ระบบการศึกษาประเทศแคนาดา
ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย สูงอันดับต้นๆ ของ
โลก รวมทั้งมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และที่
สําคัญประเทศแคนาดายังมีมหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับโลกด้วย
จึงไม่น่า
แปลกที่มน
ี ักศึกษาจํานวนมากให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาต่อที่นี่
ประเทศแคนาดาจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
ระดับประถมศึกษา
เริ่มจากระดับอนุบาล
แต่สําหรับชั้นประถมศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละ
มณฑล ดังนี้
1.ประถม 1 – 8 ได้แก่ มณฑลออนตาริโอ และมณฑลมานิโตบา
2.ประถม 1 – 7 ได้แก่ มณฑลบริติชโคลัมเบีย และเขตยูคอน
3.ประถม 1 – 6 ได้แก่ ทุกๆ มลฑลนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
ระดับมัธยมศึกษา
ตามปกติจะเรีย น 12 ปี แล้วต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ยกเว้
นมณฑลควิเบคและมณฑลออนตาริโอ ที่จะเรีย นมัธยม 13 ปี แล้วต่อระดับ
ปริญญาตรี 3 ปี
โรงเรีย นรัฐส่วนใหญ่เป็นสหศึกษา ส่วนโรงเรีย นเอกชนมีทั้งแบบ
หญิงล้วน ชายล้วน และสหศึกษา บางแห่งเป็นโรงเรีย นประจําในมณฑลควิ
เบค ระบบการศึกษาจะคล้ายกับระบบของประเทศฝรั่งเศส เรีย กว่า ซีเจ็ฟ
โดยรับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11 เข้าเรีย นวิชาชีพ 2 ปี
ระดับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสามารถเลือกสอบเข้าได้ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษา
ฝรั่งเศส บางมหาวิทยาลัย สอนทั้ง 2ภาษา แต่นักศึกษารู้ภาษาเดีย วก็เพีย ง
พอ ในระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรีย น 3-5 ปี แตกต่างกันในแต่ละมณฑล
บางหลักสูตร เช่น บัญชี สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม จะจัดให้มีการฝึกงาน
ด้วยซึ่งรวใอยู่ในหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาเรีย น 1-2 ปี นักศึกษาสามารถ
เลือกเรีย นแบบ Course Work ฟังบรรยาย และเขีย นรายงาน หรือเลือก
เรีย นแบบทํา
Project
คือทําวิทยานิพนธ์
และสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
ปริญญาเอกเรีย น 3-5 ปี เป็น Course Work 2 ปี ที่เหลือ
เป็นการค้นคว้าวิจัย การเสนอรายงานเชิงวิชาการ และการเขีย น
วิทยานิพนธ์
การศึกษากึ่งวิชาชีพ
Community College หรือ Career College ใช้เวลาเรีย น 1-3 ปี
เน้นผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึง
ปรับปรุงตลอดเวลาตามนโยบายเศรษฐกิจของชาติ และตามกระแสตลาด
แรงงาน
การศึกษาภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ
Co-op Education เป็นสถานศึกษาที่ร่วมมือกับภาคธุรกิจ เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยฝึกงาน 2 ภาคเรีย นก่อนที่จะจบ
การศึกษา รวมทั้งได้รับค่าจ้างด้วย

Co-operative Education
Co-operative Education คือโปรแกรมการเรีย นการสอนที่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ออกไปทํางานกับองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ย วข้องกับสาขาวิชาที่
นักศึกษาเรีย นอยู่ นักศึกษาจะได้มีโอกาสนําเอาความรู้จากในห้องเรีย นไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานจริงได้
นอกจากนี้แล้วนักศึกษาที่ผ่าน
โปรแกรมแบบ Co-operative นั้นยังมีโอกาสที่ดีกว่าในการสมัครงานใน
อนาคต เพราะบางครั้งบริษัทที่ไปฝึกงานนั้นก็ตอบรับเข้าทํางานทันทีเมื่อจบ
การศึกษา และในปัจจุบันสถาบันในประเทศแคนาดาหลายสถาบันได้มุ่งเน้น
ให้ความสําคัญของโปรแกรม Co-operative มากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ามีสถาบัน
จํานวนไม่น้อยที่เปิดสอนแบบ
Co-operative
อีกทั้งยังเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาต่างชาติอีกด้วย
ประโยชน์ของการเรีย นแบบ Co-operative
1. เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
จริง และจะได้รู้ว่าการทํางานร่วมกับองค์กรจริงๆ เป็นอย่างไร
2. นักศึกษามีโอกาสได้พัฒนาและปรับปรุงทักษะในการทํางานร่วมกับผู้
อื่น และได้เรีย นรู้ทักษะต่างๆเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากห้องเรีย น
3. เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะในการทํางาน
4. เป็นการช่วยผลักดันให้นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าคิดกล้า
แสดงออกมากขึ้น
5. นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับเข้าทํางานในองค์กรนั้นๆ หลัง
จากจบการศึกษาแล้ว
6. เมื่อจบออกไปแล้ว การมีประสบการณ์การทํางานจริงช่วยให้ประวัติ
ของเราดีขึ้น และช่วยให้ Resume ของนักศึกษาโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ
สถาบันในประเทศแคนาดาที่เปิดสอนแบบ Co-operative
1. George Brown Collage
คือหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสีย งมากในด้าน Co-operative Program
ถึงแม้ว่าจะเป็นเพีย ง Collage แต่ก็เป็นสถาบันที่มน
ี ักศึกษาให้ความสนใจ
ในโปรแกรมนี้มาก
อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรใหญ่ๆ
มากมายในการรับนักศึกษาเข้าทํางาน เช่น HSBC Securities (Canada)
Inc, Samsung Electronics Canada, Kaleidoscope Marketing and
Communications, Scotia bank, Cambridge Mercantile, Alliance
Atlantis, CHIN radio/ TV international ฯ
2. Niagara Collage
เป็นสถาบัน College ที่มุ่งเน้นโปรแกรม Co-operative program
และมีหลายสาขาวิชาให้นักศึกษาได้เลือกเรีย น
ไม่ว่าจะเป็นด้าน
Accounting, Marketing, Computing หรือ Financial นักศึกษาจะมี
โอกาสได้พัฒนาทักษะด้านความรู้และความสามารถในชีวิตการทํางาน
จริงในองค์กรที่เกี่ย วข้องกับสาขาที่เรีย น
3. Seneca College
Seneca College เป็นสถาบันที่มีชื่อเสีย งมากแห่งหนึ่งในเมืองโต
รอนโต
และเป็นสถาบันที่มีสาขาวิชาหลากหลายเพื่อรองรับความ
ต้องการของนักศึกษาจากทุกมุมโลก โดยเฉพาะโปรแกรมพิเศษ Cooperative ที่มีโปรแกรมให้เลือกเรีย น ไม่ว่าจะเป็นด้าน Landscaping, Art
& Technology, หรือจะเป็นด้าน Marketing และ Financing
สถาบันสอนภาษา
มีโรงเรีย นสอนภาษาอังกฤษ เรีย กว่า English as a Second
Language (ESL) และสอนภาษาฝรั่งเศส เรีย กว่า French as a Second
Language (FSL) กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มสําหรับ
การตรวจสุขภาพให้ ก็ต่อเมื่อคําร้องของนักศึกษาได้ผ่านการพิจารณา
แล้ว
 นักศึกษาที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี:้
1. หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากบิดามารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
ให้นักศึกษาอยู่ในความดูแลของผู้
ดูแลนักศึกษาในประเทศแคนาดา โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่ง
จาทําหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน
เช่นกรณีเจ็บป่วยและ
ต้องการด้านการรักษาพยาบาลเร่งด่วนหรือต้องการให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
2.
หนังสือลงนามประทับตรา
(Notarized
Public)
จากผู้
ดูแลนักศึกษาในประเทศแคนาดา ระบุความพร้อมที่จะรับผิดชอบใน
การดูแลนักศึกษาแทนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
-ค่าธรรมเนีย มวีซ่าจะต้องยื่นพร้อมคําร้องขอวีซ่า เพื่อเจ้า
หน้าที่จะสามารถเริ่มดําเนินการพิจารณาคําร้องของท่าน
ในกรณีที่
ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคําร้อง ทางสถานฑูตจะไม่คืนค่า
ธรรมเนีย ม
-การจ่ายค่าธรรมเนีย มวีซ่าทุกประเภท จะต้องจ่ายเป็นเงิน
บาท หรือเงินเหรีย ญแคนาดา หรือเงินเหรีย ญสหรัฐ สถานฑูตจะรับ
เฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชีย ร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สถาน
เอกอัครราชทูตแคนาดา” เท่านั้น สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาไม่
รับเงินสด ในการชําระค่าธรรมเนีย มวีซ่าทุกประเภท
-เจ้าหน้าที่อาจเชิญนักศึกษาไปสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาคําร้องขอวีซ่า
-นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในใบคําร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน
และเป็นความจริงเท่านั้น หากนักศึกษาไม่ปฎิบัติตาม อาจเป็นผล
ให้การดําเนินการพิจารณาวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฎิเสธวีซ่าได้

