยเปนสถานทีฝ่ ก งานในอนาคต
• ใหเด็กและคนหนุม สาวมีความมัน่ คงในสังคม
• สนับสนุนใหคนหนุมสาวมีประชาธิปไตยและเพิ่มการมีสวนรวมในทางการเมือง
4. ใหความยุติธรรมแกคนรุนใหมในการศึกษา อาชีพ สิ่งแวดลอมและสังคม
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• ดําเนินการโครงการชวยเหลืออยางเรงดวนเพื่อลดปญหาการวางงาน ทําการฝกอาชีพให
คนหนุมสาวที่วางงาน 100,000 คนใหมีงานทํา
• จัดสรรเงินทุนในการฝกอาชีพชางฝมือใหคนหนุมสาวที่ไมมีงานทํานานเกินกวา 6 เดือน
โดยใชเงินกองทุนคนวางงาน
• ปรับปรุงการใหคําแนะนําดานการศึกษาและฝกอบรมของสภาทองถิน่ และหอการคา จัด
ใหมีการประชุมสัมมนาเรื่องการศึกษาและฝกอบรมในระดับภูมิภาค สนับสนุนสมาพันธ
ฝกอบรม สถานทีฝ่ ก อบรมนอกองคกร และเพิ่มโรงเรียนฝกอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เยอรมันตะวันออก และพืน้ ทีท่ อ่ี อ นแอในเยอรมันตะวันตก
• สนับสนุนใหมีการเตรียมการฝกอาชีพในโรงเรียนทุกระดับ หาแนวทางการพัฒนาอาชีพ
และใหการศึกษาขั้นสูงเขามามีสวนรวมดวย
5. ความเสมอภาคในการศึกษา
• โอกาสในการศึกษาในมหาวิทยาลัย ตองไมไดอยูบนพื้นฐานของฐานะเศรษฐกิจของ
ผูป กครอง
• ปฏิรูปกฎหมายสนับสนุนการศึกษาของรัฐ [Federal Law on the Promotion of
Education : BAFoeG] หยุดการลดความชวยเหลือดานการศึกษา ทบทวนการใหความ
ชวยเหลือใหมโดยการใหทนุ ชวยเหลือเบือ้ งตนในระหวางการเรียนภาคปกติ รวมทั้งการให
ความชวยเหลือเปนตัวเงินในกรณีทจ่ี ําเปน
• จะไมนาระบบคิ
ํ
ดคาเลาเรียนมาใช
6. ทําวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใหทันสมัย
• ปฏิรูปใหวิท ยาลั ย และมหาวิท ยาลั ยเป นสถานที่ สําหรับการเรียนวิช าวิทยาศาสตรและ
สังคม
• วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะไดรับอํานาจในการปกครองตนเองโดยมีการแขงขันระหวาง
กัน กระชับหลักสูตรใหแนนและมีการจัดการที่ดีขึ้น การวิจยั และการสอนตองเปนสากล
และปรับปรุงคุณภาพการสอน
• ใหสทิ ธิการรวมตัดสินใจทีเ่ ปนประชาธิปไตยแกวทิ ยาลัยและมหาวิทยาลัย
• ใหเปนสถานที่ที่ผูประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพจะเขาถึง เพื่อชวยพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ
ใหดขี น้ึ
7. การเรียนรูตลอดชีวิต
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• ใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต เริ่มตนตั้งแตการศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับอุดม
ศึกษา บุคคลพึงมีความกาวหนาในคุณสมบัติ โดยเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูตาม
ความตองการ เพิม่ สาธารณูปการดานการศึกษา พัฒนาโครงขายระดับชาติเพื่อใหมั่นใจ
วาจะมีบริการดานการศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ
• ทําใหการศึกษาเรื่องการเมืองแพรหลายในกลุมวัยรุนและผูใหญ ตอตานกลุมขวาจัดและ
การใชกําลังรุนแรงโดยใหการชวยเหลือแกคนหนุมสาวและสมาคมเยาวชน
นโยบายการศึกษาของพรรคคริสเตียนเดโมแครต
1.

ลดหยอนภาษีใหแกครอบครัวที่มีบุตรเปนสัดสวนตามจํานวนบุตร

2.

ใหความเทาเทียมในการรับการศึกษาปฐมวัย
• โดยใหการสนับสนุนแกสถานศึกษาปฐมวัยทีเ่ ปนของรัฐและเอกชนทีต่ ง้ั โดยไมหวังผลกําไร

3.

เด็กคืออนาคตของสังคม
• สนับสนุนใหโบสถ สมาคม พรรคการเมือง สโมสร และองคกรประชาธิปไตยอืน่ ๆ มีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมใหเด็ก
• สนับสนุนใหเยาวชนมีโอกาสในการศึกษา

4.

ปรับปรุงการศึกษา
• ใหความเสมอภาคในการรับการศึกษาแกทกุ คนตามกําลังความสามารถ
• ลดหลักสูตรและระยะเวลาการเรียนใหสั้นลง
• ลดระยะเวลาการฝกอบรมและเพิ่มความหลากหลายของสาขาวิชา
• ใหหลักสูตรการศึกษาสัมพันธกับการประกอบอาชีพ
• ทําใหคุณภาพของผูจบการศึกษาในระดับเดียวกันมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ประโยชนในการเคลือ่ นยายแรงงาน

เพื่อ

• ใหการสนับสนุนสถาบันการศึกษาของเอกชนเทาเทียมกับสถาบันที่เปนของสหพันธรัฐและ
ทองถิน่
• ใหมกี ารติดตอประสานในดานการเรียนรูท ง้ั ในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และการ
ฝกอบรมอาชีพกับประเทศอืน่ ๆ ในยุโรป
• ใหการสนับสนุนพิเศษแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู โดย
การปฏิรูปการชวยเหลือดานการเงินแกหลักสูตรการฝกอาชีพและวิชาการแกเด็กเหลานี้
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5. โรงเรียน
• สนับสนุนการแบงโรงเรียนตามความสามารถและความสนใจของผูเรียนเปน 3 ประเภท
[Hauptschule, Realschule, Gymnasium] ใหผูเรียนในโรงเรียนแตละประเภทสามารถ
โอนยายได
• ใหคงโรงเรียนทีต่ ง้ั ขึน้ ในนิกายโปรเตสแตนทและคาธอลิคไว และใหมีการสอนศาสนาใน
ชุมชนได
• ใหโรงเรียนเปนแกนนําในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งนักเรียนและ
ผูปกครองมีสวนรวมในขบวนการตัดสินใจในโรงเรียน สนับสนุนใหโรงเรียนทุกประเภท
สอนเต็มวัน ใหโรงเรียนมีสวนชักนําคนหนุม สาวใหเขาเปนสวนหนึง่ ของสังคม
6. อาชีวศึกษา
• ใหบริษทั องคกรสาธารณะ สภาหอการคา มีสวนในการทําใหการฝกอบรมและการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมีความคลายกัน โดยกําหนดคาจางคาตอบแทนทีใ่ กลเคียงกัน ใหมกี าร
โอนยายระหวางบุคลากรสายอาชีพและพาณิชย และจัดใหมีการฝกอบรมอาชีพในอนาคต
• ใหมีความแตกตางในรายละเอียดระหวางการฝกอาชีพในสถานที่ทํางานและสถานศึกษา
เพิ่มการฝกอบรมเฉพาะสําหรับผูมีความสามารถพิเศษและผูมีความสามารถนอย โดย
เฉพาะกลุม แรกจะตองไดรบั การสนับสนุนใหเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
7. อุดมศึกษา
• ใหเสรีในการวิจัยและสอน
• ใหขยายสถานทีส่ ถาบันอุดมศึกษาตามการขยายตัวของจํานวนนักศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะดานทีต่ อ งการรูปแบบใหม ๆ รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะ
ดานการบริหาร ธุรกิจ และทักษะในวิชาชีพ
8. อํานาจในการปกครองตนเอง
• ใหอํานาจในการรับผูเ รียน โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีผูตองการเขาศึกษามากเกินจํานวนที่
จะรับได แตตองคํานึงถึงความสามารถของผูสมัครดวย
• ใหอํานาจมหาวิทยาลัยในการจัดการงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใชจา ย
• ใหอํานาจในการรับบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรแรกเขา
9. การฝกอบรมตอ
• ใหความสําคัญแกการฝกอบรมตอ เปนการใหการศึกษาประเภททีส่ น่ี อกเหนือไปจากการ
ศึกษาภาคบังคับ อาชีวศึกษา และการฝกอบรมในสถาบัน โดยเชื่อมโยงระหวางตลาด
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แรงงานและระบบการศึกษาใหใกลชิด เพื่อสนับสนุนใหมีการกลับเขาทํางานใหมหลังการ
หยุดเลีย้ งดูครอบครัว โดยใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการจัดหลักสูตรและชั้นเรียน
• สนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการฝกอบรมของรัฐมีสวนรวมในการฝกอบรมตอ
• ใหการศึกษาดานการเมืองทัง้ ในและนอกโรงเรียน
• ปรับปรุงการใหการศึกษาแกพลเมืองสูงอายุ
10. การศึกษาเรื่องสื่อ
• ใหนําการศึกษาเรื่องสื่อสารเขาไปสอนในโรงเรียน เพื่อใหคนหนุมสาวมีภูมิปองกันอิทธิพล
ในทางลบ
นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองญี่ปุน
ระบบการศึกษาในญี่ปุน
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ญีป่ นุ มีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังทองถิน่ ซึ่งไดแก
เทศบาลและจังหวัด [prefecture] หนวยงานของทองถิน่ มีอํานาจและหนาทีใ่ นการใหบริการตาง ๆ
อยางกวางขวาง รวมถึงการจัดการโรงเรียนประถมและมัธยมดวย
ในเขตจังหวัดและเทศบาลมีคณะกรรมการหลากหลาย หนึ่งในนั้น คือ คณะกรรมการการ
ศึกษา ซึ่งมีอิสระในการดําเนินการโดยไมขน้ึ ตอผูว า การจังหวัดหรือนายกเทศมนตรี
คณะกรรมการการศึกษามีอํานาจในการจัดตั้งและจัดการบริหารโรงเรียน แตงตั้งบุคลากร แต
ไมมีอํานาจในดานงบประมาณ ผูวาการจังหวัดและนายกเทศมนตรีมีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณ
ใหแกโรงเรียนของรัฐ และดูแลโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนอื่น ๆ ทีม่ ไิ ดเปนของรัฐ
รัฐบาลทองถิ่นมีหนาที่ตั้งแตจัดใหมีโรงเรียนอนุบาล ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสวัสดิการสังคม
ไปจนกระทั่งสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ไดแก จัดการศึกษาในโรงเรียนประถม มัธยมและมัธยม
ปลาย ออกใบอนุญาตแกเจาหนาทีก่ ารศึกษา ดูแลอาหารในโรงเรียน ใหความชวยเหลือโรงเรียนเอกชน
สรางหองสมุด พิพิธภัณฑและศูนยประชาคม ในขณะทีร่ ฐั บาลกลางเปนผูต ดั สินนโยบายหลักทาง
การศึกษาและดําเนินการดานมาตรฐานตาง ๆ
เทศบาลจัดการดานโรงเรียนประถมและมัธยมตน ดูแลการรับเด็กเขาเรียน และรับผิดชอบ
อาหารในโรงเรียน สวนจังหวัดจะกอตั้งและดูแลโรงเรียนมัธยมปลาย และจัดตั้งและดูแลโรงเรียนพิเศษ
สําหรับผูม คี วามบกพรองทางรางกาย ควบคุมการจัดตัง้ โรงเรียนของเอกชน อีกทั้งชวยเหลือดานการเงิน
รับรองบุคลากรการศึกษา ออกใบอนุญาตและวางมาตรฐานขนาดหองเรียน
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รัฐบาลกลางมีอํานาจหนาทีใ่ นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
และสถาบัน ใหเงินอุดหนุนชวยเหลือ เปนผูจ ดั การดานคาใชจา ยในการศึกษาภาคบังคับ และให
ตําราเรียนโดยไมคิดเงิน
ดังนัน้ การจัดการศึกษาของญีป่ นุ จึงแบงออกเปน 3 ระดับ ตามอํานาจหนาทีร่ บั ผิดชอบ คือ
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล
การปฏิรูปการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหการศึกษาในญีป่ นุ แบงออกเปนระดับ
ประถมศึกษา 6 ป ระดับมัธยมตน 3 ป มัธยมปลาย 3 ป และมหาวิทยาลัย 4 ป แมการศึกษาภาค
บังคับจะมีเพียง 9 ปกจ็ ริง (ประถมศึกษาและมัธยมตน) แตอัตราสวนผูเขาศึกษาตอในระดับมัธยม
ปลายคอย ๆ สูงขึ้นเปนลําดับจนกระทัง่ ในป 1980 อัตราการเรียนตอในมัธยมปลายสูงถึง 94.2
เปอรเซ็นต
พรรคลิเบอรัลเดโมแครติค
พรรคลิเบอรัลเดโมแครติคเปนรัฐบาลมาตลอดระยะเวลา 40 ป มีผลงานในการสรางความ
เจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหประเทศ ปจจุบันมีประธานพรรค คือ นายไคโซ โอบูชิ ซึง่ ดํารงตําแหนง
นายก
รัฐมนตรีของญีป่ นุ ดวย
ในตนป 1999 นายโอบูชิ ไดประกาศหลักการในการบริหารประเทศ 8 ประการ 2 ใน 8 เปน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา คือ
1. จะสอนศีลธรรมใหแกเยาวชนญี่ปุน
• โดยความเคารพในวัฒนธรรมประเพณี เรามุงที่จะสอนศีลธรรมใหแกเยาวชนญี่ปุน เพื่อ
ใหพวกเขาระลึกถึงคุณภาพของการศึกษาและเพิ่มพูนชีวิตครอบครัวของประชากรทุกคน
2. กอตัง้ สังคมทีม่ งุ สูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
• โดยการสนับสนุนงานวิจยั วิทยาศาสตรเบือ้ งตนและขัน้ สูง และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
กาวหนา เรามุงที่จะทําใหญป่ี นุ เปนผูน ําในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศูนย
ขาวสารขอมูลทางวิทยาศาสตร ที่จะเปดกวางสําหรับทุก ๆ ชาติ
และในการประกาศปฏิญญาพรรคสําหรับศตวรรษที่ 21 ทีก่ ําลังจะมาถึงนี้ ไดกลาวถึงเรือ่ ง
การศึกษาเอาไววา
“เราจะสรางความมั่งคั่งและพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อปลูกฝงเยาวชนใหมีความรับผิดชอบ
ในอนาคตของประเทศ เราจะเนนคุณคาของการระลึกถึงเพื่อนมนุษยและการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง
ในสังคมนานาชาติ”
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นโยบายการศึกษาของพรรคเดโมแครติคแหงญี่ปุน
พรรคนี้เนนสังคมที่มั่นคงและเปนเสรี โดยประกาศวา จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางรัฐบาลโดย
เนนความสําคัญของพลเมือง ตลาด และรัฐบาลทองถิ่น จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจและการ
บริหารระหวางขาราชการและสังคม และระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่น
พรรคไดกาหนดนโยบายด
ํ
านการศึกษาไวเปนสวนหนึง่ ของชีวติ พลเมือง โดยเขียนไววา
“ในการกระจายอํานาจดานการศึกษาใหแกรัฐบาลทองถิ่น เราจะปฏิรูประบบการศึกษาให
ความสําคัญแกคุณคาและความสามารถที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหเยาวชนสามารถพึ่งพาตนเอง
โดยการนี้ เราจะปรับปรุงสภาพแวดลอมการศึกษาใหดขี น้ึ โดยกําหนดขนาดชัน้ เรียนสูงสุดไวท่ี 30 คน
ในระดับประถมและมัธยม และจะปฏิรูประบบการรับเด็กและการใหทุนการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
และวิทยาลัยใหมทั้งหมด เราจะทําการศึกษาในปจจุบนั ใหเปนสถาบันและใหความสําคัญแกการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศ เราจะสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเรียนรูต ลอดชีวติ และ
พลศึกษาในชุมชน และบํารุงเครือขายชุมชนใหเอื้อตอการเลี้ยงดูเด็ก”

