
การพฒันาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ

การอาชีวศึกษาเป็นความพยายามของมนุษยท์ี่จะเรียนรู้วธิี

ทาํงาน เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ซึ่งไดแ้ก่ ปัจจยั 

4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยูอ่าศยั และยารักษาโรค ในตอนแรก

มนุษยพ์บวธิีทาํงานดว้ยความบงัเอิญ เมื่อพบวธิีทาํงานที่ไดผ้ลดีกจ็ะ

นาํไปถ่ายทอดใหแ้ก่ลกูหลานและสัง่สอนต่อไปหลายชัว่อายคุน



มนุษยท์ี่ตั้งถิ่นฐานอยูใ่นแถบลุ่มนํ้าไนล ์(Nile) ซึ่งไดแ้ก่ แถบลุ่มแม่นํ้า

ไทกริส (Tigris) และยเูฟรติส (Euphrates) ซึ่งไดแ้ก่ประเทศอียปิตใ์นปัจจุบนัและแถบ

ประเทศซาอุดิอาราเบียในปัจจุบนั มนุษยใ์นแถบลุ่มแม่นํ้าดงักล่าวไดว้างรากฐาน

ความเจริญ (Civilization) ทั้งทางดา้นวทิยาศาสตร์ การปกครองและการศาสนา



ในระยะเวลาดงักล่าวยงัไม่มีการบนัทึกเกี่ยวกบัวธิีการฝึกหดังานแบบ 

Apprenticeshipในอียปิต ์แต่จากหลกัฐานและผลงานทางดา้นศิลปะและการช่าง 

(Arts & Crafts)ทาํใหน้กัประวตัิศาสตร์เชื่อวา่ระบบการฝึกหดัตามแบบ 

Apprenticeship ไดเ้กิดขึ้นแลว้ในอียปิตร์ะยะนี้เองประมาณ 3,500 ปี ก่อน ค.ศ. 

ชนชาติอียปิตร์ู้จกัใชต้วัอกัษรที่มีลกัษณะเป็นรูปภาพเรียกวา่ Egyptian Alphabet 

ซึ่งประกอบดว้ยตวัอกัษร 24 ตวั มีลกัษณะแตกต่างกนั 



สาธารณรัฐเกาหลี

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 เป็นตน้มา เกาหลีไดพ้ฒันาประเทศใหเ้ป็นประเทศอุตสาหกรรม

เพื่อการส่งออก ดงันั้นนโยบายการศึกษาจึงปรับปรุงตามจุดมุ่งหมายนี้คือ ผลิต

แรงงานระดบัต่างๆ ดา้นอาชีพใหม้ากขึ้น ในปี 2513 เป็นระยะที่นาํวตักรรมใหม่ๆ 

มาใชใ้นอุตสาหกรรมของประเทศมากขึ้น การจดัการศึกษาเนน้ความสาํคญัใน

ความสามารถทางเทคนิคหรือการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ๆตามความ

ตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรม



ระบบการศึกษาสาธารณรัฐเกาหล ี

แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดบั คอื

ระดบัก่อนประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นตน้ที่มุ่งเตรียมเดก็ใหม้ีความพร้อมในการ

เรียนต่อระดบัประถมศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาแบ่งเป็นมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี และมธัยมศึกษาตอนปลายอีก3ปี 

ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้บ่งการเรียนออกเป็น 2 สายคือ สาย

สามญั และสายอาชีพ

ระดบัอุดมศึกษา เป็นการเรียนต่อจากระดบัมธัยมศึกษาซึ่งอาจจดัเป็นหลายรูปแบบ 

เช่น มหาวทิยาลยั วทิยาลยัครู วทิยาลยัอาชีวศึกษา 

ระดบัมหาวทิยาลยัโดยทัว่ไปใชเ้วลาเรียน 4 ปี มหาวทิยาลยัและ

วทิยาลยัส่วนใหญ่เป็นของเอกชน การจดัการศึกษาในระดบัวทิยาลยั



ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหล ี



ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหล ี(ต่อ)



การจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน

การศึกษาเพื่ออาชีพระดบัอาชีวศึกษาและเทคนิคของเกาหลี จะเริ่มในระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นตน้ไป หลกัสูตรและการเรียนการสอนมีหลายลกัษณะ 

และมีสถานศึกษาหลายประเภทเปิดสอนทั้งในระดบัช่างฝีมือและช่างเทคนิค



หลกัสูตร

หลกัสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาแต่ละประเภทจะสรุปได ้ดงันี้

โรงเรียนมธัยมอาชีวศึกษาและเทคนิค(Technical and Vocational High Schools)

การศึกษาวชิาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษาอาชีวศึกษาและเทคนิคขยายตวัเร็วมาก 

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เป็นตน้มา จนอาจกล่าวไดว้า่ถึงจุดอิ่มตวัแลว้ในปัจจุบนั การ

เรียนการสอนจะเนน้ทางดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใช ้

วชิาที่เปิดสอนไดแ้ก่ เครื่องกล ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง วศิวกรรมเคมี ฯลฯ 

เป็นตน้ หลกัสูตรและการเรียนการสอนเนน้ภาคปฏิบตัิมาก สดัส่วนการเรียน

ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตัิเป็น 30:70 จาํนวนหน่วยกิตที่ตอ้งเรียนทั้งสิ้น คือ 204 

หน่วยกิตผูส้าํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมอาชีวศึกษาและเทคนิค จะไดร้ับการ

พิจารณาเป็นพิเศษใหไ้ดศ้ึกษาต่อในระดบัสูง 



โรงเรียนมธัยมสาธิตทางเทคนิค (Demonstration Technical High Schools) 

หลกัสูตรที่เปิดสอนไดแ้ก่ งานเหลก็ งานประปา งานเชื่อมโลหะ งาน

ไฟฟ้าสถาปัตยกรรม วศิวกรรมโยธา และการก่อสร้าง โรงเรียนประเภทนี้ผลิต

แรงงานออกมาประมาณปีละ 2,000 คน ผูท้ี่เรียนดีจะไดร้ับคดัเลือกใหม้ีฝึกวชิา

เฉพาะอีก 6 เดือน เพื่อไปเป็นหวัหนา้งาน การผลิตแรงงานในโรงงานประเภทนี้ 

รัฐบาลไดร้ับความร่วมมือจากบริษทัผูว้า่จา้งแรงงานในการออกค่าใชจ้่ายการ

เรียนภาคปฏิบตัิใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย



การจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน

หลกัสูตรของการศึกษาภาคคํ่าประกอบไปดว้ย การเรียนวชิาชีพ

ภาคทฤษฎีร้อยละ 60 ภาคปฏิบตัิร้อยละ 40 นกัเรียนนกัศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 

จะมีโปรแกรมการเรียนในโรงฝึกงาน (work shop) เป็นส่วนใหญ่โรงเรียน

ประเภทนี้ไดร้ับการสนบัสนุนทางการเงินจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

เพราะตระหนกัวา่โรงเรียนผลิตแรงงานออกมาสนองความตอ้งการโดยตรงของ

โรงงาน จึงทาํใหร้ัฐทุ่นค่าใชจ้่ายลงไดเ้ป็นจาํนวนไม่นอ้ย



การศึกษาระดบัอนุบาลและประถมศึกษา

• ระดบัก่อนอนุบาล รับเดก็อาย ุ3-4 ขวบ ตอ้งเสียค่าบาํรุงเอง

• ระดบัอนุบาล รับเดก็อาย ุ5 ขวบ เป็นการศึกษาภาคบงัคบัไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน

ระดบัประถมศึกษา มี 6 ชั้นเรียน รับเดก็อาย ุ6-12 ขวบ เป็นการศึกษาภาคบงัคบั

ไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน

• ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มี 3 ชั้นเรียน 7-9 รับเดก็อาย ุ13-15 ขวบ เป็น

การศึกษาบงัคบัตอ้งเสียค่าเล่าเรียน

• ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มี 3 ชั้นเรียน (10-12) รับเดก็อาย ุ16-18 ปี ไม่ใช่

การศึกษาบงัคบั ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน

• ระดบัอุดมศึกษา รับนกัเรียนที่จบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเขา้ศึกษาต่ออีก 4 

ปี ผูท้ี่สาํเร็จแลว้จะไดร้ับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือเอกต่อไป



ประเทศอังกฤษ



โอกาสทางการศึกษา
 ประเทศองักฤษลา้หลงัรัฐทาง Lugheran และ Calvenist ทางดา้น

การเปิดโอกาสทางการศึกษาสาํหรับประชาชนอยา่งมาก ในระยะปลาย
ศตวรรษที่ 18 ก่อนที่กระบวนการโรงเรียนหมุนเวียนหรือระบบพี่เลี้ยง 
จะเริ่มมีขึ้นประมาณปี 1800 มีประชาชนเพียงประมาณ 1 ใน 20 และ 1 
ใน 25 ไดร้ับการศึกษาในปี 1820 โรงเรียนหมุนเวยีนนี้ทาํใหอ้ตัรา
เพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 14 ในขณะเดียวกนัชาวปรัสเซียนั้นเขา้เรียนใน
โรงเรียนเกือบจะร้อยละ 100 และรัฐอื่นๆ ของเยอรมนักม็ีผลวา่ดีเช่นกนั
หรือเกือบเท่านั้น ขณะนั้นการเพิ่มจาํนวนสมาชิกพรรค Whig อยา่ง
รวดเร็ว แสดงใหเ้ห็นวา่คนองักฤษเริ่มที่จะเรียกร้องโอกาสที่ดีขึ้น ความ
ตอ้งการโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมีมากเกินกวา่บริการทางการศึกษาที่
มีอยู ่และเงินทุนอุดหนุนของรัฐบาลตามกาํหนดในปี 1833 นั้น มีจาํนวน
นอ้ยเกินกวา่จะทาํใหเ้กิดการศึกษามวลชนได้



การศึกษาของประเทศองักฤษในปัจจุบัน

การศึกษาของประเทศองักฤษ มีจุดมุ่งหมายที่จะพฒันา

ความสามารถของบุคคลใหถ้ึงขีดสุด เพื่อประโยชนข์องสงัคมส่วนรวม 

การศึกษาภาคบงัคบัอยูใ่นช่วงอาย ุ5-16 ปี อยา่งไรกต็าม กม็ีผูเ้ขา้ศึกษา

ก่อนและหลงัเกณฑบ์งัคบันั้น การศึกษาระดบัสูงซึ่งมีทั้งมหาวทิยาลยั 

โปลีเทคนิค และวทิยาลยัการศึกษาต่อเนื่อง นั้นมีลกัษณะยดืหยุน่เพื่อให้

โอกาสทางวชิาการและการศึกษาอาชีพ และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต



รัฐบาลกลางเป็นผูใ้หง้บประมาณแก่องคก์ารทอ้งถิ่นเพื่อใชใ้น

การศึกษา ความรับผดิชอบทางการศึกษานี้อยูใ่นมือของ

กระทรวงศึกษาธิการ เวลส์ สก๊อตแลนด ์และไอร์แลนดห์นือ รัฐมนตรี

ประจาํเวลส์ สก๊อตแลนด ์และไอร์แลนดเ์หนือ ต่างกม็ีความรับผดิชอบ

เตม็ที่ในเขตของตน เวน้แต่วา่ของเวลส์และไอร์แลนดห์นือ จะไดร้ับการ

ปรึกษาในเรื่องการศึกษามหาวทิยาลยั (แต่ไม่อยูใ่นความรับผดิชอบ)



การบริหารโรงเรียนของรัฐและการศึกษาต่อเนื่องมีลกัษณะแบบ
กระจายอาํนาจแบ่งความรับผดิชอบระหวา่งกระทรวงต่างๆ ในรัฐบาล
กลาง ไดแ้ก่ Department of Education and Science, the Welsh Office, 
the Scottish Education Department และ the Department of Education 
for Northern ireland องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น (L.E.A.) ซึ่งใชร้ะบบ
แบ่งเขตตามประเภท metropolitan, non-metropolitan เริ่มตั้งแต่ปี 1974 
และองคก์ารอาสาสมคัรต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้ประสานงานกนัโดยการ
ปรึกษาหารือและการใหค้วามร่วมมือซึ่งกนัและกนั



L.E.A. รับผดิชอบการจดับริหารการศึกษาทั้งในระดบัโรงเรียน

และการศึกษาระดบัสูง เวน้แต่มหาวทิยาลยั และใหทุ้นแก่นกัเรียน

เพื่อศึกษาต่อในระดบัสูงรวมทั้งในมหาวทิยาลยัดว้ย ตลอดจนการ

บรรจุบุคลากร การดูแลรักษาและเปิดอาคารเรียน อุปกรณ์การศึกษา 

และการวางนโยบาย

ขอ้สงัเกต คือ มหาวทิยาลยัจะปกครองตนเอง มีกฎบตัร และ

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะ แต่รัฐบาลใหค้วามช่วยเหลือใน

ดา้นการเงินโดยผา่นทาง University Grants Cmmittee



ระบบโรงเรียน

โรงเรียนในองักฤษและเวลส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
maintained school และ non-maintained school ประเภทแรกเป็น
โรงเรียนในระบบการศึกษาขององักฤษและเวลส์ ซึ่งโดยมากจดัโดย
องคก์ารอาสาสมคัรของศาสนนิกายต่างๆ แบ่งออกเป็น county school 
ซึ่งจดัและดาํเนินการโดย L.E.A. และ voluntary school ซึ่งจดัโดย
องคก์ารอาสาสมคัรโรงเรียนทั้ง 2 แบบนี้ จะไม่เกบ็ค่าเล่าเรียน ค่า
หนงัสือหรืออุปกรณ์ ส่วนในสก๊อตแลนดไ์ม่มีการแบ่งโรงเรียนออกเป็น 
2 ประเภทดงักล่าว แต่รวมเรียกวา่ “public school” สาํหรับโรงเรียน
ประเภทที่ 2 คือ



คนที่ไดร้ับ Grade 1 เทียบเท่ากบั grade C หรือดีกวา่นั้นใน GCE O-

level และเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษา

ระดบัสูงอื่นๆ ทั้ง CSE และ GCE Ordinary นี้เป็นการสอบระดบั 

“O”level ซึ่งจะตอ้งสอบเมื่ออาย ุ16 ปี ส่วน GCE Advanced หรือ “A” 

level โดยปกติสอบเมื่อเรียนต่อไปอีก 2 ปี CSE ดาํเนินการโดย

คณะกรรมการอิสระ 8 แห่ง ซึ่งส่วนมากเกี่ยวพนักบัมหาวทิยาลยั



อุดมศึกษา มีหลายประเภททั้งมหาวทิยาลยั สถาบนัโปลีเทคนิค 
วทิยาลยัการศึกษา (ฝึกหดัครู) ฯลฯ นกัเรียนอาย ุ18 ปี มากกวา่ร้อยละ 12 
จะเขา้ศึกษาต่อในการศึกษาระดบัสูง นกัเรียนสามารถเรียนไดท้ั้งแบบ
นกัเรียนภาคปกติ (full-time) แบบประสม (sand-wich) หรือภาคพิเศษ 
(part-time)

มหาวทิยาลยัในองักฤษรวมทั้งมหาวทิยาลยัเปิด (มหาวทิยาลยัเปิด
เริ่มปี 1969) มี 45 แห่ง เวลส์มีมหาวทิยาลยั (university college) 5 แห่ง 
สก๊อตแลนดม์ีมหาวทิยาลยั 8 แห่ง และไอร์แลนดเ์หนือมีมหาวทิยาลยั 2 
แห่ง นอกจากมหาวทิยาลยัเก่าแก่ตั้งในศตวรรษที่ 12-13 คือ Oxford และ 



Cambridge ในองักฤษ และ St. Andrews,Glasgow,Aberdeen และ 

Edinburgh ซึ่งตั้งในศตวรรษที่ 15-16 ในสก๊อตแลนดแ์ลว้ มหาวทิยาลยั

ทั้งหมดเพิ่งตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 การเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัจะตอ้ง