นโยบายการศึกษาพรรคการเมืองสิงคโปร
พรรคพีเพิลแอคชัน่
พรรคพีเพิลแอคชั่น ซึ่งมีนายโกะ จก ตง เปนผูนํา มีที่นั่ง 81 จากทั้งหมด 83 เสียง ในการเลือก
ตัง้ เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 1997 และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 1999 หลังการรับสมัครเลือกตั้งผูดารงตํ
ํ าแหนง
ประธานาธิบดี มีการประกาศวามีเพียงผูสมัครคนเดียวเทานั้นที่มีสิทธิ ดังนัน้ พรรคนี้จึงกอตั้งรัฐบาล
โดยมีนายเอส.อาร.นาธาน ขึ้นเปนประธานาธิบดี
พรรคประกาศ 5 นโยบายหลักในการนําประเทศเขาสูศตวรรษใหม หนึง่ ในนัน้ คือ การลงทุนใน
เยาวชน ซึ่งมีรายละเอียดวา ในอีก 5 ปขางหนา พรรคจะใหการศึกษาทีด่ แี ละการฝกอบรมแกคนงาน
เพื่อใหประชาชนในชาติพรอมที่จะเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 โดยการดําเนินการดังตอไปนี้ คือ
1. ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนอนุบาล โดยการสรางโรงเรียนอนุบาลของพรรค ยกระดับโรงเรียน
อนุบาลเดิม และฝกอบรมครูในระดับอนุบาล
2. ใหโรงเรียนประถมทัง้ หมดมีระบบเดียวกัน และใหมีโรงเรียนประถมที่ดีในทุก ๆ เขตเลือกตัง้
3. ใหนกั เรียน 30,000 คน ทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมและไมสามารถจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ได มีการเรียนรูทักษะสมัยใหม
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4. ใหนกั เรียนทีจ่ บมัธยมศึกษา 110,000 คน เขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิค โดย
มีอตั ราของผูศ กึ ษาในมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิคเปน 20 และ 40 เปอรเซ็นต
5. เพิ่มจํานวนผูศ กึ ษาในโครงการมหาวิทยาลัยเปดอีกเทาตัว ใหมีจํานวน 6,000 คน
6. ใหทนุ การศึกษา Edusave Merit Bursaries จํานวน 300,000 ทุน แกนกั เรียนทีม่ าจากครอบครัวที่
มีรายไดนอย รวมทั้งแกผูกาลั
ํ งศึกษาในระดับกอนมหาวิทยาลัยและ ITE ดวย
7. ใหนักเรียนสามารถเขาถึงคอมพิวเตอรได 100 เปอรเซ็นต โดยการใชเงิน 1,500 ลานเหรียญ จัดซื้อ
อุปกรณคอมพิวเตอรใหโรงเรียนและฝกครูผูสอน
8. ทุกโรงเรียนประถมจะตองมีคอมพิวเตอร 100 เครือ่ ง
9. สรางหองสมุดชุมชนจํานวน 100 แหง ขยายเครือขายหองสมุดชุมชนใหสงิ คโปรเปนชาติทร่ี กั การ
อาน
10. ใหอาชีพครูเปนอาชีพทีน่ า สนใจ โดยการทบทวนคาตอบแทนและเทอมการจาง เพือ่ ใหครูทด่ี อี ยูใ น
อาชีพนี้ และยกสถานภาพของครูในสังคม
11. ฝกอบรมและฝกอบรมซํ้าแรงงานใหมีทักษะเหมาะสมกับการจางงานในศตวรรษที่ 21
พรรคเนชัน่ แนลโซลิดาริต้ี
กอตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 1987 สงผูสมัคร 8 คนลงเลือกตั้งทั่วไปในป 1988 และอีกสองครัง้
ในป 1991, 1992 และ 1996 ปจจุบันไมมีที่นั่งในสภา
ในการสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในป 1996 พรรคประกาศนโยบาย 11 ขอ หนึง่ ในนัน้ คือ
นโยบายการศึกษาซึง่ เนนใหมกี ารแขงขันทีเ่ ปนธรรม โดยมีรายละเอียด คือ
1. สรางความเปนธรรมในการแขงขันดานการศึกษา โดยคัดคานระบบการตัดสินดวยความสามารถ
“meritocracy in education” ซึ่งจะตัดสินเด็กกอนเวลาที่พวกเขาจะพัฒนาขีดความสามารถสูงสุด
ในวัยทีส่ มควร และจะใหทบทวนอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชน เพื่อปองกันการกีดกันเด็ก
จากครอบครัวทีม่ รี ายไดนอ ยไมใหมโี อกาสศึกษาในโรงเรียนเอกชนเหลานัน้
2. เพิม่ งบประมาณรายจายดานการศึกษา โดยใหรัฐจัดการศึกษาฟรีแกประชาชนทุกคนตั้งแตระดับ
ประถมถึงอุดมศึกษา รวมทั้งใหการศึกษาผูใหญ และการเรียนวิชาชีพเพื่อใหมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีทนั สมัยได
3. ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอน ใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน รวมทั้ง ศีลธรรม สติปญ
 ญา และ
พลศึกษา
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นโยบายพรรคการเมืองมาเลเซีย
การศึกษาพื้นฐานของมาเลเซีย
มาเลเซียประกอบดวย 13 รัฐ มีประชากรประมาณ 20 ลานคน ประกอบดวยชาติพนั ธุต า ง ๆ
ไดแก มาเลยและชนพื้นเมืองดั้งเดิมอื่น 59 % จีน 32% อินเดีย 9% ภาษาทีใ่ ชกนั มาก ไดแก มาเลย
(ภาษาราชการ) อังกฤษ จีน และอินเดีย ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ฮินดู พุทธ ขงจื้อ คริสต
และศาสนาทองถิน่ อืน่ ๆ
อังกฤษไดเขามาปกครองมาเลเซีย เมื่อป 1867 และไดใหเอกราชเมื่อวันที่ 16 กันยายน 1963
ตอมาสิงคโปรไดแยกออกไปปกครองตนเอง เมือ่ ป 1965 ดินแดนทีม่ าเลเซียครอบครองอยูใ นปจจุบนั
นอกจากสวนทีเ่ ปนประเทศมาเลเซียแลว ยังมีดนิ แดนซารบารและซาราวัค ซึ่งอยูในบอรเนียวเหนือและ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามลําดับรวมอยูด ว ย
จากการทีม่ าเลเซียประกอบดวยชนหลายเชือ้ ชาติ และบางเชื้อชาติก็มีสัดสวนคอนขางสูง เชน
จีน [32%] ทําใหมาเลเซียมีความออนไหวทางการเมืองมาก การจัดการศึกษาแมจะใหอิสระที่จะใช
ภาษาตางๆ ที่เปนของกลุมชนนั้น ๆ เชน จีน และทมิฬ เปนตน แตก็ตองเรียนภาษามาเลยเปนวิชา
บังคับ และมีระบบการควบคุมการจัดสถานศึกษาคอนขางจะเขมงวด และใหอํานาจแกเจาหนาทีข่ อง
รัฐทีจ่ ะตรวจสอบคอนขางสูง เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ
การบริหารการศึกษาของมาเลเซียแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ (สหพันธ) ระดับรัฐ และ
ระดับทองถิ่น ระดับประเทศมีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่ดูแลการศึกษาทั้งหมด เนื่องจากงบ
ประมาณการศึกษาทั้งงบประมาณและงบลงทุน ไดมาจากงบประมาณของรัฐบาลกลางเปนสวนมาก
ทองถิน่ มีการเก็บภาษีการศึกษา (โรงเรือน) ซึ่งก็ไดเปนสวนนอย ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงมีอิทธิพลสูงใน
การควบคุมการจัดการศึกษา
ในระดับรัฐ มีกระทรวงศึกษาของแตละรัฐดูแล ในระดับทองถิ่นมีการแบงทองที่ออกเปนเขต
การศึกษา ใหมคี ณะกรรมการการศึกษาทองถิน่ [Local Education Authority] เปนผูด แู ล มีอํานาจ
หนาทีด่ แู ลคณะกรรมการโรงเรียน [Manager หรือ Governor แลวแตจะเปนโรงเรียนประถมหรือ
มัธยม] ระบบการบริหารดังกลาวนี้ คลายคลึงกับวิธกี ารของอังกฤษ แมวา จะตางกันโดยรายละเอียด
หากจะกลาววา มาเลเซียมีการบริหาร โดยการกระจายอํานาจใหแกทอ งถิน่ ก็นา จะถูกตอง
เพราะรัฐบาลกลางไมไดลงมาจัดการเอง แตมอบอํานาจใหแกทอ งถิน่ ดําเนินการ รัฐบาลควบคุมโดย
การตรวจสอบ กําหนดหลักสูตร แบบเรียน และการสอบไล และที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ ก็คอื การใหเงินอุดหนุน
ซึ่งมีเงื่อนไขที่ตองทําตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
มาเลเซียแบงการศึกษาออกเปนประถมศึกษา 6 ป มัธยมตน 3 ป มัธยมปลาย 3 ป ระดับ
วิทยาลัย 2-3 ป อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 3-6 ป
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มาเลเซียไมมีการศึกษาพื้นฐานภาคบังคับ แตเรียกวามีการจัดการศึกษาพืน้ ฐานอยางกวางขวาง
[universalization] มีระยะเวลา 9 ป (ประถมตน 6 ป กับมัธยมตน 3 ป) ไมมีกฎหมายบังคับใหเรียน
แตผูที่ตองการเรียนจะตองไดเรียนทุกคน