สอบเขา้หรือคดัเลือก ผูส้มคัรเขา้เรียนส่วนใหญ่สมคัรโดยทาง 

University Central Council on Admissions นกัเรียนเฉพาะที่จะเขา้ Open 

University และนกัเรียนองักฤษที่สมคัรเขา้มหาวทิยาลยั 

Glasgow,Aberdeen และ Strathclyde ในสก๊อตแลนดจ์ึงจะสมคัรต่อ

มหาวทิยาลยัโดยตรง



ประเทศญีปุ่่น

 นโยบายการศึกษา
ระบบการศึกษา  การจัดการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนับว่ามี

ความก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย และมีความทัดเทียมกับ

ประเทศพฒันาแลว้ในส่วนอื่นๆ ของโลก แผนการศึกษาชาติของประเทศ

ญี่ปุ่นไดก้าํหนดระบบการศึกษาไวเ้ป็นลกัษณะ 6:3:3 คือ ระดบั

ประถมศึกษา 6 ปี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี และระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายอีก 3 ปี ก่อนที่จะถึงระดบัอุดมศึกษา



ส่วนการศึกษาภาคบงัคบันั้นกาํหนดไว ้9 ปี ในระดบัประถมศึกษาและมธัยม
ศึกษาตอนตน้ ซึ่งเป็นช่วงอายรุะหวา่ง 6 – 15 ปี เพื่อใหเ้ยาวชนในวยัเรียนทุก
คนไดร้ับการศึกษาภาคบงัคบัรัฐไดจ้ดัการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการที่ไม่
สามารถเขา้ศึกษาในโรงเรียนปกติได ้ทาํให้การจดัการศึกษาภาคบงัคบัจนถึง
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นไปอยา่งทัว่ถึง หลงัจากการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอีกเป็นเวลา 3
ปี สาํหรับในระดบัอุดมศึกษานั้นจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 4 ปี หลงัจากระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย

 นโยบายการศึกษา (ต่อ 1)



การจดัการศึกษา กระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม
เป็นหน่วยงานกลางของรัฐที่รับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายส่งเสริม
และ เผยแพร่การ ศึกษา ทุกระดับของประ เทศ  นอกจาก นี้ย ัง มี
คณะกรรมการการศึกษาของเขตและเทศบาล ทําหน้าที่ในการจัด
การศึกษาสาํหรับประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ปัจจุบนัประเทศญี่ปุ่นมี
การแบ่งเขตการปกครองและเขตการศึกษาออกเป็น 47 เขตมีเทศบาลอยู่
ประมาณ 3,254 แห่ง

 นโยบายการศึกษา (ต่อ 2)



หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็นสายสามญัและสาย

อาชีพ สายสามัญประกอบด้วยวิชาพื้นฐานต่างๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับสายอาชีพนั้นจะเรียนวิชาพื้นฐาน

เช่นเดียวกบัสายสามญัแต่ในส่วนที่นอ้ยกวา่ และตอ้งศึกษาสาขาวชิาชีพ 

เช่น  ธุรกิจ  เกษตร  ประมง  อุตสาหกรรม  พยาบาล  ดนตรี  ศิลปะ 

วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สายอาชีพ เป็นตน้

 นโยบายการศึกษา (ต่อ 3)



แผนภูมริะบบการศึกษาของประเทศญีปุ่่น



การจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน (ประเทศญีปุ่่น)

การศึกษาในระบบโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษา จดัการเรียนการสอน

แบบเตม็เวลา ในโรงเรียนมธัยมอาชีวศึกษาซึ่งจะใชเ้วลาเรียนโดยทัว่ไปอีก 3 ปี 

ต่อจากการศึกษาภาคบงัคบั นอกจากนี้ยงัจดัในศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพทัว่ไป เพื่อ

ผลิตแรงงานระดับกึ่งฝีมือและศูนยฝ์ึกวิชาชีพเฉพาะเพื่อผลิตแรงงานระดับ

ช่างฝีมือ

การศึกษาเพื่ออาชีพระดบักลาง จดัขึ้นในวทิยาลยัอาชีวศึกษา โดยจะรับ

นกัศึกษาจากผูส้าํเร็จจากโรงเรียนมธัยมศึกษาอาชีวศึกษาเขา้เรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อ

สาํเร็จแลว้จะสามารถออกไปทาํงานเป็นช่างเทคนิค



หลกัสูตร

หลกัสูตรซึ่งเปิดสอนในสถานศึกษาประเภทต่างๆ ของ

ประเทศญีปุ่่นเป็นดงันี้

โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา
เปิดสอนสาขาวิชา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจ การประมง การ

พยาบาล ดนตรี จิตรกรรม และพลศึกษา จากสถิติปี 2522 มีการเปิดสาขาวชิาให้

เลือกเรียน 8,462 สาขาวิชาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจาํนวนนี้เป็น

สาขาวชิาชีพถึง 3,967 สาขาวชิา และจากจาํนวนผูเ้รียนต่อในระดบัมธัยมปลาย

ทั้งหมด 4 ลา้น 4 แสนคนนั้น เป็นนกัเรียนที่สมคัรเขา้เรียนอาชีวศึกษาถึง 1

ลา้น 4 แสนคน



นอกจากโรงเรียนมธัยมอาชีวศึกษา จะจดัการเรียนการสอนดา้น

วชิาชีพเป็นหลกัอยูแ่ลว้ ประเทศญี่ปุ่นยงัมีศูนยฝ์ึกวชิาชีพและวทิยาลยัอาชีว

ศึกษาดาํเนินการผลิตแรงงานระดบัต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและของชาติอีกหลายแห่ง คือ

 ศูนยฝ์ึกวชิาชีพทัว่ไป (General Vocational Training 

Centers) จดัการฝึกวชิาชีพเพื่อผลิตแรงงานระดบักึ่งฝีมือ (semi-skilled 

workers) โดยรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใชเ้วลาเรียน

ต่ออีกประมาณ 1 ปีส่วนผูท้ี่สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น

ใชเ้วลาเรียนต่ออีกเพียง 6 เดือน

โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา (ต่อ1)



 ศูนยฝ์ึกวชิาชีพเฉพาะ (Vocational Training Centers) จดัการฝึก

อาชีพเพื่อผลิตแรงงานระดบัฝีมือ (skilled workers) รับผูส้าํเร็จการศึกษาจาก

มธัยมศึกษาตอนตน้เขา้เรียนต่ออีก 2 ปี ส่วนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลาย

แลว้ จะเรียนต่ออีก 1 ปี

วทิยาลยัอาชีวศึกษา (College of Vocation Training) จดัการ
เรียนการสอนเพื่อผลิตช่างเทคนิค โดยรับจากผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยม

อาชีวศึกษาตอนปลาย ใชเ้วลาเรียนต่ออีก 2 ปี

ในปี พ.ศ.2521 มีสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและเทคนิคของรัฐ

จาํนวน 415 แห่ง มีนกัเรียนจาํนวนประมาณ 2 แสน 4 หมื่นคน

โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา (ต่อ2)



การบริหารการศึกษา

การบริหารโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่น แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางอยูใ่นความรับผิดชอบของการอาชีวศึกษา 

กรรมการประถมศึกษาและมธัยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยงั

มีคณะกรรมการอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการวา่ดว้ยการศึกษาวิทยาศาสตร์

และการอา ชี ว ศึกษา ชุดห นึ่ ง ร่ วม รับผิ ดชอบในการบ ริหารด้ว ย 

คณะกรรมการ 2 ชุดดงักล่าว มีหนา้ที่จดัทาํตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหา

สาระของหลักสูตรการอาชีวศึกษา เพื่อจะทาํให้การศึกษาด้านอาชีพมี

ประสิทธิภาพสูงส่วนการบริหารโรงเรียนในระดบัทอ้งถิ่นจะมีศึกษาธิการ

จงัหวดั(Prefectures  Governors)เป็นผูร้ับผดิชอบ



ระบบบริหารการศึกษา ของประเทศญีปุ่่ น



การพฒันาการอาชีวศึกษา

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2488 โรงเรียน

อาชีวศึกษาไดเ้กิดขึ้น เพื่อผลิตนกัศึกษาทางช่างให้ไปซ่อมแซมความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นระหวา่งสงคราม โรงเรียนอาชีวศึกษาที่เปิดในขณะนั้นมี 360 แห่ง 

และมีนกัศึกษา 95,000 คน ทัว่ทั้งประเทศ ในระบบโรงเรียนอุตสาหกรรมใน

สมยันั้นไดแ้บ่ง การเรียนในระดบัอาชีวศึกษาออกเป็น 5 ปี คือ รับเดก็ที่จบ

ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบงัคบัมาเรียนอีก 5 ปี

ต่อมาในปี พ.ศ.2490 กไ็ดม้ีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหม่ โดยรับ

เด็กที่จบมธัยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบงัคบัขณะนั้นขึ้นมาเรียน

อีก 3 ปี



แผนพฒันาด้านอาชีวศึกษา

1.เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาใหม้ากขึ้น (เช่น 

อาคาร, โรงฝึกงาน, เครื่องจกัร, เครื่องมือ)
2.พยายามเชื่อมโยงการฝึกงานทั้งระดบั ม.ศ.ตน้ ให้สอดคลอ้งกบัม.ศ.

ปลาย

3.ให้มีการแนะแนวทางดา้นอาชีพ ให้แก่ น.ศ. ที่จบม.ศ.ตน้ เพื่อเขา้

ศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา

4.การเพิ่มเครื่องไมเ้ครื่องมือ สาํหรับการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา

ของอุตสาหกรรมและความตอ้งการของทอ้งถิ่น

5.ให้ทําการขยายและค้นคว้าเพิ่มเติม  และปรับปรุงคุณภาพของครู 

ทางดา้นอาชีวศึกษา



ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทวีปอเมริกาเป็นทวีปใหม่ที่คน้พบโดย คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ซึ่ง
เป็นชาวอิตาเลียน โคลมับสั ไดเ้ดินทางเพื่อแสวงหาแผน่ดินใหม่ โดยออกเดิน
ทางจากเมืองปาโลส ประเทศสเปน เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.1492 และเมื่อ
วนัที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1492 โคลมับสัไดพ้บแผน่ดินใหม่เป็นเกาะและไดต้ั้งชื่อ
เกาะนั้นว่า ชาน ซนัวาดอร์ คือ หมู่เกาะซึ่งอยูใ่กลก้บัอเมริกาเหนือในปัจจุบนั 
หลงัจากที่โคลมับสัไดพ้ฒันาดินแดนดงักล่าว ต่อมาอีกประมาณ 100 ปี ชาว
ยโุรปไดอ้พยพเขา้ไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเหนือมากมายดินแดนที่อพยพเขา้
ไปคือ รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐแมสสาซูเซทส์ มีการวางระเบียบกฎหมายชุมชน
เป็นหลกัฐานมัน่คง ชาวยโุรปที่อพยพเขา้ไปในอเมริกา มีทั้ง นกับวช พ่อคา้ 
นกัศาสนา ช่าง เป็นตน้