พรรคการเมืองในมาเลเซีย
การเลือกตั้งครั้งที่ 10 ในมาเลเซีย ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1999 พรรค UMNO และ
พันธมิตรซึ่งเรียกรวมกันวา กลุม แนวรวมแหงชาติ [Barisan National : BN] ไดรับเลือกเขามา 281จาก
จํานวนที่นั่งทั้งหมด 394 ทําใหยงั สามารถรักษาฐานะรัฐบาลทีผ่ กู ขาดมานานถึง 40 ป เอาไวได แตก็
เสียที่นั่งในภาคเหนือไปใหแกพรรคพาส [Party Islam se Malaysia : PAS] รวมทั้งพรรคเดโมแครติค
แอค ชั่น [Democratic Action Party : DAP] ซึ่งเปนพรรคของคนจีน ก็ไดที่นั่งเพิ่มจาก 7 เปน 11 ดวย
นโยบายพรรคเดโมเครติคแอคชันแหงมาเลเซีย
เดโมเครติคแอคชั่น ไดชอ่ื วาเปนพรรคของชาวจีน กอตัง้ ในป ค.ศ. 1966 โดยมีธรรมนูญการ
กอตัง้ วา “นําพามาเลเซียสูศักราชใหม” ปจจุบันมี นายลิม กิต เสียง เปนผูนําพรรค เพิ่งไดรับเลือกเขา
สภา 11 ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เขารวมกลุมเปนพรรคฝาย
คานกับพรรคพาส [Party Islam se Malaysia] ซึ่งไดรับเลือกมา 98 ทีน่ ง่ั
ในป 1994 พรรคไดประกาศ “ประชาธิปไตย 10 ประการ” ซึ่งหนึ่งในสิบ คือ นโยบายการศึกษา
วา
“จะใหประชาธิปไตยแกการจัดการศึกษาในประเทศมาเลเซียมีความเทาเทียมกันทั้งในรูปแบบ
ของการใชภาษา โอกาสในการศึกษาตอในสายอาชีพ เทคโนโลยี วิทยาศาสตรและการศึกษาตอระดับ
สูงในวิทยาลัย เพื่อใหเยาวชนทุกคนมีทักษะและความชํานาญ เพื่อจะไดเปนสวนหนึ่งของสังคมในยุค
ขาวสารขอมูล”
พรรเดโมแครต ไดอางถึงผลงานที่ผานมาวา เปนผูค ดั คานนโยบายการศึกษาหลายประการของ
กลุม อัมโนทีเ่ ปนฝายรัฐบาล จนกระทั่งทําใหการปฏิบตั ติ ามนโยบายในเรือ่ งตาง ๆ ตอไปนี้ตองเลิกลม
ไดแก
• คัดคานนโยบายการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา ค.ศ. 1961 ที่กาหนดให
ํ
มีโรงเรียน
ประเภทเดียวที่ใชภาษาบาฮาซามาเลเซียในการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหตองยุบหรือ
บังคับใชภาษานี้ในโรงเรียนประถมขนาดเล็กที่สอนในภาษาจีนหรือภาษาทมิฬ
• การหามนักศึกษามาเลเซียเดินทางไปศึกษาตอนอกประเทศในตนทศวรรษที่ 70
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• คัดคานนโยบาย “ภาษาเดียว วัฒนธรรมเดียว” โดยยืนยันใหมีการคงวัฒนธรรมเดิมที่มี
ความแตกตางหลากหลายระหวางเชื้อชาติและภาษาเอาไว รวมทัง้ คัดคานการบังคับใหสอ่ื
ตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สื่อมวลชน ปายโฆษณา หรือปายในสนามกีฬา ใชภาษาบาฮาซา
มาเลเซีย แตอยางเดียวดวย
• คัดคานการบังคับใหประชาชนทุกคนใชวิถีชีวิตแบบอิสลามมิกชน
ในป 1996 หลังการเลือกตั้ง พรรคไดประกาศจุดยืนใน 20 เรือ่ ง ในจํานวนนีม้ ปี ระเด็นทีเ่ กีย่ ว
กับนโยบายการศึกษาและทรัพยากรมนุษย คือ
1. ใหมีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม
จะใหมาเลเซียเปนศูนยกลางของระบบการศึกษาทีด่ เี ยีย่ ม โดยการทบทวนและพัฒนา การ
ศึกษาในทุกรูปแบบ นับตัง้ แตการศึกษากอนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การ
ศึกษาพิเศษ การศึกษาผูใ หญ และการศึกษาในเรือ่ งเทคโนโลยีขา วสาร ในวิทยาลัยและมหา วิทยาลัย
ระบบการศึกษาจะตองมีความกาวหนา เปนประชาธิปไตย โปรงใสและเปดกวาง
การศึกษาตั้งแตระดับกอนวัยเรียนจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยจะตองเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถจะมีได
บรรยากาศในการศึกษาทัง้ ของบุคลากรและนักเรียนจะตองมีสภาพดี มีคา ตอบแทนทีด่ ี มีการทบทวน
ขอหามตาง ๆ ทีเ่ ปนกฎระเบียบบังคับสถาบันการศึกษาขัน้ สูง
จะตองเนนการศึกษาเรื่องศีลธรรมและศาสนา
ถึงแมจะสนับสนุนการมีภาษาแหงชาติ แตกจ็ ะตองสนับสนุนภาษาทีแ่ ตกตางกันของเชือ้ ชาติ
และการใชภาษาตางชาติดวย ปญหานี้เปนสิ่งที่ทุกโรงเรียนประสบ จึงสนับสนุนใหมกี ารยอมรับการใช
ภาษาพูดทีแ่ ตกตาง รวมทั้งภาษาที่ใชในโรงเรียนจีนดวย
ขยายโอกาสในการศึกษา ไมวาจะเปนโดยภาครัฐหรือเอกชน เพื่อใหยกเลิกขอกีดกัน เชน
ระบบโควตา โดยใหใชระบบคุณธรรมและความจําเปนแทน
2. เทคโนโลยีขาวสารขอมูล
เปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ของอนาคตดานเทคโนโลยี จะใหมีการพัฒนาไอทีอยางตอเนื่อง โดย
มีเปาหมายใหรูการใชคอมพิวเตอร การฝกอบรม แรงจูงใจ การพัฒนา การตรวจสอบ และความรวม
มือกับชาติอน่ื ๆ
จะเสนอใหมีการตั้งมหาวิทยาลัยระดับโลก เขตการคาเสรี มูลนิธิ การใหทนุ การศึกษา และใหผู
เชี่ยวชาญชาวมาเลยที่ทางานทั
ํ
ว่ โลกกลับประเทศ
ในยุคอินเตอรเน็ตที่กาลั
ํ งมาถึง จะใหทกุ ชัน้ เรียนและหองบรรยายเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตได
แตตองสามารถตอตานอาชญากรรมออนไลนไดดวย
3. การพัฒนาทรัพยากรคน
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การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหความตองการเรือ่ งแรงงานในขณะทีข่ าดแคลนกําลังคน จึงจะ
เสนอใหมีมาตรการที่ไดผล เชน การใหแรงจูงใจดานภาษี เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการศึกษา และการฝกอบรมทักษะในทุกรูปแบบ
จะเสนอใหมีการแกไขกฎหมายแรงงานรวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ใหสามารถดําเนินการกับการ
ระดมเงินทุนจํานวนมากเพื่อการผลิตได กลไกที่เชื่อมโยงระหวางประสิทธิภาพของผลงานกับคาจาง
และการมีสวนรวมของแรงงานสตรี จะปองกันสิทธิพื้นฐานและการสงเคราะหแรงงานทั้งชายและหญิง
เพือ่ มัน่ ใจวาจะมีความกลมกลืนในภาคอุตสาหกรรม
ในขณะที่มีการสงเสริมแรงงานชายและหญิงในทองถิ่น ยกระดับบริการสาธารณะและการจัด
การศึกษาและฝกอบรมของเอกชน จะตองปรับปรุงการเคลือ่ นยายในตลาดแรงงานและขาวสาร เพื่อ
ใหสามารถรับมือกับการอพยพเคลือ่ นยายของแรงงานในประเทศได จึงไดเสนอใหมีการสํารวจอยาง
กวางขวางเพื่อหาจํานวนแรงงานอพยพที่ตองการภายในประเทศ และมีการจัดทําทะเบียนแรงงาน
เหลานี้ไว
ในการเปลีย่ นแปลงดานประชากร และการขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะ ควรจะขยายอายุ
ผูเกษียณจาก 55 เปน 65 ป
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บทที่ 3
การเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมือง
3.1 สหรัฐอเมริกา
เดโมแครต [DP] และรีพับลิกัน [RP] จัดวาเปนพรรคการเมืองที่มีความเขมแข็งในระดับเดียว
กัน มีการตอสูแยงชิงอํานาจทางการเมืองมาเปนเวลานาน ความแตกตางในเชิงนโยบายทีต่ รงกันขาม
ของทั้งสองพรรคจึงเปนจุดสําคัญจุดหนึ่งที่ทําใหพรรคไดรบั การสนับสนุนจากประชาชน
ในขณะที่ DP ซึ่งกําลังเปนรัฐบาลอยูใ นขณะนี้ มีนโยบายทีค่ อ นขางจะเขมงวดควบคุมในดาน
การศึกษา RP ก็ไดประกาศนโยบายหลายเรือ่ งทีต่ รงขาม โดยการผอนคลายและใหอิสระเสรีแกผูที่อยู
ในระบบการศึกษา ไมวา จะเปนครูผสู อน ผูบ ริหาร องคกรทองถิน่ และผูปกครอง ดังนี้ คือ
RP ประกาศนโยบายใหเสรีแกโรงเรียนในการบริหารจัดการ คืนอํานาจใหทอ งถิน่ ครู และผู
ปกครอง ยกเลิก Department of Education ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลกลางที่ควบคุมดูแลการ
ศึกษา ใหเสรีแกผปู กครองในการจัดการศึกษาใหบตุ รทีบ่ า น ในขณะทีน่ โยบายของ DP ไมกลาวถึง
เรื่องเหลานี้ แตเนนคุณภาพและมาตรฐานของเด็กนักเรียน ครู และโรงเรียน รวมทัง้ ความปลอดภัยใน
โรงเรียน
อันเนื่องมาจากปญหาเด็กนักเรียนใชอาวุธกอความรุนแรงในโรงเรียนและปญหายาเสพยติดในโรงเรียน
แม DP จะไมประกาศนโยบายใหเสรีหรือคืนอํานาจ แตกม็ นี โยบายลดภาษีแกครอบครัวที่
บุตรเรียนตอชัน้ มัธยม และลดภาษีแกนกั ศึกษาป 1 และ 2 ที่คะแนนเฉลี่ย B ในขณะที่ RP ไมพูด
เรือ่ งการสนับสนุนการศึกษาโดยการลดหยอนภาษีเลย
ในเรื่องของเด็กเรียนออนทําใหโรงเรียนมีปญหาไมอยูในระดับมาตรฐานที่ดีนั้น ทั้งสองพรรคมี
นโยบายการดําเนินการที่แตกตางกัน คือ DP ใหปรับปรุงโรงเรียน ในขณะที่ RP สนับสนุนใหตง้ั
Charter School ใหมาก ๆ เพือ่ รองรับเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
ในขณะที่ RP จะทบทวนกฎหมาย School-to-Work Act 1994 เลิกตรวจสอบผลการดําเนิน
งานของโรงเรียน ซึ่งเปนการใหเสรีแกโรงเรียน แตกลับหยิบยกปญหาการมีเพศสัมพันธระหวางนักเรียน
ในโรงเรียน ทําใหเด็กนักเรียนหญิงตัง้ ครรภ แมวากฎหมายสหรัฐฯ จะอนุญาตใหแมในวัยเรียนเหลา
นัน้ กลับไปเรียนหนังสือไดอกี แตผูที่เลิกเรียนมีจํานวนมากกวาผูท ก่ี ลับไปเรียน ดังนัน้ RP จึงหยิบยก
ปญหานีข้ น้ึ มา โดยกําหนดนโยบายวา จะตอตานการมีเพศสัมพันธของนักเรียน รวมทั้งจะยกเลิก
คลีนคิ ปรึกษาปญหาเด็กนักเรียนหญิงทองในขณะเรียน เนือ่ งจากบางคลีนคิ ไดใหคําแนะนําถึงขัน้
การทําแทงดวย
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อีกนโยบายที่พรรคทั้งสองวางไวตรงกันขามกัน คือ เรื่องเงินกูเพื่อการศึกษา ในขณะที่ DP
สนับสนุนการใหเงินกูเพื่อการศึกษา แต RP ประกาศจะยกเลิกเงินกูเพื่อการศึกษา
มี นโยบายค า เล าเรี ยนที่ทั้งสองพรรคเห็นด ว ยว า การที่คา เลาเรียนสูงเปนอุปสรรคตอการมี
โอกาสศึกษา แตกม็ แี นวทางการแกไขทีแ่ ตกตางกัน คือ DP ใหลดตนทุนลงครึ่งหนึ่งเพื่อจะไดมีการลด
คา
เลาเรียน เพื่อคนจะมีโอกาสเรียนตอมากขึ้น แต RP สนับสนุนการออมเงินเพือ่ เปนคาเลาเรียน
ทั้งสองพรรคมีนโยบายในเรื่องเงินชวยเหลือเหมือนกันแตแตกตางกันในวิธีดําเนินการ คือ DP
ใหแบบ Head Start สวน RP ใหเปน Block Grant, School Rebate และ Voucher
นโยบายทีเ่ หมือนกัน คือ การใหทนุ การศึกษา DP เนนในระดับมหาวิทยาลัย โดยบอกวาจะให
$1000 แก 5% ของนักเรียนทีจ่ บมัธยมดวยคะแนนสูงสุด ในขณะที่ RP บอกแตเพียงวาจะใหการ
สนับสนุนในเรือ่ งใหทนุ การศึกษา เพื่อเปนการใหเสรีแกผูปกครองในการเลือกสถานศึกษาใหบุตร
มีนโยบายสําคัญสองเรือ่ งที่ DP ประกาศ แต RP ไมไดกลาวถึง คือ อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี และการขยายการศึกษาภาคบังคับ โดย DP บอกวา จะใหทกุ หองเรียนมี
คอมพิวเตอร ใหทกุ หองสมุดและหองเรียนมีอนิ ฟอรเมชัน่ เทคโนโลยีเขาถึง
ประกาศจะ
สนับสนุนการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 12 (ปจจุบัน) เปน 14 ป
โดยสรุปแลวนโยบายการศึกษาของ DP ครอบคลุม 13 เรือ่ ง ในขณะที่ RP ครอบคลุม 11
เรือ่ ง
สิ่งที่ประธานาธิบดีคลินตัน ทําหรือประกาศวาจะทําในชวงเวลาที่นําขอมูลมาศึกษานั้น มี
ทัง้ หมดดวยกัน 10 เรือ่ ง สวนใหญเปนการลงลึกในรายละเอียดบางเรื่อง เชน กําหนดขนาดชัน้ เรียนสูง
สุด 18 และ 20 คน การปรับปรุงโรงเรียนผลการดําเนินงานแยใหมีสิ่งจูงใจหากปรับปรุงสําเร็จ ถาไม
สําเร็จใหปด ได ขยายรายละเอียดเรื่องการมีคอมพิวเตอรในหองเรียน ใหเด็กเกรด 8 ทุกคนตองใช
คอมพิวเตอรเปน สงเสริมการเรียนดวยวิธีออนไลนทั้งผูเรียนและผูสอน และใหครูตองมีใบประกอบ
วิชาชีพ เปนตน
นโยบายของกอร มีถึง 22 เรือ่ ง ซึ่งมากเปนที่สองรองจากพรรคเนชั่นแนลของออสเตรเลีย ที่มี
นโยบายครอบคลุมถึง 24 เรือ่ ง การประกาศนโยบายของกอร ถือวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะเขากําลัง
เตรียมตัวหาเสียงในตําแหนงประธานาธิบดีคนตอไป นโยบายของกอร สวนใหญจะเปนการสานตอ
นโยบายของพรรคและคลินตัน โดยมีรายละเอียดเปนมาตรการตาง ๆ เชน
การปฏิวตั ริ ะบบการศึกษา มีรายละเอียดตั้งแตระดับปฐมวัยถึงมัธยมในเกือบทุกเรื่อง ตัง้ แต
เงินออมและภาษี ขนาดหองเรียน การตอใบอนุญาตสถานศึกษา การสอบทักษะครูเขาใหม การ
ประเมินผลครู ใหรางวัลครู ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงโรงเรียน ไปจนถึงวิธกี ารดําเนินการเพื่อแกไข
เด็กเรียนออน
71