สภาพทางภูมศิาสตร์



ประวตักิารศึกษาโดยย่อ

  การศึกษาของสหรัฐมีรากฐานมาจาก การศึกษาของประเทศ

ทางยุโรป ชาวยุโรป ที่อพยพอยู่ในอเมริกาไดน้าํเอาประเพณี ระบบการ

ปกครอง ตลอดจนความเจริญทางดา้นต่างๆ มาใช ้โดยวางรากฐานทางฝั่ง

แอดแบนติกก่อน

 ฉะนั้นการศึกษาของอเมริกาจึงมีความเจริญในเขตนี้ก่อน ตาม

ประวตัิการศึกษาแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะคือ



ระยะที่ 1
การศึกษาสมยัเมื่อยงัเป็นเมืองขึ้นขององักฤษ (ค.ศ. 1600-

1770) การศึกษาเป็นหนา้ที่ของรัฐ ในปี ค.ศ.1642 มีกฎหมายใหต้ั้ง

โรงเรียนสอนใหเ้ดก็อ่าน เขียน เรียนศาสนา โดยทอ้งถิ่นเป็นผูเ้กบ็ภาษา

เพื่ อนํามาช่วย เหลือ  นับเ ป็นค รั้งแรกที่ท้อง ถิ่นรับผิดชอบการ

ศึกษา  ต่อมาได้มีการใช้หนังสือในระดับประถมศึกษาเป็นครั้ง

แรกด้วยพยญัชนะ พยางค์ง่ายๆถอ้ยคาํและเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา

ศีลธรรมการศึกษามกัเป็นการฝึกทางพทุธศึกษา และจริยศึกษา



ระยะที่ 2
การศึกษาสาํหรับประชาชนทัว่ไป  ( ค.ศ. 1770-1870 ) 

หลงัจากที่อเมริกาทาํการปฏิบตัิตนเองหลุดพน้จากองักฤษแลว้ ไดห้ัน

มาสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยการเก็บภาษีเอาเงินมาบาํรุงการ

ศึกษา มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้การศึกษาพน้จากการควบคุมขององค์

การทางศาสนา มีกฎหมายบงัคบัใหเ้ดก็ทุกคนตอ้งไปโรงเรียน เริ่มมีสภา

การศึกษาประจาํรัฐขึ้น  ระยะนี้โรงเรียนประถมศึกษาเป็นของประชาชน 

โรงเรียนมธัยมศึกษาส่วนมากเป็นของเอกชนและองคก์ารศาสนาอยู ่ได้

มีการให้การศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษาแก่คนทัว่ไป แต่ยงัไม่ไดร้ับ

ผลสาํเร็จเท่าที่ควร



ระยะที่ 3
เกือบศตวรรษหนึ่งของการศึกษาในระบอบประชาธิปไตย 

( ค.ศ.1870-1960 ) มีกฎหมายบงัคบัใหก้ารศึกษาภาคบงัคบัแก่เดก็
ทุกคนตอ้งเรียนหนงัสือถึงอาย ุ16 ปี รัฐเป็นผูค้วบคุมจดัการฝึกหดัครู 

หลกัสูตร ตลอดจนกาํหนดแบบเรียนต่างๆ ระยะนี้มีกฎหมายต่างๆ 

มากมาย ที่ช่วยเหลือการศึกษา เช่น Morrill Act

ในทุกๆ รัฐ ประชาชนจะได้รับการศึกษาที่รัฐจัดให้ โดย

ประชาชนมิตอ้งเสียค่าใชจ้่ายแต่อยา่งใดจนถึงชั้นสิบสอง เกือบทุกรัฐ

บังคับให้เด็กไปโรงเรียนสมํ่ า เสมอจนอายุครบเกณฑ์ที่กําหนด 

(ระหวา่ง 16 ถึง 18 ปี) เดก็ที่ไปโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนราษฎร์

ที่รับรองวทิยาฐานะ ตอ้งปฏิบตัิตามนี้ 



การอาชีวศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งได ้5 ประเภท คือ

1.อาชีวการเกษตร

2.การบริการและการจาํหน่าย

3.การช่างและการอุตสาหกรรม

4.คหกรรมศาสตร์

5.ผูช้่วยทางสาธารณสุข



จากกลุ่มหลกัวชิาทั้ง 5 กลุ่ม อาจกระจายออกไดน้บัร้อยอาชีพ พิจารณาสิ่ง

เกี่ยวขอ้งดงันี้

1.อาชีวการเกษตร (Vocational Agriculture Education) หลกัวชิา
ในกลุ่มนี้เพื่อเตรียมเยาวชนใหเ้ป็นเกษตรกร หรือช่วยเกษตรใหส้ามารถ

ปรับปรุงในไร่ของตน เป็นพื้นฐานของผูต้อ้งการศึกษาวชิาประเภทนี้ใน

มหาวทิยาลยั

2.การบริการและการจาํหน่าย (Distributive Education) การเรียน
วชิาประเภทนี้เรียกทฤษฎีครึ่งวนั ปฏิบตัิตามหา้งร้านครึ่งวนั การจดั

หลกัสูตร จะมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งทฤษฎีและปฏิบตัิ และวชิาประเภท