นโยบายของกอร ยังครอบคลุมไปถึงการปฏิรปู ระเบียบสังคมสงเคราะห เพื่อใหพอแมมีเวลาไป
ประชุมกับโรงเรียน การลดชองวางในโอกาสการศึกษา เชน ใหเด็กทุกคนมีโอกาสเรียนอนุบาล
สนับสนุนการออมเงินเพื่อการศึกษาและยกเวนภาษีเงินออมนี้ ใหโอกาสเด็กดอยโอกาสเรียนวิทยาลัย
ไปจนถึงเรื่องของเทคโนโลยีขาวสารขอมูลวา จะใหเครดิตภาษีแกสถาบันที่มีการวิจัยและพัฒนา
ในขณะนี้ แ ม จ ะยั ง ไม แ น น อนว า พรรครี พั บ ลิ กั น จะส ง จอร จ บุ ช ลงชิ ง ชั ย ในตําแหน ง
ประธานาธิบดีหรือไม แตบชุ ก็ประกาศนโยบายทีเ่ ดินตามแนวทางของพรรค คือ คืนอํานาจใหทองถิ่น
และแกปญหาการมีเพศสัมพันธในโรงเรียน แตเพิ่มรายละเอียดของการแกปญหาการเรียนรูในโรงเรียน
โดยกําหนดวาจะใหเงินชวยเหลือ $670 ตอหัว ในระดับอนุบาลและประถมตน บุช ใหนโยบายสําคัญ
นอกเหนือจากการใหเสรีและคืนอํานาจแกครู คือ ประกาศวาจะใหมีการเพิ่มเงินเดือนครู (ในขณะที่
คลินตัน สงเสริมใหครูตองมีใบ Certification Standards และกอร จะใหมกี ารสอบทักษะครูใหม และ
ประเมินผลครู)
บุช ประกาศสนับสนุนดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร โดยจะจัดงบประมาณเปนเวลา 10 ป
ตอเนื่องกันเพื่อใหโรงเรียนซื้อคอมพิวเตอร
3.2 สหราชอาณาจักร
พรรคแรงงาน [LP] ซึง่ เปนรัฐบาลกับพรรคลิเบอรัล [LIP] เขียนนโยบายการศึกษาไวอยาง
กวางขวางและครอบคลุมไมแตกตางกันมากนัก โดย LP กําหนดนโยบายไว 14 เรื่องและ LIP 15 เรื่อง
ในฐานะที่ LP เปนรัฐบาล พรรคไดใหนโยบายในเรื่องงบประมาณไววา จะตัดงบดาน
เศรษฐกิจและสังคมมาเพิ่มใหงบการศึกษา แตไมไดระบุจํานวนเงินเปนตัวเลข เชนเดียวกับนโยบายขอ
อืน่ ๆ ที่บอกวาจะสนับสนุนสงเสริมหรือจัดเงินชวยเหลือให ซึ่งก็ไมมีการระบุตัวเลขเชนกัน
มีนโยบายเพียงขอเดียวเทานัน้ ทีม่ ตี วั เลขจํานวนเงินระบุดว ย คือ รัฐจะจัดเงินใหแกโรงเรียนใน
การปรับปรุงสถานทีป่ ล ะ 180 ลานปอนด เพือ่ ใหสามารถลดขนาดชัน้ เรียนเด็กอายุ 5-7 ขวบ ใหเหลือ
จํานวนสูงสุดไมเกินชั้นละ 30 คน
LIP เปนพรรคเสียงขางนอยในสภา การกําหนดนโยบายการศึกษาจึงวางไวในลักษณะที่ไมมี
จํานวนเงินสนับสนุนเชนกัน นโยบายบางเรื่องของ LIP กําหนดมาตรฐานไวสูงมาก เชน การใหขนาด
ชั้นเรียนประถมศึกษามีขนาดไมเกิน 25 คน (LP ใหไมเกิน 30 คน และ CP ไมไดกลาวถึงเลย) หรือ
เรื่องการมีคอมพิวเตอรใชในโรงเรียน LIP ไดประกาศนโยบายวา จะใหนกั เรียนอายุ 12 ปขน้ึ ไปเขาถึง
เครือ่ งคอมพิวเตอรเปนประจําทุกสัปดาหเปนอยางตํ่า ในขณะที่ LP วางนโยบายเรื่องเทคโนโลยีไววา
จะใหทุกโรงเรียนมีการเชื่อมตอกับทางดวนขอมูลที่บริษัทสื่อสารเปนผูดําเนินการ โดยจะใหโรงเรียน
หองสมุด วิทยาลัยและโรงพยาบาล ไดใชอนิ เตอรเน็ตฟรีหรือในอัตราคาบริการตําที
่ ส่ ดุ
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และจะใหมีการวางเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา โดยการใหแฟรนไชสแกผูเขารวมโครงการ จะ
นําเงินรายไดจากล็อตตารีมาใชในการพัฒนาทักษะของครูในดานอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี และจะ
สนับสนุนการพัฒนาซอฟทแวรการศึกษา และทายทีส่ ดุ จะใหเด็กนักเรียนทุกคนมีอเี มลแอดเดรสของ
ตนเอง
ความแตกตางในเรือ่ งคอมพิวเตอรกบั เด็กนักเรียนของ LP กับ LIP คือ ฝายแรกเนนทีต่ วั เด็ก
เพราะการมีอีเมลแอดเดรสนั้น เด็กอาจจะใชเครือ่ งทีบ่ า นก็ได ในขณะที่ฝายหลังเนนที่โรงเรียน เพราะ
การเขาถึงคอมพิวเตอรสปั ดาหละครัง้ หมายถึง การมีหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรในการเรียน
และ LIP ไดประกาศจะริเริ่มการคืนภาษี 2 เปอรเซ็นตของคาจางเงินเดือนแกบริษัทที่จัดการ
ฝกอบรมในระหวางประกอบวิชาชีพใหแกลูกจางที่มีอายุตํ่ากวา 19 ป เปนเวลาสัปดาหละ 2 วัน โดย
รับคาจางเต็ม ซึ่งเปนนโยบายที่ดึงเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมวิชาชีพ ในขณะที่ LP
กําหนดนโยบายการศึกษาตลอดชีพในลักษณะทีร่ ฐั เปนผูด ําเนินการเอง ทั้งโดยวิธีจัดงบประมาณใหมี
การฝกอบรม และลงทุนรวมกับเอกชนตั้งมหาวิทยาลัยสอนแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
สิง่ ทีแ่ ตกตางกันอยางชัดเจน คือ นโยบายของพรรคอนุรกั ษนยิ ม [CP] ซึ่งเขียนไวอยางสั้น ๆ
ทัง้ เนือ้ หาสาระและตัวอักษร CP ไดกําหนดนโยบายไวเพียง 5 เรือ่ ง และเปนนโยบายทีต่ รงกันขามคือ
ใหเสรีในการจัดการศึกษา ทัง้ แกสถานศึกษา ผูบ ริหาร ครู ผูป กครอง ตลอดจนองคกรทองถิน่
การทีร่ ฐั บาลสัญญาวาจะจัดใหมกี ารศึกษาทีด่ ขี น้ึ หรือใหเงินทุนเงินชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ
นัน้ มีนัยสําคัญวา รัฐบาลจะนําเงินภาษีอากรมาใชในกิจการเหลานั้น ซึง่ อาจจะหมายความถึงการ
เพิ่มภาษีบางประเภทดวย ซึ่งการใหรัฐสวัสดิการเหลานี้เปนนโยบายหลักของพรรค LP อยูแ ลว ใน
ขณะทีเ่ ปนทีเ่ ขาใจกันวานโยบายของ CP จะออกมาในรูปของการใหเสรีในทุกเรื่อง คือใหผูมีหนาที่จัด
ทํากันไปภายในกรอบของกฎหมายทีม่ อี ยู ซึ่งก็มีนัยสําคัญวา จะไมมีการขึ้นภาษีเพื่อนํารายไดมาจัดส
วัสดิการของรัฐ
ดังนัน้ นโยบายการศึกษาที่แตกตางกันเชนนี้จึงเปนจุดยืนของแตละพรรค ที่ประชาชนจะ
ตัดสินใจวาตองการใหพรรคใดเปนผูบ ริหารประเทศ
3.3 แคนาดา
แคนาดามีระบบการศึกษาในระดับประถมและมัธยมที่กระจายอํานาจหนาที่จากรัฐบาลกลาง
ไปยังรัฐบาลทองถิ่น อีกทัง้ ยังจัดไดวา เปนรัฐสวัสดิการ ผูเรียนไมตองเสียคาเลาเรียน ดังนัน้ รัฐบาล
กลางจึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการศึกษาแตเพียงในระดับสูงกวามัธยมเทานั้น
พรรคลิเบอรัล [LIP] ซึง่ เปนรัฐบาลในปจจุบนั ไดเขียนนโยบายการศึกษาไวเพียงวา จะลงทุน
ในดานการศึกษาเพื่อสรางเสริมความรู นวัตกรรม และใหโอกาสในการศึกษาตอหลังระดับมัธยม ใน 2
ประเด็นใหญ คือ
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1. ใหผูมีความบกพรองทางรางกายมีโอกาสเรียนตอในระดับอุดมศึกษา
2. กําหนดมาตรการตาง ๆ ดานการเงิน ไดแก การลดหยอนภาษีใหแกเงินออมเพือ่ การศึกษา
ยืดระยะเวลาคืนทุนเงินกูเ พือ่ การศึกษา จัดเงินชวยเหลือเพื่อการศึกษา และจัดเงินงบประมาณในการ
จัดหาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
นโยบายการศึกษาของพรรค LIP จึงเปนคําสัญญาทีใ่ หไวแกประชาชนวา พรรคจะดําเนินการ
อยางไรในการจัดการศึกษา ในประเด็นทีส่ ําคัญทีส่ ดุ คือ เรื่องภาษีและการจัดสรรเงินงบประมาณ
3.4 ออสเตรเลีย
รั ฐ บาลกลางออสเตรเลียไดกระจายอํานาจและหนาที่ใ นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่
กําหนดไวใหเปนการศึกษาภาคบังคับใหแกรฐั บาลทองถิน่ ของรัฐตาง ๆ หมดแลว ดังนัน้ รัฐบาลกลาง
จึงมีหนาที่เพียงดูแลใหการศึกษาภาคบังคับ คือ ในระดับประถมและมัธยม มีมาตรฐานทีด่ เี ทาเทียมกัน
ทั่วทั้งประเทศเทานั้น
แตในสวนของอุดมศึกษา รัฐบาลกลางมีอํานาจและหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบายและสนับสนุน
โดยตรง ดังนัน้ ทุกพรรคจึงแขงขันกันในการกําหนดนโยบายทีจ่ ะสนองความตองการของประชาชนมาก
ที่สุด
พรรคลิเบอรัล [LIP] ซึ่งเปนพรรครัฐบาล ไดถอื โอกาสในการกําหนดนโยบายทีน่ าไปสู
ํ ก ารจัด
สรรเงินงบประมาณใหทั้งที่ระบุออกมาเปนตัวเลข และที่เปนโครงการยังไมมกี ารประมาณคาใชจา ย
แมวา การศึกษาในภาคบังคับจะไมใชหนาทีข่ องรัฐบาลกลางโดยตรง แต LIP ก็ยงั กําหนดนโยบายทีจ่ ะ
จัดงบประมาณเพิ่มใหแกโรงเรียน และจะใหเงินชวยเหลือเด็กจากครอบครัวทีไ่ มมรี ายได ตลอดจนเด็ก
และโรงเรียนในถิน่ กันดาร
ในสวนของอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพนัน้ LIP ไดกําหนดนโยบายในการ
จัดสรรเงินงบประมาณทั้งในแบบตอหัว ตอโรงเรียน หรือยอดเงินรวม นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มที่
เรียนในมหาวิทยาลัย และเสนอทางเลือกสําหรับนักศึกษาออสเตรเลียทีไ่ มไดอยูใ นโควตาการรับทุน
การศึกษาใหสามารถจะเรียนตอโดยเสียคาเรียนเชนเดียวกับนักศึกษาตางชาติได
ในภาพรวมนั้น แม LIP จะเนนนโยบายการศึกษาอยางกวาง ๆ ในระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมเปนสวนใหญ แตเกือบทุกนโยบายมีการระบุเงินงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น
ทั้งนี้เพราะ LIP เปนรัฐบาลอยูจ งึ มีขอ ไดเปรียบกวาพรรคอืน่ ๆ
พรรคเนชั่นแนล [NP] เขียนนโยบายการศึกษาทีค่ รอบคลุม กวางขวางและลงรายละเอียดลึก
ในเกือบทุกเรือ่ ง เชน ในเรื่องของนักเรียน ไดวางนโยบายตัง้ แตความประพฤติ การเรียน สภาพอาคาร
สถานทีเ่ รียน อุปกรณการเรียน การพัฒนาครูและเด็ก หลักสูตร เทคโนโลยีและสิ่งจูงใจ
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ในเรือ่ งของบุคลากรก็มรี ายละเอียดถึงระบบบริหาร ศักยภาพของครูใหญ การเรียนการสอน
และนโยบายตาง ๆ เกี่ยวกับครู เชน คาตอบแทน การเพิ่มจํานวน ครูจากชนกลุมนอย ตลอดจน
เบีย้ กันดาร
นอกจากนั้นยังวางนโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูปกครองและชุมชนกับโรงเรียน
และองคกรเอกชน [NGO] อีกดวย
นโยบายตาง ๆ เหลานี้ครอบคลุมทั้งหมดถึง 24 เรือ่ งดวยกัน แตเปนที่นาสังเกตวาไมมีการ
ระบุตัวเงินของแตละโครงการหรืองบประมาณที่จะนํามาใชในนโยบายตาง ๆ เลย
ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะ NP ไมใชพรรครวมรัฐบาลก็เปนได ดังนัน้ การกําหนดนโยบายของ
NP จึงเปนขอเสนอวาหากไดเขามาบริหารประเทศแลวจะดําเนินการในเรือ่ งใดบาง
พรรคเดโมแครต [DP] ซึ่งปจจุบันเปนฝายคานไดกาหนดนโยบายที
ํ
่แตกตางตรงขามกับ
นโยบายของพรรครัฐบาล เชน จะไมนาเงิ
ํ นชวยเหลือจากโรงเรียนของรัฐมาแบงใหโรงเรียนเอกชน จะ
ไมมกี ารขึน้ คาเลาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จะยกเลิก upfront fee และจะปรับปรุงระบบภาษี เปนตน
มีนโยบายบางขอทีเ่ หมือนกับ NP เชน การสนับสนุนสงเสริมเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร การ
เพิม่ บุคลากรครู การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน
และยังมีอีกหลายนโยบายที่โดดเดนและแตกตางไปจากทั้งสองพรรคดังกลาวขางตน ไดแก
การลดขนาดชัน้ เรียน การใหคํารับรองวา เด็กอายุ 4 ขวบทุกคน จะมีที่เรียน (กอนการศึกษาภาค
บังคับ) การใหมผี เู ชีย่ วชาญดานภาษาประจําโรงเรียน และนโยบายสนับสนุนเด็กทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษ เปนตน
แตอยางไรก็ตาม เพราะ DP ไมใชพรรครัฐบาลเชนกัน นโยบายเหลานั้นจึงไมมีตัวเงินมารอง
รับเชนเดียวกับนโยบายของ NP
3.5 นิวซีแลนด
พรรคแรงงาน [LP] ประกาศนโยบายการศึกษาไวถงึ 20 ประการดวยกัน โดยจัดแบงออกเปน
8 หมวดตามระดับขัน้ ตัง้ แตกอ นวัยเรียนจนถึงการศึกษาผูใ หญและการศึกษาตลอดชีพ และยังมี
โรงเรียนในชนบทกันดารและการศึกษาของชนกลุม นอย (เมารี) ที่แยกออกมาชัดเจน
ในแตละหมวด ยังไดกําหนดนโยบายครอบคลุมตัง้ แตคณ
ุ ภาพมาตรฐานหลักสูตร การเรียน
การสอน ครูผูสอน อาคารสถานที่ อุปกรณการสอน เงินทุน เงินกู ดอกเบีย้ คาเลาเรียน เบีย้ เลีย้ ง
กฎหมายที่สัญญาวาจะออกในอนาคต และการมีสวนรวมของชุมชน
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นอกจากนี้นโนบายของพรรคยังใหความสําคัญในการลดชองวางในโอกาสการศึกษามากที่สุด
นับตั้งแตชองวางระหวางโรงเรียนในชุมชนกับชนบทหางไกล ระหวางกลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมแตกตางกัน และที่สาคั
ํ ญ คือ ระหวางเชื้อชาติที่แตกตาง คือ เมารีซึ่งเปนชาวพื้นเมืองเดิมกับคน
ผิวขาว
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนโยบายการจัดการศึกษาใหชาวเมารีนั้น ไดประกาศใหเงินทุน
สนับสนุนสถานศึกษากอนวัยเรียนแบบเมารี เพิ่มจํานวนครูชาวเมารีในโรงเรียนที่มีนักเรียนเมารี และ
สนับสนุนใหเด็กเมารีไดมโี อกาสเรียนถึงระดับอุดมศึกษา
นโยบายการศึกษาของพรรค LP แหงนิวซีแลนดจึงมีเนื้อหาสาระและรายละเอียดในเรื่อง
ตาง ๆ ที่ชัดเจนมากที่สุด
พรรค ACT ไมไดเปนทั้งรัฐบาลและผูนาฝ
ํ ายคาน การกําหนดนโนบายการศึกษาจึงไมมากทั้ง
เนือ้ หาและลึกในรายละเอียดเหมือนนโยบายของ LP แตอยางไรก็ตาม ACT ไดเนนในเรื่องของเงินทุน
อยางชัดเจน
เชน สัญญาจะยกเลิกการใหเงินกูเ พือ่ การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา แตจะใชวิธีการลดภาษี
รายไดบุคคลแทน (LP สานตอนโนบายเงินกูโ ดยประกาศวาจะไมคดิ ดอกเบีย้ สําหรับผูม รี ายไดนอ ยใน
ระหวางกําลังศึกษา ปรับอัตราดอกเบี้ยใหมในขณะที่กาลั
ํ งสงดอกเบี้ยและเงินตนหลังเรียนจบแลว
และเพิ่มจํานวนเงินกูเ ปนตอวิชา)
ในขณะที่ LP มีนโยบายเพิ่มเงินทุนเพื่อการศึกษา ACT มีนโยบายทีจ่ ะลดคาเลาเรียนโดย
การแยกเงินทุนเพื่อการวิจัยออกมาจากเงินคาเลาเรียน ACT ไมกลาวถึงการเพิ่มเงินทุนแตสัญญาจะ
ทบทวนการจัดเงินทุนในระหวางการศึกษาระดับตาง ๆ ใหมีความสมดุลมากกวาปจจุบัน เนื่องจาก
ปจจุบนั นีร้ ะดับอุดมศึกษาไดรบั การจัดสรรมากกวา
และทายที่สุด ไดกลาวถึงการใหเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาวาจะใหที่ตัวนักเรียน แทนการ
อุดหนุนทีส่ ถาบัน
มีขอ ควรสังเกตวา ACT ไมไดนําประเด็นของชนกลุม นอยมากลาวไวในนโยบายการศึกษา แต
เขียนไวในเรื่องของโอกาสวา จะสนับสนุนใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเรียนตอระดับอุดมศึกษา นอก
จากนัน้ ยังคัดคานระบบโควตาทีใ่ หโอกาสผูเ รียนตามเชือ้ ชาติ (ตรงขามกับ LP ที่สนับสนุนสงเสริม
โอกาสแกชนกลุม นอย)
และ ACT ยังไมไดมีนโยบายเฉพาะเจาะจง เพียงแตเขียนไววา จะใหอํานาจแกชนกลุมนอย
โดยการเพิม่ กําลังซื้อเทานั้น
ดังนัน้ นโยบายการศึกษาของพรรค LP และ ACT ของนิวซีแลนด จึงมีหลายเรื่องที่ตรงขาม
กันอยางชัดเจน
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3.6 เยอรมันนี
พรรคสังคมประชาธิปไตย [SPD] มีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตรและการ
วิจัย เพื่อสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม เชน ชีววิศวกรรม วิศวกรรมสายพันธุ การคิดคนวัสดุ
ใหม ๆ เทคโนโลยีขาวสารขอมูล เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ระบบพลังงานใหม ๆ เทคโนโลยีดา นการ
คมนาคม อุตสาหกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรมรถยนต
SPD เปนเพียงพรรคการเมืองเดียวในจํานวนทัง้ หมดทีท่ ําการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ทีก่ ําหนด
นโยบายการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและการวิจยั ไวอยางละเอียดชัดเจน ในขณะที่พรรคการเมือง
อืน่ ๆ ทั้งในเยอรมันและประเทศอื่นไมไดถือวาเรื่องเหลานี้เปนสวนหนึ่งของนโยบายการศึกษา
แมวาการศึกษาในเยอรมันเปนสิ่งที่รัฐจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดคาใชจาย ตัง้ แตอนุบาลจน
ถึงอุดมศึกษา ชาวเยอรมันสามารถเรียนไดโดยไมเสียคาเลาเรียน แตกระนัน้ ก็ตาม การเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยยังมีขอจํากัดเนื่องจากมีคาใชจายสวนตัวอื่น ๆ ดังนัน้
ผูท ม่ี าจากครอบครัวทีม่ ฐี านะ
เศรษฐกิจดีจงึ มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษามากกวา
เพราะรัฐบาลเดิมที่มาจากพรรค CDP ไดจัดการศึกษาฟรีใหประชาชนมาตลอด SPD จึงตอง
ยืนยันวาจะไมเปลีย่ นแปลงระบบเดิม และจะหยุดยั้งการลดความชวยเหลือทางดานการศึกษาดวย
การเปนประเทศอุตสาหกรรมนอกจากจะตองมีหนวยงานวิจัยคนควาที่ประกอบดวยนักวิทยา
ศาสตรที่มีความรูสูงแลว แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเปนองคประกอบที่สําคัญยิง่ แรงงานไมมีความ
จําเปนที่จะตองเรียนจบมีปริญญาจากมหาวิทยาลัย แตตองมีความรูในวิชาชีพของตน SPD จึงเนน
การฝกอบรมอาชีพและอาชีวศึกษาเพือ่ สรางแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึ่งรวมทั้งแรงงานสตรีดวย
นโยบายดานอาชีวศึกษาและฝกวิชาชีพ มีการระบุถงึ ตัวเลขจํานวนแรงงานเปาหมาย การจัด
สรรเงินทุนฝกชางฝมือ อีกทั้งยังระบุพื้นที่ที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก ในเยอรมันตะวันออก
และพื้นที่ออนแออื่น ๆ ในเยอรมันตะวันตก
SPD ยังไดกําหนดนโยบายใหมกี ารเรียนรูต ลอดชีวติ พลเมือง และการใหการศึกษาเรือ่ งการ
เมืองแกประชาชน รวมทั้งการตอตานกลุมขวาจัดและการใชกําลังรุนแรงอีกดวย
พรรคคริสเตียนเดโมแครต [CDP] มีนโยบายทีส่ นับสนุนใหองคกรของเอกชนเขามามีสว น
รวมในการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ ตัง้ แตกอ นวัยเรียนจนถึงอาชีวศึกษา สวนการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษายังคงเปนหนาทีข่ องรัฐเชนเดิม (เยอรมันนีไมมีมหาวิทยาลัยเอกชน) แตอยางไรก็ตาม
CDP สนับสนุนการใหเสรีแกสถาบันอุดมศึกษาในการวิจยั และการสอน ใหอํานาจมหาวิทยาลัยในการ
ปกครองตนเอง ไดแก การจัดการงบประมาณ การรับนักศึกษา และการรับบุคลากร
CDP ไมไดกลาวถึงการใหเงินทุนหรือเงินชวยเหลือใด ๆ ทางการศึกษา เวนแตกลาวถึงการ
สนับสนุนพิเศษแกเด็กสองประเภท คือ เด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู แต
มีนโยบายสําคัญ คือ การลดหยอนภาษีใหครอบครัวตามจํานวนบุตร
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มีขอสังเกตที่นาสนใจวา ทัง้ CDP และ SPD ตางกําหนดเรือ่ งการใหการศึกษาเรือ่ งการเมืองแก
ประชาชนทั้งในและนอกโรงเรียน ซึง่ การศึกษาเรือ่ งการเมืองนี้ นอกจากทัง้ สองพรรคของเยอรมันนีแลว
มีเพียงพรรครีพับลิกันของสหรัฐฯ อีกพรรคเดียวเทานัน้ ทีก่ าหนดไว
ํ
ในนโยบาย
3.7 ญี่ปุน
อาจจะเปนเพราะเหตุทพ่ี รรคลิเบอรัลเดโมเครติค [LDP] ปกครองญีป่ นุ มาเกือบตลอดตัง้ แต
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ญี่ปุนมีการจัดการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จสูง มีการกระจายอํานาจหนาที่
ในการจัดการศึกษาออกไปใหรฐั บาลทองถิน่ พรรค LDP จึงไมมีประเด็นใดจะตองกําหนดเปนนโยบาย
มากนัก เพราะถือวาทุกอยางดีสมบูรณแลว
ดังนัน้ ในป 1999 LDP จึงกําหนดนโยบายไวอยางสัน้ ๆ เพียง 2 ประการเทานัน้ คือ จะเนน
เรือ่ งศีลธรรมกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรคเดโมเครติคแหงญี่ปุน [DP] กําหนดนโยบายการศึกษาทีม่ รี ายละเอียดมากขึน้ เชน
กําหนดขนาดชั้นเรียนสูงสุดไวที่ 30 คน ในระดับประถมและมัธยม ประกาศจะปฏิรปู ระบบการรับเด็ก
และการใหทนุ การศึกษาในระดับมัธยมปลายและวิทยาลัย (แตไมบอกวาจะปฏิรูปอยางไร) และจะให
ความสําคัญแกการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศ
ทั้งสองพรรคการเมืองของญีป่ นุ ตางเขียนนโยบายการศึกษาเอาไวสน้ั ๆ โดยไมมีรายละเอียด
ใดๆ มีเพียงประเด็นที่เห็นวายังบกพรองอยูเทานั้น
3.8 สิงคโปร
สิงคโปรไดชอ่ื วาเปนประเทศหนึง่ ในเอเซียและในโลกทีม่ รี ะบบการศึกษาทีด่ ี อีกทั้งพรรคพีเพิล
แอคชัน่ [PAP] ก็ครองอํานาจมานาน พรรคไดประกาศนโยบายการศึกษาสัน้ ๆ แตคอนขางจะเปน
รูปธรรม คือ ระบุจานวนคน
ํ
จํานวนทุนการศึกษา จํานวนสถานที่ หรือจํานวนเงิน ในนโยบายและ
มาตรการหลายขอ
เชน จะใหผูที่จบมัธยม 30,000 คน ที่ไมอาจจะเรียนตอในมหาวิทยาลัย มีการเรียนรูทักษะใหม
กําหนดสัดสวนผูจบมัธยมที่จะเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิคเปนตัวเลข 20 ตอ 40
เปอรเซ็นต ซึง่ หมายความวาทีเ่ หลืออีก 40 เปอรเซ็นต อาจจะเขาสูกาลั
ํ งแรงงาน ซึ่งรัฐบาลก็ยัง
ตองการใหกลุม นีเ้ ขาเรียนในมหาวิทยาลัยเปดเพิม่ จากเดิมเทาตัว
การกําหนดนโยบายในระดับตอจากมัธยมใหชัดเจนเชนนี้ จึงเทากับการที่รัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมใหผูจบมัธยมศึกษามีการเรียนตอหรือฝกอบรมแรงงานหมดทั้ง 100 เปอรเซ็นต
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การทีส่ งิ คโปรสามารถทําเชนนี้ไดเพราะเปนประเทศรัฐเดี่ยว มีขนาดเล็ก มีเศรษฐกิจดี และ
รัฐบาลเขมแข็ง รวมทั้งยังมีการจัดสรรทุนการศึกษาตอไวใหนักเรียนที่มาจากครอบครัวรายไดนอยถึง
300,000 ทุนดวย (คิดเปนเกือบ 10 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งประเทศ 4 ลานคน)
นอกจากนัน้ PAP ซึ่งเปนรัฐบาลยังกําหนดนโยบายเรือ่ งการเขาถึงคอมพิวเตอรของนักเรียนไว
ถึง 100 เปอรเซ็นต หมายความวา นักเรียนสิงคโปรทุกคนจะมีคอมพิวเตอรใช มีการระบุจานวนเงิ
ํ
นใน
การจัดซือ้ กําหนดมาตรฐานวา ทุกโรงเรียนประถมจะมีคอมพิวเตอรใช 100 เครื่อง
อาจจะเปนเพราะการจัดการศึกษาของสิงคโปรมีมาตรฐานที่ดีมาก พรรคเนชัน่ แนลโซลิดาริต้ี
[NSP] ซึ่งเปนฝายคานจึงไมคอยจะมีประเด็นใดที่นํามาเสนอเปนแนวนโยบายใหเลือกได แตจาก
นโยบายเพียง 3 ขอที่ NSP เขียนไวนั้น ก็สะทอนใหเห็นวา พรรคเปนตัวแทนของคนกลุมนอยที่อาจจะมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจตางไปจากประชาชนสวนใหญ
NSP ไดกาหนดนโยบายจะสร
ํ
างความเปนธรรมในการแขงขันดานการศึกษา เพื่อปองกันการ
กีดกันเด็กที่มาจากครอบครัวรายไดนอยไมใหเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน (แสดงวาโรงเรียนเอกชนมี
มาตรฐานดีกวาโรงเรียนรัฐ และมีคาเลาเรียนสูงกวา)
นอกจากนัน้ NSP ยังกําหนดนโยบายจะใหรฐั จัดการศึกษาฟรีในทุกระดับ ตัง้ แตประถมถึง
อุดมศึกษา รวมการศึกษาผูใ หญและสายอาชีพ
มีขอ สังเกตวา NSP ไมไดระบุวาจะนําเงินงบประมาณสวนใดมาใชในการจัดการศึกษาฟรีทั่ว
ประเทศ จะเปนคาใชจายเทาใด เปนในรูปเงินอุดหนุนชวยเหลือแบบใด
อาจจะเปนเพราะนโยบายที่ไมชัดเจนและเปนรูปธรรม จึงทําใหพรรคไมชนะการเลือกตัง้ แมแต
ทีเ่ ดียวในป 1996
3.9 มาเลเซีย
มาเลเซียมีระบบจัดการศึกษาทีค่ ลายกับอังกฤษหลายอยาง เชน มีคณะกรรมการการศึกษา
ทองถิน่ [LEA] ดูแล รัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจหนาทีใ่ นการจัดการศึกษาลงมาหมดแลว เหลือ
เพียงการควบคุม ตรวจสอบ กําหนดหลักสูตร แบบเรียนและการสอบไลเทานัน้ อีกประการที่สาคั
ํ ญคือ
การใชเงินอุดหนุนเปนเงื่อนไขที่ทําใหทอ งถิน่ ตองปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง
แมจะไมมีนโยบายการศึกษาของพรรค UMNO ของนายกรัฐมนตรีมหาเธร โมฮัมหมัด หรือ
ของกลุมแนวรวมแหงชาติ [BN] ของรัฐบาลมาใหศกึ ษา แตนโยบายการศึกษาของพรรคเดโมเครติค
แอคชั่นแหงมาเลเซีย [DAP] ก็สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่ซอนอยูระหวางเชื้อชาติในมาเลเซีย เชน
- จะทบทวนขอหามตางๆ ทีเ่ ปนกฎระเบียบบังคับในสถาบันการศึกษาขัน้ สูง
- ตองสนับสนุนภาษาทีแ่ ตกตางของเชือ้ ชาติและการใชภาษาตางชาติดว ย
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- สนับสนุนใหมีการยอมรับการใชภาษาพูดที่แตกตาง รวมทั้งภาษาที่ใชในโรงเรียนจีนดวย
- ใหยกเลิกขอกีดกันเชนระบบโควตา
ถึงแมจะมีปญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศ DAP ก็ยงั ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีขา วสารขอมูล
โดยไดกาหนดไว
ํ
เปนนโยบายวาจะพัฒนาและสงเสริม ซึ่งมีรายละเอียดวา จะใหทุกหองเรียนและหอง
บรรยายสามารถเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตได

ผลวิเคราะหการศึกษา
พรรคการเมืองทีท่ ําการศึกษา ไดเขียนหรือกําหนดนโยบายการศึกษาใน 5 ลักษณะ คือ
6. แสดงจุดยืน วิสยั ทัศน เจตนารมยและแนวทาง ในการทีจ่ ะสนับสนุนสงเสริม
หรือยกเลิกเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เชน
“ปรับโครงสรางการบริหารควบคุมในระดับมลรัฐใหม เพื่อลดกฎระเบียบตาง ๆ ใหโรงเรียนมี
ความยืดหยุน ในการบริหารมากขึน้ ใหเด็กเกรด 3 ทุกคนอานหนังสือออก ครูจะตองมีความสามารถ
ในการสอนตามมาตรฐานทีก่ ําหนด ครูทด่ี จี ะมีรางวัลให และโรงเรียนใดที่ไมมีคุณภาพจะตองไดรับ
การปรับปรุง”
นโยบายเรือ่ ง “การสรางโรงเรียนของรัฐใหเขมแข็ง”
ของพรรคเดโมแครต สหรัฐฯ
“ครูผูสอนทุกคนจะตองมีความรู ในโรงเรียนมีอปุ กรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ไดแก
ระบบอินเตอรเน็ต ใหนํามาใชในการเรียนการสอน ทัง้ ผูเ รียนและผูส อนใชสอ่ื กลางคือ
อินเตอรเน็ต และ
นักเรียนเกรด 8 ทุกคนจะตองใชคอมพิวเตอรเปน “
นโยบายเรือ่ ง “เทคโนโลยี”
ของคลินตัน
“ใหลดขนาดชั้นเรียนในโรงเรียนประถมเหลือสูงสุดไมเกิน 18 คน และในโรงเรียนมัธยม
สูงสุดไมเกิน 20 คน”
นโยบายเรือ่ ง “ปฏิวตั ริ ะบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21”
ของอัล กอร
“สนับสนุน block grant (เงินชวยเหลือเปนกอนที่โรงเรียนสามารถจัดแบงการใชไดเอง)
สนับสนุน school rebates (เงินชดเชยใหแกโรงเรียน) สนับสนุน charter schools (การตั้งโรง
เรียนเอกชนที่อนุญาตใหจัดตั้งโดยบุคคล ครู บิดามารดา หรือนิติบุคคล ภายใตกฎหมายของ
80

มลรัฐ) และสนับสนุนระบบให vouchers (คูปองเงินชวยเหลือที่นักเรียนใชแทนคาเลาเรียน
เพื่อนักเรียนจะไดเลือกโรงเรียนไดเอง ไมตอ งเรียนในโรงเรียนทีร่ ฐั จัดหาให)”
นโยบาย “การใหเสรีแกผูปกครองในการเลือกโรงเรียนใหบุตร”
ของพรรครีพบั ลิกนั สหรัฐฯ
“ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะไดรับอํานาจในการปกครองตนเอง โดยมีการแขงขัน
ระหวางกัน กระชับหลักสูตรใหแนนและมีการจัดการที่ดีขึ้น การวิจัยและการสอนตองเปน
สากล และปรับปรุงคุณภาพการสอน
ใหสิทธิการรวมตัดสินใจที่เปนประชาธิปไตยในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย”
นโยบาย “ทําวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใหทันสมัย”
ของพรรคสังคมประชาธิปไตย [SPD] เยอรมันนี
“ใหอานาจมหาวิ
ํ
ทยาลัยในการจัดการงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช
จาย ใหอํานาจในการรับบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรแรกเขา”
นโยบายเรือ่ ง “อํานาจในการปกครองตนเอง”
ของพรรคคริสเตียนเดโมแครต เยอรมันนี
“โดยความเคารพในวัฒนธรรมประเพณี เรามุงที่จะสอนศีลธรมใหแกเยาวชนญี่ปุน เพื่อ
ใหพวกเขาระลึกถึงคุณภาพของการศึกษาและเพิ่มพูนชีวิตครอบครัวของประชากรทุกคน”
นโยบาย “จะสอนศีลธรรมใหแกเยาวชน”
ของพรรคลิเบอรัลเดโมแครติค ญีป่ นุ
7. บอกใหรถู งึ โครงการใหมทจ่ี ะริเริม่ ดําเนินการ ซึ่งอาจจะเปนเพียงการกลาวถึง
โครงการแตอยางเดียว หรือโครงการพรอมการจัดสรรเงินงบประมาณดําเนินการ ก็ได
“ใหทุกโรงเรียนของรัฐจัดใหมีการสอนและกิจกรรมในเรื่องประชาธิปไตยปละ 1 วันเต็ม”
นโยบาย “ประชาธิปไตยศึกษา”
ของพรรครีพับลิกนั สหรัฐฯ
“โครงการทางสูง านวิชาชีพ โดยการฝกอบรมผูเขาสูแรงงานใหม เปนเงิน 43 ลานเหรียญใน
ชวงเวลาระหวางป 1998 ถึง 1999”
นโยบาย “ดานอาชีวศึกษาและการฝกอบรม”
ของพรรคลิเบอรัล ออสเตรเลีย
“ทําโครงการรวมกับองคกรฟุตบอลพรีเมียรลีค ตัง้ ศูนยสนับสนุนการเรียนในสถานทีข่ อง
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พรีเมียรลีค สําหรับเด็กในทองถิน่ ทีม่ ผี ลการเรียนตํ่ากวามาตรฐาน โดยเริ่มโครงการนํารองในระหวาง
ฤดูแขงขันป 1997/98”
นโยบาย “ลดความเสียเปรียบทางการศึกษา”
ของพรรคแรงงาน สหราชอาณาจักร
“ ริเริม่ ระบบการคืนภาษี 2 เปอรเซ็นตของคาจางเงินเดือนแกบริษัทที่สนับสนุนใหลูกจางรับ
การฝกอบรม ใหลกู จางทีม่ อี ายุตากว
่ํ า 19 ป ไดเรียนสัปดาหละ 2 วัน โดยรับคาจางเต็มเวลา”
นโยบาย “สังคมแหงการเรียนรู”
ของพรรคลิเบอรัล สหราชอาณาจักร
“จัดตั้งโครงการเรียนรูในชุมชน [Community Learning Programs: CLPs] เพื่อสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชน”
นโยบาย “การศึกษาผูใหญและการเรียนรูของชุมชน”
ของพรรคแรงงาน นิวซีแลนด
8. กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
“จัดสรรเงินทุนเพื่อการซื้อคอมพิวเตอรเปนประจําทุก ๆ ป เปนเวลา 10 ป
ใหเงินชวยเหลือสนับสนุนการอานออกแกโรงเรียนของรัฐเปนเงิน 670 เหรียญ ตอหัวสําหรับ
โรงเรียนอนุบาล ชั้นประถมหนึ่งและสองที่มีเด็กอานหนังสือชากวามาตรฐาน”
นโยบาย “แกไขปญหาการเรียนรูหนังสือของเด็กในโรงเรียน”
ของจอรจ บุช
“เพิม่ เงินชวยเหลือการศึกษาอีก 106 เหรียญ เปน 11,406 เหรียญตอหัว เพิม่ เงินรายได
ใหมหาวิทยาลัยเปนประมาณ 8.55 พันลานเหรียญ จัดงบประมาณสําหรับคาใชจา ยในการวิจยั ปละ
450.3 ลานเหรียญ จัดสรรเงินเพื่อตั้งเครือขายคอมพิวเตอรใหแกสถาบันวิจัยและอุตสาหกรรม เปน
จํานวน 19.5 ลานเหรียญ”
นโยบายเรือ่ ง “การศึกษาระดับสูง”
ของพรรคลิเบอรัล ออสเตรเลีย
“ใหเงินทุนสนับสนุนโครงการยุติชองวางในการเขาเรียนระหวางเด็กเมารีและผิวขาว ใหเงินทุน
ชวยเหลือการกอตัง้ Kohanga Reo”
นโยบาย “การจัดการศึกษาใหชนกลุมนอย (เมารี)”
ของพรรคแรงงาน นิวซีแลนด
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“ลงทุนเปนเงิน 20 ลานเหรียญในเวลา 4 ป เพือ่ การจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ฝกอบรม
การใชเทคโนโลยีขาวสารขอมูลใหม ๆ และการมีอินเตอรเน็ตใช รวมทั้งการพัฒนาเครือขายใหสามารถ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ”
นโยบายของพรรคลิเบอรัล ของแคนาดา
9. แกปญ
 หา
“รณรงคไมใหเด็กวัยรุนในโรงเรียนมีความสัมพันธทางเพศ เพื่อปองกันปญหาการตั้งครรภใน
วัยเรียน ซึง่ เปนสาเหตุใหแมวยั รุน ตองเลิกเรียน และเปนสาเหตุใหเกิดปญหาสังคมอีกมากมายใน
อนาคต”
นโยบาย “การมีเพศสัมพันธในโรงเรียน”
ของจอรจ บุช
“ลดชองวางในการศึกษากอนวัยเรียนระหวางเด็กผิวขาวและเมารีพื้นเมือง”
นโยบาย “ลดชองวางในสังคม ในระดับการศึกษากอนวัยเรียน”
ของพรรคแรงงาน นิวซีแลนด
10. ปฏิวัติ ปฏิรปู เปลี่ยนแปลง ยกเลิก คัดคาน แสดงจุดยืนที่ไมเห็นดวยกับ
นโยบายของพรรคอื่น ซึ่งอาจจะมีการเสนอแนวทางใหมพรอมไปดวยก็ได
“สรางความเปนธรรมในการแขงขันดานการศึกษา โดยคัดคานระบบการตัดสินดวยความ
สามารถ “meritocracy in education” ซึ่งจะตัดสินเด็กกอนเวลาที่พวกเขาจะพัฒนาขีดความสามารถ
สูงสุดในวัยทีส่ มควร และจะใหทบทวนอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชน เพือ่ ปองกันการกีดกันเด็ก
จากครอบครัวทีม่ รี ายไดนอ ยไมใหมโี อกาสศึกษาในโรงเรียนเอกชนเหลานัน้ ”
นโยบายของพรรคเนชัน่ แนลโซลิดารีต้ี สิงคโปร
“ยกเลิกกฎหมายบังคับใหนกั ศึกษาตองเปนสมาชิกองคกรนักศึกษา”
นโยบายเรือ่ ง “อุดมศึกษา”
ของพรรค ACT ของนิวซีแลนด
“ยกเลิกโครงการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา และใหครอบครัวเตรียมเงินทุนเพื่อการศึกษา
เปดบัญชีออมทรัพยเพื่อการศึกษา”

เชน

นโยบายเรือ่ ง “คาเลาเรียน”
ของพรรครีพับลิกนั สหรัฐ ฯ
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“เปลี่ยนระเบียบการใชเงินงบประมาณ ใหครูใหญมีอํานาจเต็มในการควบคุมงบการเงิน ไม
ตองใชบริการจัดซือ้ ของ LEA ถาไมตอ งการ สามารถทําการจัดซือ้ จากภาคเอกชนโดยสัญญาวาจาง
ตรงได
ลดบทบาทหนาที่ของ LEA ใหเหลือเพียงรับผิดชอบใหเด็กทุกคนในพืน้ ทีม่ สี ถานทีเ่ รียนที่
เหมาะสม ไมมีอํานาจกาวกายในการบริหารงานประจําวันของโรงเรียนอีกตอไป”
นโยบาย “Free School”
ของพรรคอนุรกั ษนยิ ม สหราชอาณาจักร
“เพิ่มอํานาจให LEA ในการออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงหนาที่รับผิดชอบการใหบริการการ
ศึกษา ยกมาตรฐาน จัดสรรเงินทุนและกําหนดนโยบายการรับนักเรียน
ปฏิรปู ขบวนการตรวจสอบโรงเรียนใหมรี ะบบตรวจสอบตนเอง ใหผูตรวจการทําหนาทีใ่ หคํา
ปรึกษาดานการปรับปรุงโรงเรียน ใหมีการรายงานวามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม และยกเลิกระบบการ
ประมูลเพื่อเปนผูตรวจการ”
นโยบาย “การศึกษาในโรงเรียน”
ของพรรคลิเบอรัล สหราชอาณาจักร
ขอสรุปการศึกษา
1. การกําหนดนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในตางประเทศ
เรื่องของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรมากที่สุด

ไดใหความสําคัญใน

ดังจะเห็นไดจากนโยบายของพรรคตาง ๆ ทีไ่ ดกําหนดแนวทางไว คือ
พรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ มีนโยบายจะใหทุกชั้นเรียนมีคอมพิวเตอรใช ทุกชั้นเรียนและหอง
สมุดมีอนิ เตอรเน็ตใชเชือ่ มตอเขากับระบบขอมูลขาวสาร ในขณะทีค่ ลินตันใหนโยบายวา ครูผสู อนจะ
ตองมีความรู และยังมองอนาคตวาจะมีการเรียนการสอนแบบใหมในแบบออนไลนทม่ี อี นิ เตอรเน็ตเปน
สื่อกลางระหวางผูสอนและผูเรียน เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการศึกษาในยุคขอมูลขาวสาร การ
ศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนจะตองเตรียมรากฐานทีม่ น่ั คง คลินตันจึงไดใหนโยบายวานักเรียนเกรด 8
ทุกคนจะตองใชคอมพิวเตอรเปน
สวนกอร ก็ไดประกาศนโยบายปฏิวตั โิ รงเรียนในศตวรรษที่ 21 ทีส่ านตอนโยบายของพรรค
เดโมแครตและคลินตัน และไดขยายความตอในเรื่องของการศึกษาออนไลนวา สามารถจะนํามาใชใน
การจัดการศึกษาทางไกล และสามารถนําไปใชไดในวิทยาการการแพทย [telemedicine] จะใหสรรหา
อาสาสมัครที่มีความชํานาญในเทคโนโลยีมาชวยสอน และทายที่สุดจะใหทุกโรงเรียนมีซอฟทแวรการ
ศึกษาใช
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แมพรรครีพับลิกันจะไมมีนโยบายดานเทคโนโลยีและคอมพิวเอตรเชนคูแขง แตบุชก็ไดแก
หนาโดยการประกาศนโยบายพัฒนาโรงเรียนวาจะจัดสรรเงินทุนเพือ่ การซือ้ คอมพิวเตอรเปนประจํา ทุก
ๆ ป เปนเวลา 10 ป
พรรคแรงงานแหงสหราชอาณาจักร ไดกาหนดนโยบายศั
ํ
กยภาพเทคโนโลยีใหมวา จะสนับสนุน
ใหทกุ โรงเรียนมีการเชือ่ มตอกับทางดวนขอมูลทีบ่ ริษทั สือ่ สารเปนผูด าเนิ
ํ นการ ใหโรงเรียน หองสมุด
วิทยาลัยและโรงพยาบาลไดใชอนิ เตอรเน็ตฟรี หรือในอัตราคาบริการทีต่ าที
่ํ ส่ ดุ สนับสนุนใหมกี ารวาง
เครือขายอินเตอรเน็ตเพือ่ การศึกษาของชาติ ใหเฟรนไชสแกผูเขารวมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ให
โรงเรียนมีอุปกรณที่ทันสมัย โดยจะใชเงินรายไดจากล็อตตารีมาพัฒนาทักษะของครูผูสอนในปจจุบัน
ใหมคี วามสามารถในดานขาวสารขอมูล และสนับสนุนการพัฒนาซอฟทแวรการศึกษา ใหนกั เรียนทุก
คนมีอเี มลแอดเดรสของตนเอง
เชนเดียวกับพรรคลิเบอรัลของสหราชอาณาจักร ที่ประกาศจะดําเนินการโครงการ “โรงเรียน
2010” ที่เพิ่มคาใชจายดานจัดซื้อหนังสือและอุปกรณการเรียนเปน 2 เทาในปแรก และใหนักเรียนอายุ
12 ปขึ้นไป เขาถึงเครือ่ งคอมพิวเตอรเปนประจําทุกสัปดาหเปนอยางตํา่
สวนพรรคลิเบอรัล ซึ่งเปนพรรครัฐบาลของแคนาดา แมจะมีนโยบายสั้น ๆ ในเรื่องของการ
ศึกษา คือ มีเพียง 5 ขอ แตหนึ่งในนั้นคือการประกาศวาจะลงทุนเปนเงิน 20 ลานเหรียญในเวลา 4 ป
เพื่ อการจั ด หาอุป กรณ ค อมพิวเตอร ฝ ก อบรมการใชเทคโนโลยีขาวสารขอมูลใหม ๆ และการมี
อินเตอรเน็ตใช รวมทั้งการพัฒนาเครือขายใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งสามพรรคการเมืองของออสเตรเลีย ไดใหความสําคัญกับนโยบายเรื่องนี้ แตลิเบอรัลใน
ฐานะที่เปนพรรครัฐบาลอาจจะมีขอไดเปรียบที่สุดที่สามารถประกาศวาจะจัดสรรเงินเพื่อตั้งเครือขาย
คอมพิวเตอรใหแกสถาบันวิจยั และอุตสาหกรรม เปนจํานวน 19.5 ลานเหรียญ
ดังนั้นสิ่งที่พรรคเนชั่นแนลและเดโมแครตจะทําได คือ การกําหนดมาตรฐานในเรื่องการเรียน
การสอนไว คือ เนชั่นแนลจะใหทุกชั้นเรียนมีอุปกรณคอมพิวเตอร มีอินเตอรเน็ตและระบบทางดวน
ขอมูล ใหครูทุกคนใชคอมพิวเตอรเปน และกําหนดสัดสวนของเด็กตอคอมพิวเตอรวา เปน 7.5 คนตอ
1 เครือ่ ง จะสนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีซอฟทแวรและคอรสแวรใช
สวนเดโมแครตนัน้ กําหนดสัน้ ๆ วา จะใหครูทุกคนฝกใชคอมพิวเตอรใหเปน และจะใหการ
วิจัยไดรับเงินชวยเหลือและใชอินเตอรเน็ตฟรี
พรรคแรงงานของนิวซีแลนด ไดกําหนดวา ใหครูไดฝกการใชเทคโนโลยีขาวสารขอมูล ตองการ
ใหมีการศึกษาความเปนไปไดที่จะใหสถานศึกษาซื้ออุปกรณฮารดแวร ซอฟทแวรและระบบเครือขาย
เปนจํานวนมากในแตละครั้ง และใหมีการรวมมือกับฝายธุรกิจเอกชนในการใหการศึกษาแบบปฏิ
สัมพันธ [interactive]”
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พรรคสังคมประชาธิปไตย เยอรมันนีซึ่งเปนรัฐบาลของเยอรมันนีไดประกาศนโยบายที่จะนํา
ประเทศกาวไปสูนวัตกรรมและเทคโนโลยี จะใหสงั คมเยอรมันเปนสังคมเปดทีย่ อมรับความกาวหนา
ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนชาติแนวหนาในการแขงขัน โดยทําใหนวัตกรรมดานตาง ๆ กลาย
เปนจริง โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม ๆ ซึง่ รวมถึงเทคโนโลยีขา วสารขอมูลและเทคโนโลยีดา นการ
สือ่ สารคมนาคมดวย
ญีป่ นุ เปนอีกประเทศทีม่ คี วามกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมากทีส่ ดุ ในโลก พรรค
ลิเบอรัลเดโมแครติคไดประกาศนโยบายนําประเทศมุงสูวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีวา นโยบายการ
ศึกษาจะกอตั้งสังคมที่มุงสูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนงานวิจยั วิทยาศาสตรเบือ้ งตน
และขั้นสูง และการพัฒนาเทคโนโลยีทก่ี า วหนา และจะทําใหญป่ี นุ เปนผูน าในด
ํ านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและศูนยขา วสารขอมูลทางวิทยาศาสตร ที่จะเปดกวางสําหรับทุก ๆ ชาติ
สวนพรรคเดโมแครติคของญี่ปุนนั้น ไดใหความสําคัญกับการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเทากับการ
เรียนภาษาตางประเทศ
ในขณะที่ทั้งพรรคพีเพิลแอคชั่นและพรรคโซลิดาริตี้ของสิงคโปร ก็ไดใหความสําคัญกับนโยบาย
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรทั้ง คู เชน ที่พีเพิลแอคชั่นประกาศวา จะใหนักเรียนสามารถเขาถึง
คอมพิวเตอรได 100 เปอรเซ็นต โดยการใชเงิน 1500 ลานเหรียญ จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรให
โรงเรียนและฝกครูสอน ทุกโรงเรียนประถมจะตองมีมีคอมพิวเตอร 100 เครื่อง และพรรคเนชั่นแนล
โซลิดาริตี้ก็ประกาศวาจะเพิ่มงบประมาณรายจายดานการศึกษา เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีทนั สมัยได
ทายทีส่ ดุ พรรคเดโมแครติคแอคชั่น มาเลเซียไดประกาศนโยบายวา ในยุคอินเตอรเน็ตที่กาลั
ํ ง
มาถึง จะใหประเทศเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ของอนาคตดานเทคโนโลยี จะใหมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ขาวสารขอมูลอยางตอเนือ่ ง โดยมีเปาหมายใหนักเรียนรูการใชคอมพิวเตอร ใหทุกชั้นเรียนและหอง
บรรยายเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตได แตก็ไดตระหนักในปญหาอาชญากรรมออนไลนที่อาจจะเกิดขึ้นได
ไวดว ย
2. ครูเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดในการใหการศึกษา พรรคการเมืองมีแนวทางที่แตกตางกัน
ในนโยบายครู ตั้งแตนโยบายเขมงวด ไปจนถึงการใหรางวัลจูงใจ ใหทุนการศึกษา และเพิม่
เงินคาตอบแทนให
พรรคเดโมแครต สหรัฐฯ บอกวา ครูจะตองมีความสามารถในการสอนตามมาตรฐานที่กาหนด
ํ
ในขณะทีค่ รูทท่ี างานดี
ํ
จะมีรางวัลให
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นโยบายครูของคลินตัน ทีใ่ หครูมใี บรับรองการประกอบวิชาชีพ จะเพิ่มจํานวนการรับครูใหม
มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพครู จัดเงินทุนการศึกษาแกผทู ต่ี อ งการเปนครู เมื่อเปนครูแลวใหมี
การฝกอบรมระหวางประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องซอฟทแวรทางการศึกษา
สวนกอรนน้ั มีนโยบายปฏิวตั โิ รงเรียนมัธยมในศตวรรษที่ 21 และนโยบายโครงการ 21st
Century Teachers Corps ทีจ่ ะใหอํานาจบริหารจัดการแกครูใหญ ใหมกี ารสอบทักษะการสอนครู
เขาใหมทุกคน เมื่อไดใบประกอบวิชาชีพแลวยังตองมีการประเมินผลงานครูตอไป ยืนยันนโยบายให
รางวัลครูดี ฝกอบรมครูใหใชเทคโนโลยีใหม และเพื่อเปนการจูงใจใหเขาสูวิชาชีพครู จะใหเงินทุนไม
เกิน 10,000 ดอลลาร เพื่อชดเชยคาเลาเรียนแกผูจบปริญญาครูที่สอบไดใบประกอบวิชาชีพและไป
สอนในโรงเรียนทีม่ คี วามตองการครู และสําหรับผูที่ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ อยูนั้น หากเปลีย่ นไปเปนครู
ก็จะมีเงินพิเศษ 10,000 ดอลลาร ใหเปนคาฝกอบรมเพื่อเปลี่ยนวิชาชีพ
บุชไมไดพดู ถึงนโยบายในการควบคุมมาตรฐานผูป ระกอบวิชาชีพครู แตไดประกาศนโยบาย
เอาใจครูวา จะเพิ่มเงินเดือนใหอีกปละ 8,232 เหรียญ และสนับสนุนการตัง้ วิทยาลัยครูทเ่ี ปดสอนหลัก
สูตรครุศาสตรชน้ั สูง
พรรคแรงงาน สหราชอาณาจักรไดใหการรับประกันวาผูที่จบวิชาชีพครูจะมีงานทํา จะยก
ระดับมาตรฐานอาชีพครูเพื่อใหไดบุคลากรที่ดีที่สุด จะแกปญหาคุณภาพครูโดยการใหมีความ
รวดเร็วและยุตธิ รรมในการถอดถอนครูทท่ี ํางานไมได และใหอสิ ระในการบริหารแกครูใหญ
พรอมทั้งกําหนดมาตรฐานวา ผูท จ่ี ะเปนครูใหญจะตองผานการอบรมในดานการบริหาร
พรรคอนุรกั ษนยิ ม สหราชอาณาจักร เปนอีกพรรคหนึง่ ทีม่ นี โยบายเอาใจครูมากกวาทีจ่ ะควบ
คุมครู เพราะพรรคไดกาหนดนโยบาย
ํ
Free School วา จะใหอานาจครู
ํ
ใหญในการตัดสินใจในการ
บริหารโรงเรียนในเรือ่ งตาง ๆ อยางเต็มที่ เชน การจางบุคลากรครู การจัดตารางเวลาการสอน การจัด
เวลาเรียน การเปดและปดภาค การปรับเปลีย่ นหลักสูตร กําหนดเงินเดือนคาตอบแทนบุคลากร การ
ควบคุมระเบียบวินัยของโรงเรียน รวมถึงการใหเด็กที่เปนตัวปญหาออกจากสถานศึกษา เปลีย่ น
ระเบียบการใชเงินงบประมาณ ใหครูใหญมีอํานาจเต็มทีใ่ นการควบคุมงบการเงิน
สวนพรรคลิเบอรัล สหราชอาณาจักร ประกาศนโยบายยกระดับมาตรฐานการเขาสูอ าชีพครู
โดยจะนําระบบขั้นเงินเดือนมาใชใหรางวัลตอบแทนครูบนพื้นฐานความสามารถในการแขงขันและการ
ฝกอบรม และใหคาตอบแทนพิเศษแกครูที่สอนในโรงเรียนที่มีปญหาพิเศษ
พรรคเนชัน่ แนล ออสเตรเลีย ประกาศจะพิจารณาเงินคาตอบแทนใหครู จะเพิ่มครูเฉพาะ
ดาน ใหทุนการศึกษาแกผูจะเปนครูเฉพาะดาน สนับสนุนครูที่มาจากชนกลุมนอย ใหครูท่ี
สอนในโรงเรียนหางไกลมีเบี้ยกันดารพิเศษ จะใหเงินทุนและเพิ่มจํานวนครู
ในขณะที่พรรคเดโมแครต ออสเตรเลียมีนโยบายสั้น ๆ วา ครูจะตองเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ
และสถานภาพ
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พรรคแรงงาน นิวซีแลนด มีนโยบายครูหลายประการ ไดแกจะใหครูทส่ี อนในสถานศึกษากอน
วัยเรียนมีใบประกอบวิชาชีพเชนเดียวกับครูในระดับอื่น ๆ และมีการเพิ่มพูนทักษะครูตลอดเวลา จัด
หาเงินทุนชวยเหลือใหบุคลากรดานนี้เปนครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทบทวนขั้นตอนการให
คะแนนและวัดผลสถาบันที่ผลิตครู เพือ่ ใหผจู บหลักสูตรสามารถไดรบั การขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ
และยังจะใหมีโครงการฝกอบรมครูในชนบทตอไป พัฒนาแนวทางการใหสิ่งจูงใจแกครูที่ยายไปสอนใน
โรงเรียนชนบททีข่ าดแคลนครู โดยใหการประกันวาจะไดตําแหนงที่สูงกวาเดิม ศึกษาแนวทางทีจ่ ะเพิม่
จํานวนครูฝก หัดทีเ่ พิง่ จบการศึกษาใหไปสอนในชนบท เชน ไมคิดคาเลาเรียนและใหคาตอบแทนเพิ่ม
แกนักศึกษาวิชาครูที่ยอมรับภาระผูกพันวาจะไปสอนในพื้นที่ชนบทดวย
พรรคพีเพิลแอคชั่น สิงคโปร กลาวเพียงวา จะใหอาชีพครูเปนอาชีพที่นาสนใจ โดยการทบทวน
คาตอบแทนและเทอมการจางใหม เพื่อใหครูที่ดีอยูในอาชีพนี้ และยกสถานภาพของครูในสังคม
3. ผูปกครองและครอบครัว มีความสําคัญรองลงไปจากครู มีหลายพรรคการเมืองที่ใหความ
สําคัญของนโยบายเรือ่ งนี้ และคอนขางจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพิ่มบทบาทการมี
สวนรวม ใหเสรีในการเลือกโรงเรียน และเสนอใหผูปกครองมีการออมทรัพยเพื่อเปนทุนการ
ศึกษาของลูก
คลินตันเสนอใหผปู กครองมีบทบาทในการประเมินความเห็นในเรือ่ งตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียน
เชน ความกาวหนาในการเรียนของเด็ก คุณภาพของครูผสู อน ขนาดของหองเรียน ความปลอดภัย
ในโรงเรียน การมาเรียนอยางสมํ่าเสมอของเด็ก และอัตราสวนของผูท จ่ี บการศึกษา และเสนอให
ผูป กครองมีการออมทรัพยเพือ่ เปนทุนการศึกษาของลูก
พรรครีพับลิกันไมไดใหผูปกครองเขาไปมีบทบาทในโรงเรียน แตตองการใหเสรีแกผูปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนใหลูก รวมถึงการเลือกวาตองการใหการศึกษาที่บานแกบุตร
ในสหราชอาณาจักรนาจะมี ปญหาความขัดแยงระหวางผูปกครองและคณะกรรมการการ
ศึกษาทองถิน่ และระหวางผูปกครองและโรงเรียน ดังนัน้ พรรคแรงงานซึ่งเปนรัฐบาลไดมีนโยบายวา
จะเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปกครอง เพิ่มจํานวนผูป กครองในคณะกรรมการการศึกษาทอง
ถิน่ และใหมีการวางแนวทางในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนและผูปกครอง
พรรคอนุรกั ษนยิ มก็มนี โยบายทีค่ ลายกัน คือ ใหผูปกครองมีสวนในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่
ไมสามารถจะทําการสอนไดในระดับมาตรฐาน โดยการนําเรื่องรองเรียนเพื่อใหผูตรวจการ Ofsted เขา
ไปตรวจสอบ
พรรคลิเบอรัล คอนขางจะกําหนดนโยบายที่เปนกลาง ไมใหอานาจแก
ํ
ผปู กครองมากเชนทัง้
สองพรรคขางตน กําหนดนโยบายเพียงวา จะใหผูปกครองและนักอนามัย นักการศึกษา ไดทํางานรวม
กันเพือ่ ดูแลเด็กในปฐมวัย
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พรรคลิเบอรัล ออสเตรเลีย เขียนไวเปนนโยบายวา จะใหผูปกครองมีทางเลือกในการเลือก
โรงเรียนใหลกู หลานไดเอง ในขณะที่พรรคเนชั่นแนล ออสเตรเลีย ก็เขียนวา จะใหมีโครงการพัฒนาครู
และผูปกครอง ใหตง้ั องคกรใหมมตี วั แทนจากผูป กครองและชุมชน และเพิ่มบทบาทของผูปกครองและ
ชุมชนในการดูแลการศึกษาของชาติ
พรรค ACT ของนิวซีแลนดมีนโยบายใหสิทธิผูปกครองในการเลือกโรงเรียนใหบุตรหลานเชน
เดียวกัน แตขยายความเพิ่มวาใหมีสิทธิเลือกไดทั้งโรงเรียนเอกชนและของรัฐ
นโยบายเรือ่ งโรงเรียนของพรรคคริสเตียนเดโมแครต เยอรมันเขียนไววา ใหโรงเรียนเปน
แกนนําในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมใน
ขบวนการตัดสินใจในโรงเรียน
4. เปนที่นาสังเกตวา แมในประเทศตาง ๆ ที่ศึกษาจะมีการจัดการศึกษาแบบใหเปลาใน
ระดับประถมและมัธยมก็ตาม แตยงั ไดยาถึ
้ํ งการใหการศึกษาแกผูมีความบกพรองและดอย
โอกาสในสังคมเอาไวอีกดวย
เชน ทีพ่ รรคเดโมแครต สหรัฐฯ เขียนไววาจะใหการศึกษาแกเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย
หรือที่คลินตันใหความสนใจกับชาวอเมริกันพื้นเมือง ฮิสปานิคและเปอโตริโก ซึ่งเปนชนกลุมนอยที่
ดอยโอกาสทางการศึกษา วา ตองการจะขจัดปญหาความยากจนที่เปนสาเหตุของความไมเสมอภาค
ทางการศึกษาของคนกลุม นี้ รวมทัง้ ทีก่ อรไดมนี โยบายวา จะใหความชวยเหลือเด็กดอยโอกาสใหเขา
เรียนในมหาวิทยาลัย โดยการจัดทุนการศึกษาให และจะใหเงินชวยเหลือแกโรงเรียนทีม่ เี ด็กนักเรียน
พิการทางรางกายสําหรับคาใชจา ยทีม่ ากกวานักเรียนปกติ ใหเงินชวยเหลือโรงเรียนที่จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกนกั เรียนทีบ่ กพรองทางรางกาย และสนับสนุนการฝกอบรมครูใหรูวิธีสอนและดูแล
เด็กทีร่ า งกายบกพรอง
พรรคแรงงาน สหราชอาณาจักร มีนโยบายใหการสนับสนุนเด็กดอยโอกาสแตละคนเปนราย
ตัว โดยการเพิม่ พูนความรูแ ละประสบการณทางดานอุตสาหกรรมและการคาในเด็กทีม่ อี ายุเกิน 14 ป
ในขณะที่พรรคลิเบอรัล สหราชอาณาจักร ก็มีนโยบายที่จะใหเด็กดอยโอกาสไดเขาถึงการ
ศึกษาตอและการศึกษาในระดับสูง โดยแตละสถาบันมีหนวยรับพิเศษ พรอมมีทุนการศึกษาใหดวย
โดยรัฐบาลจะตองใหเงินทุน
หากจะถือวาเด็กทีค่ รอบครัวไมมรี ายไดเปนกลุม ดอยโอกาสทางการศึกษา พรรคลิเบอรัล
แคนาดา มีนโยบายทีช่ ดั เจนวา จะเพิ่มเงินชวยเหลือแกเด็กที่ครอบครัวไมมีรายได เปนคาใชจา ยปละ
2,900 เหรียญ
สวนพรรคเดโมแครต ออสเตรเลียนัน้ ตองการใหเด็กดอยโอกาสไดศกึ ษาถึงขัน้ อุดมศึกษา ใน
ขณะที่พรรค ACT ของนิวซีแลนดจะดูแลเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษเปนราย ๆ ไปตามความเหมาะสม
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พรรคคริสเตียนเดโมแครต เยอรมันนีม้ โี ครงการเกีย่ วกับเด็กทีม่ ปี ญ
 หาในการเรียนรูว า จะทําโครง
การพิ เ ศษที่ มี ค วามช ว ยเหลื อ ด า นการเงิ น แก ห ลั ก สู ต รฝ ก อาชี พ และวิ ช าการแก เ ด็ ก เหล า นี้
5.
แมวาในหลายประเทศไดกระจายอํานาจและหนาที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ไปใหแกหนวยงานทองถิน่ แลวก็ตาม แตรัฐบาลกลาง โดย
พรรคการเมือง ยังมีสว นสําคัญยิ่งในการกําหนดแนวนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ศึกษา เชน ขนาดของชั้นเรียน หรือการใหเงินอุดหนุน หรือการริเริม่ โครงการใหม ๆ เพื่อ
แกไขปญหาทัง้ ในนักเรียน ครู บุคลากร สถานทีเ่ รียน ตลอดจนการบริหารและจัดการได
6. พรรคการเมืองมีบทบาทมากในนโยบายระดับอุดมศึกษา โดยการจัดงบประมาณในรูป
แบบของเงินทุน เงินชวยเหลือ เงินกู เงินอุดหนุน ทัง้ แกสถาบันและผูเ รียน และยังสาม
7. ารถกําหนดนโยบายลดหยอนภาษีสว นบุคคลและองคกร ตลอดจนสนับสนุนใหมีการออม
เงินเพื่อเปนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
พรรคเดโมแครต สหรัฐ ฯ สนับสนุนเงินชวยเหลือ Head Start เสนอมาตรการลดภาษีเพือ่ การ
ศึกษาในวิทยาลัย โดยยอมใหนําเงิน IRA มาจายคาเลาเรียน เสนอใหทนุ การศึกษารายละ 1,000
ดอลลาร แกนักเรียนคะแนนสูงสุด 5 เปอรเซ็นต ทีจ่ บจากโรงเรียนมัธยมปลายทุกแหง จะลดหยอน
ภาษีอีก 10,000 ดอลลาร แกครอบครัวที่มีสมาชิกกําลังเรียนตอหลังมัธยม และใหลดภาษี 1,500
ดอลลารใหแกผทู จ่ี า ยคาเลาเรียนวิทยาลัยในปแรก และหากเมือ่ ขึน้ ปสองแลวไดคะแนนเฉลีย่ B ก็จะ
ไดรบั สิทธินต้ี อ อีกหนึง่ ป
กอร เสนอยกเวนภาษีเงินออมเพื่อการศึกษาตอในวิทยาลัย และจะใหสามารถโอนสิทธินี้ขาม
รัฐได เสนอใหเครดิตภาษีแกภาคอุตสาหกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนา ใหเครดิตภาษีสงู สุดถึง 60,000
เหรียญตอหัวแกภาคเอกชนที่จัดการฝกอบรมใหลูกจาง และเสนอโครงการ 21st Century Teachers’
Corps ที่มีเงินทุนเปนสิ่งจูงใจใหเขาสูอาชีพครู
รีพับลิกัน สนับสนุนการใหทนุ การศึกษาในรูปแบบของ Block Grants, School Rebates และ
School Vouchers
พรรคลิเบอรัล แคนาดา เพิ่มเงินออมเพื่อการศึกษาที่มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีใหสูงถึงป
ละ
4,000 เหรียญ และนอกเหนือไปจากการใหมีเงินกูเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแลว ยังยืดเวลา
การคืนเงินออกไปถึง 3 ป หากผูกูยังไมสามารถจะมีงานทํา
พรรคลิเบอรัล ออสเตรเลีย เพิ่มเงินชวยเหลือการศึกษาอีก 106 เหรียญ ใหเปน 11,406
เหรียญตอหัว เพิ่มรายไดใหมหาวิทยาลัย เพิ่มเงินชวยเหลือแกเด็กที่ครอบครัวไมมีรายได ใหเงินชวย
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เหลือโรงเรียนและเด็กในถิน่ กันดาร และยังกําหนดวงเงินใหโครงการและนโยบายเรือ่ งตาง ๆ ในทุก ๆ
เรื่องที่สามารถจะทําได
ในขณะที่พรรคเดโมแครต ออสเตรเลียสัญญาวาจะยกเลิก upfront fee ในระดับปริญญาตรี
และจะไมมกี ารขึน้ คาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษา
พรรคแรงงาน นิวซีแลนด สนับสนุนเงินกูเ พือ่ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเชนกัน โดยจะใหกู
ไดถึงวิชาละ 1000 เหรียญ โดยจะไมมีการคิดดอกเบี้ยในระหวางที่ผูกูกาลั
ํ งศึกษาหรือสําหรับผูท ่ี
ทํางานแตมีรายไดนอย หรือศึกษาเต็มเวลา เมือ่ จบทํางานมีรายไดแลวก็ตาม หากรายไดไมถงึ 25,000
เหรียญตอปจะไมตองเสียดอกเบี้ย หากมีรายไดระหวาง 25,000 -30,000 เหรียญ จะใหคิดดอกเบี้ย
ในอัตราที่เหมาะสม และถามีรายไดมากกวา 30,000 เหรียญ จึงคอยเริ่มจายเงินตนคืน
ในขณะที่พรรค ACT นิวซีแลนด คัดคานการใหเงินกูเพื่อการศึกษา โดยกลาววา จะยกเลิก
ระบบนี้ แตจะลดคาเลาเรียน และใหลดภาษีรายไดสว นบุคคลแทน
แมเยอรมันจะมีการใหการศึกษาแบบใหเปลาแลวก็จริง แตคริสเตียนเดโมแครตของเยอรมันก็
ยังเสนอนโยบายลดหยอนภาษีสว นบุคคลเพือ่ เปนการสนับสนุนการศึกษา โดยจะใหลดภาษีแก
ครอบครัวเปนสัดสวนตามจํานวนบุตร
ทั้งสองพรรคการเมืองของญี่ปุนไมไ ดกลาวถึงนโยบายเรื่องการเงินที่จะสนับสนุนการศึกษา
และทายที่สุดนั้น พรรคเนชั่นแนลโซลิดาริตี้ ของสิงคโปร สัญญาจะใหรัฐจัดการศึกษาฟรีแกประชาชน
ทุกคนตัง้ แตระดับประถมถึงอุดมศึกษา
8.
ในเรือ่ งของการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดแบงงบประมาณที่ไดรับนั้น พรรค
การเมืองอาจจะใหการสนับสนุนโดยประกาศหรือกําหนดนโยบายใหสถาบันการศึกษามีเสรีใน
การ
ปกครองตนเองได
9.
นโยบายการจัดการศึกษาสายวิชาชีพหรืออาชีวศึกษามีความสําคัญไมแพระดับ
อุดมศึกษา รวมทั้งการฝกอบรมระหวางประกอบวิชาชีพเพื่อยกระดับและมาตรฐานฝมือแรง
งานดวย พรรคการเมืองสามารถจะมีบทบาทในการกําหนดนโยบายแนวทางที่มีความสัมพันธ
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และยังสามารถจะ
กําหนดแนวทางใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม โดยการจัดสรรเงินทุนชวยเหลือ หรือใช
มาตรการภาษีจูงใจ เปนตน
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10.
พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล อยูในสถานภาพที่ไดเปรียบกวาพรรคฝายคาน เนือ่ ง
จากสามารถใชมาตรการดานการเงินชวยในการสนับสนุนใหนโยบายตาง ๆ บรรลุตามเปา
หมาย
11.
พรรคการเมืองสามารถจะกําหนดหรือวางแนวทางหรือโครงการพิเศษตาง ๆ ใน
เรื่องการศึกษา ไมวาจะเพื่อการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อวางแนวทางใหมีการจัดการที่
ดีขึ้นอีก ทัง้ นี้ ยอมขึ้นกับวิสัยทัศนของพรรค หรือกลุมผูสนับสนุนพรรค หรือกลุมบุคคลที่
พรรคตองการคะแนนเสียงก็เปนได
12.
บางครั้งนโยบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะไมถูกใจทุกคนเสมอไป เนื่องจากจะมี
ทั้งผูที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชนจากนโยบายขอนั้น
เชน การกําหนดใหครูมีใบประกอบวิชาชีพ อาจจะทําใหครูบางสวนไมพอใจ หรือการใหสถาน
ศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบการ มีการตรวจสอบและประเมินผล อาจจะทําใหผบู ริหารและครูบาง
สวนไมพอใจ ในกรณีนี้ หากพรรคการเมืองมีจดุ ยืนและยืนยันในหลักการ ก็อาจจะไดคะแนนนิยม
จากผูป กครองหรือฝายทีต่ อ งการเห็นมาตรฐานของครูและสถานศึกษาสูงขึน้
13.
พรรคการเมืองอาจเลือกที่จะมีนโยบายใหเสรีแกสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และผู
ปกครอง ใหมากที่สุด หรือมีนโยบายในเรื่องการดูแลควบคุมตั้งแตในระดับปานกลางไปจน
ถึงมากที่สุดก็ได
ทัง้ นีน้ า จะขึน้ กับปจจัยวาในประเทศมีระบบการจัดการศึกษาทีด่ มี านานแลวหรือยัง เพราะหาก
ระบบการจัดการศึกษายังออนแอหรืออยูในระยะแรกเริ่ม การจัดการศึกษาของชาติจะเขมแข็งและ
พัฒนาอยางรวดเร็วได หากพรรคการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคที่เปนรัฐบาลใหการสนับสนุน
อยางเต็มที่
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บทที่ 4
ขอเสนอแนะ
ประเทศไทย ไดกา วเขาสูว ถิ ที างแหงการปฏิรปู การศึกษา นับตั้งแตที่ไดมีการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ไดมกี ารประกาศ
ใช
เหตุ ผ ลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉ บับนี้ก็เพื่อกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาอบรมและ
สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในภาครัฐและเอกชน ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลอง
กับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคน
ควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการจัดการ
ศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและเอกชนตามที่กฏหมายบัญญัติ
และใหความคุม ครองการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
เห็นไดวา พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคและเจตนารมณที่จะสงเสริมและยกระดับการ
ศึกษาของคนในชาติในทุก ๆ ระดับชัน้ และอายุ นับตัง้ แตการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปจนถึงการศึกษาตลอด
ชีวติ สําหรับประชาชน ดังนัน้ การศึกษาวิจยั นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในตางประเทศใน
ครัง้ นี้ แมจะมีขอแตกตางในระบบการจัดการศึกษาของแตละประเทศ ตลอดจนความแตกตางในทาง
สังคมและเศรษฐกิจก็ตาม แตก็สามารถจะนําบางสิ่งมาเทียบเคียงเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองในประเทศ
ไทย ดังนี้ คือ
1. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติไดเปดศักราชใหมในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัด
การศึกษาอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการใหมกี ารกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูเขตพื้นที่การ
ศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิน่ (มาตรา 9 (1))
จึงเปนการสมควรที่พรรคการเมืองไทยจะไดศึกษาแนวทาง วิธี และมาตรการที่เหมาะสม
สอดคลองกับ พ.ร.บ. โดยกําหนดเปนนโยบายการศึกษาของพรรค ที่จะดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุเปา
หมายและวัตถุประสงคดังกลาวเหลานั้น
2. ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังไดเสนอกลไกใหม ๆ ในการจัดการการศึกษา อาทิเชน การกําหนด
มาตรฐานการศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนือ่ ง การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องค
93

กรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอืน่ (มาตรา 9 (3,4,5,6)) ซึ่งในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ พรรคการเมืองตาง ๆ ในหลาย
ประเทศไดใหการสนับสนุน (หรือคัดคาน) โดยกลาวไวในรายละเอียดทีม่ คี วามแตกตางกันดังตัวอยาง
ทีไ่ ดนํามาเสนอไวในงานวิจัย
โดยเหตุผลสําคัญที่พรรคการเมืองมีสวนสําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหการปฎิรูปการศึกษาของ
ชาติ ดังนัน้ พรรคการเมืองจึงสามารถจะหยิบยกเรื่องใด ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง บางประเด็น หรือทั้ง
หมด มาศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองกับนโยบายในภาพรวมของพรรค และกําหนดนโยบาย
การศึกษาทีแ่ สดงจุดยืน เจตนารมณ ที่จะสงเสริม วางแนวทางการปฏิบตั ิ ขยายผล หรือแมแตคัดคาน
ไมเห็นดวย หรือตองการจะยกเลิกแนวทางปฏิบัติขอใดขอหนึ่งได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงรูปแบบของสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักสําคัญ
3. พรรคการเมืองสามารถที่จะแสดงวิสัยทัศนของพรรค โดยการกําหนดนโยบายในรูปของ
โครงการใหม ๆ ในบริบทตาง ๆ ของ พ.ร.บ. การศึกษา พรอมการกลาวถึง หรือกําหนดตัวเงินงบ
ประมาณสนับสนุน ในกรณีทพ่ี รรคไดรบั การเลือกใหเปนรัฐบาลหรือผูด แู ลการจัดการศึกษา
เชน การจัดการศึกษาใหแกคนพิการ หรือบุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษ การ
สนับสนุนจากรัฐ เงินอุดหนุนจากรัฐ ตลอดจนการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ซึ่งจะเปนแนวทางใหมี
การออกกฎ ระเบียบ ขอกําหนด และขอปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เหลานัน้ ตอไป
4. พรรคการเมืองสามารถจะมีบทบาทที่สําคัญในการหยิบยกปญหาในดานการศึกษา และ
กําหนดนโยบายเพือ่ แกไขปญหาเหลานัน้ เชน ปญหาความไมเสมอภาคในการใหการศึกษา ปญหา
ยาเสพยตดิ ในสถานศึกษา ฯลฯ
การกําหนดนโยบาย ตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหาเหลานัน้ จะเปนทางหนึ่งที่
ทําใหสาธารณชนไดรับรูถึงปญหาพรอมทั้งแนวทางแกไขที่พรรคการเมืองจะดําเนินการ
5. การกําหนดนโยบายการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเปนเรื่องที่สาคั
ํ ญยิง่
ทัง้ นีเ้ พราะจากการศึกษานโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ ในตางประเทศพบวา มีประเทศที่ใหความ
สําคัญแกเรื่องนี้มากที่สุด ดังนัน้ เพื่อใหประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถแขง
ขันไดในระดับโลก จึงสมควรที่พรรคการเมืองจะใหความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยทางหนึ่งที่สามารถจะทํา
ไดคอื การกําหนดไวเปนนโยบาย ซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันในรายละเอียดไดตามความเห็นของแต
ละพรรค
6. นโยบายการศึกษาของพรรคการเมือง ควรใหความสําคัญตอครูและผูป กครอง ซึ่งมีสวน
สําคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการเรียนรูข องเด็กในวัยเรียนระดับตาง ๆ
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7. แมวา พ.ร.บ. การศึกษาฉบับนี้จะใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา
จากสวนกลางไปยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองทองถิน่ ก็จริง แตรฐั บาลกลาง
และพรรคการเมืองสามารถจะกําหนดมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการจัดสรรเงินงบประมาณ เงิน
อุดหนุน เงินชวยเหลือ ตลอดจนการเริมเริ่มโครงการใหม ๆ ได ดังเชนการที่บางพรรคการเมืองในบาง
ประเทศทีม่ กี ารกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหทองถิ่น ไดกาหนดไว
ํ
ในนโยบาย
8. พรรคการเมืองมีอํานาจในการใชกลไกระบบภาษีและเงินอุดหนุน รวมทั้งเงินกูเพื่อการ
ศึกษา โดยสามารถกําหนดไวเปนนโยบายการศึกษาของพรรค และใหมีการดําเนินการตามนัน้
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