นี้จะตอ้งไดร้ับความช่วยเหลือจากหา้งร้าน หรือ วงการธุรกิจในชนชั้นนั้นๆ 

โดยเห็นวา่ผูท้ี่ผา่นการศึกษาวชิาประเภทนี้



3.การค้าและการอุตสาหกรรม (Trade and Industrial Education)
วิชาการต่างๆ ในกลุ่มการคา้และอุตสาหกรรม แบ่งเป็นงานระดบัฝีมือ 

(Skilled) และชาํนาญเฉพาะงาน (Semiskilled) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกบั

ระบบการผลิต (Production) กรรมวิธี (Process) การประกอบ 

(Assembly) การบาํรุงรักษา (Maintenance) เครื่องจกัรในการผลิต 

อุปกรณ์การผลิต เครื่องใช ้ฯลฯ สาํหรับการอุตสาหกรรมดา้นช่างกล ช่าง

ไฟฟ้า ช่างยนต ์ช่างโลหะ และยงัมีสาขาประเภทช่างเหล่านั้นอีก เช่น ช่าง

เครื่องทาํความเยน็ ช่างออกแบบเครื่องจกัรกล ช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างเคมี

อุตสาหกรรม ช่างประกอบ ช่างก่อสร้าง เช่น ช่างไม ้ช่างปูน ช่างทาสี ช่าง

ติดกระดาษผนงั เป็นตน้



4.คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) วิชาประเภทนี้มกัอยูใ่น

ระดบัตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาขึ้นไป วตัถุประสงคข์องวิชาก็เพื่อเตรียมนกัเรียน

ไวส้ําหรับการมีครอบครัว หรือเพื่อประกอบอาชีพตดัเย็บเสื้อผา้ เตรียม

อาหาร จดัดอกไม ้เป็นตน้

5.ผู้ช่วยทางสาธารณสุข (Practical Nursing) วชิาประเภทนี้มีทั้ง

โรงเรียนมธัยมและวิทยาลยัเทคนิค มีทั้ งนักเรียนธรรมดา และนักศึกษา

ผูใ้หญ่ แนวการศึกษาเพื่ออาชีพพยาบาลผูช้่วยนี้ไดร้ับใบอนุญาตสาํหรับการ

พยาบาล ทนัตกรรม ผูช้่วยแพทยใ์นหอ้งผา่ตดัหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเป็น

ผูช้่วยดา้นสาธารณสุขอื่นๆ



โดยทัว่ไปใชเ้วลาเรียน 1 ปี แลว้ไปฝึกงานตามโรงพยาบาลวชิาชีพกลุ่ม

นี้บางสาขาอาจเรียนสั้น บางสาขาใชเ้วลาเรียนถึง 2 ปี

หลกัสูตรการอาชีวศึกษาของอเมริกาคงตอ้งอยูใ่น 5 ประเภท 

บางแห่งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพรวมอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน 

โรงเรียนส่วนใหญ่มี เกรด 12 อาจเป็น เกรด 13-14 เพื่อสอนระดบั 

Technical Education ดว้ย



ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา



การจดัการเรียนการสอน

1.การศึกษาก่อนประถมศึกษา (Preschool Education)

ระดบันี้เดก็อาย ุ3-6 ขวบ จะอยูใ่นโรงเรียน ซึ่งมีไวส้าํหรับเลี้ยง

เดก็ก่อนวยัเรียนหรือเดก็ยากจนเรียน Nursery School เมื่อ 5-6 ขวบ จะ

เขา้เรียนชั้นอนุบาล เรียน Preschool หรือ Early Child Hood ซึ่งมีทั้ง

รัฐบาลและเอกชน โรงเรียนนี้จะเนน้ความพร้อมของเดก็ก่อนเขา้เรียนใน

ชั้นประถม



2.การศึกษาระดับประถมศึกษา (Elementary Education)

ระบบการเรียนอาจเป็นแบบ 1-6 หรือ 1-8 สาํหรับความมุ่งหมาย คือ

การพฒันาดา้นสติปัญญาและสงัคมของเดก็ หลกัสูตรนั้นแลว้แต่

ทอ้งถิ่นจะกาํหนดขึ้น การเลื่อนชั้นใชร้ะบบ Non-graded คือ เลื่อนชั้น

โดยอตัโนมตัิ ถา้เดก็สอบตกวชิาไหนกเ็รียนซํ้าเฉพาะวชิาที่ตก เฉลี่ย

เวลาเรียนปีหนึ่งประมาณ 180 วนั แนวโนม้ในการใหก้ารบา้นลดลง

เปลี่ยนเป็นส่งเสริมใหท้าํการบา้นโดยสมคัรใจ



3.การศึกษาระดับมธัยมศึกษา (Secondary School or High 

School)แผนการศึกษาที่ใชม้ีแบบ 6:3:3 แบบ 8:4 และแบบ 6:6 ฉะนั้น

แบบ 8:4 จึงมีมธัยมศึกษาเพียง 4 ปี แบบ 6:3:3 มีมธัยมตน้ 3 ปี มธัยม

ปลาย 3 ปี เดก็จะเรียนจนอายถุึง 16 ปี หรือ 18 ปี การเขา้เรียนไม่มีการ

สอบเขา้และไม่มีการสอบไล่เลื่อนชั้น



จุดมุ่งหมายที่สมาคมการศึกษาแห่งชาติของสหรัฐกาํหนดมี 7 ขอ้ คือ

1.ใหม้ีสุขภาพแขง็แรง

2.ใหม้ีความรู้เบื้องตน้พอจะเรียนต่อชั้นสูงได้

3.เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

4.มีความรู้ดา้นอาชีพ

5.เป็นพลเมืองดี

6.รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์

7.เป็นคนดีมีศีลธรรม



การเรียนวชิาชีพในระดบัมธัยมศึกษา

ศูนยฝ์ึกอาชีพกบัโรงเรียนอาชีวศึกษา ของสหรัฐอเมริกา ไดเ้ปิด

โอกาสให้นักเรียนเลือกอาชีพแบบเสรี ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ

เอง จะไดท้าํงานหรือไม่ ส่วนศูนยฝ์ึกอาชีพนั้นมีวิธีการควบคุมจาํนวนผู ้

เขา้เรียน คือ วิชาใดเต็มจาํนวนที่กาํหนดก็ตอ้งรอไปเรียนภาคเรียนต่อไป 

หรือเลือกเรียนวชิาอื่นที่วา่งอยู่



โรงเรียนมธัยมของสหรัฐส่วนใหญ่จะมีนกัเรียนไม่เกิด 2,000

คน แต่ละตาํบลการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ จะมีโรงเรียนมธัยม 4-5 โรง 

ประมาณ 10 รัฐ จะมีนกัเรียนเลือกเรียนวชิาชีพต่างๆ รวมกนัไม่เกินร้อย

ละ 20 ไปเรียนที่ศูนยฝ์ึกรวมกนัตั้งแต่ 1,500-1,800 คน เขาจดัใหไ้ป

เรียนที่ศูนยฝ์ึกวนัละ 3 รอบๆ ละ 400-600 คน โดยใชร้ถบสั

15-20 คนั คอยรับส่งไปมาวนัละ 3 เที่ยว จะเห็นวา่การประหยดัของ

สหรัฐนั้น ถา้นาํมาจดัในประเทศไทยบา้ง จะไม่ประหยดัเลย ประเทศที่

ยากจนตอ้งลดการใชร้ถยนต์ นํ้ ามนัเชื้อเพลิง และค่าซ่อมแซมให้มาก

ที่สุด



ในสหรัฐอเมริกาเองก็ยงัมีจาํนวนไม่นอ้ย ที่จดัการอาชีวศึกษา

เหมือนประเทศไทย คือเรียนกนัเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาประจาํจงัหวดั 

นักเรียนคนใดเมื่อต้องการเรียนอาชีพก็ไปลงทะเบียนที่โรงเรียน

อาชีวศึกษา แยกออกจากโรงเรียนมธัยม เป็นการประหยดัค่ารถขนส่ง 

และสร้างเจตคติที่ดีกว่านักเรียนที่ไปเลือกเรียนวิชาชีพ การสร้างคนที่

แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นายทหาร หรือนายแพทยก์็ตามจะเรียน

แบบวิชาเลือกไม่ได้ ตอ้งฝึกอบรมโดยการสร้างบรรยากาศของความ

รับผิดชอบใหฝ้ังแน่นในสายเลือดจะเกิดความมานะ อดทนและมุ่งมัน่ใน

วชิาชีพของคน



การอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาในสหรัฐอเมริกาไดเ้จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว

ภายหลงัสงครามโลกครั้งที่ 1 จาํนวนโรงเรียนอาชีวศึกษาไดเ้พิ่มขึ้น

อีกมากมายนบัตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นตน้มา การสอน

นอกจากวชิาชีพแลว้ ยงัสอนวชิาสามญั เช่นภาษาองักฤษ และสงัคม

ศึกษา เพื่อวางรากฐานการศึกษาใหก้วา้งขวาง Junior College รับ

นกัเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาแลว้ เขา้เรียนวชิาชีพเป็นเวลา 2 ปี โดย

ปกติใหน้กัศึกษามีโอกาสฝึกงานตามโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน 

และเรียนวชิาสามญัควบกนัไป



อาชีวชั้นสูงจัดสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี

(Institute Technology) สถาบนัเทคโนโลยทีี่สาํคญัอยูท่ี่รัฐแมสซาซู

เซ็ทส์ คาลิฟอร์เนีย อิลินอย และภาคใต ้การสอนคงมีวิชาสามญัแทรกอยู่

ด้วย โดยมุ่งหมายจะให้นักศึกษามีความรู้กวา้งขวาง ไม่ใช่เรียนรู้แต่

วชิาชีพในวงแคบ วศิวกรรมศาสตร์กเ็ช่นเดียวกบัเทคโนโลย ีมีการสอนอยู่

หลายระดบัในโรงเรียนมธัยมศึกษา Junior College ชั้นปริญญาตรี 

ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ปัจ จุบันมีสถาบันชั้ น อุดมศึกษาใน

สหรัฐอเมริกากว่า 160 แห่ง ที่ทาํการสอนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ

เทคโนโลยี



หลกัการทัว่ไปของอาชีวศึกษา

หลกัทัว่ไปของอาชีวศึกษา

1.ส่งเสริมการเรียนวชิาสามญัคู่กบัวชิาชีพ

2.ฝึกหดัทกัษะ ความชาํนาญทางวชิาชีพ

3.ฝึกอบรมให้ทนัการเปลี่ยนแปลง และพฒันาทางเทคโนโลยี

ใหม่ๆ

     



ในแผนภูมิการศึกษา  ไม่ได้แยกอาชีวศึกษาไว้ต่างหาก  แต่ว่า

อาชีวศึกษารวมอยู่ในการศึกษามธัยม สําหรับเด็กวยัรุ่นที่มีอายุใน

ระหว่างที่จะได้รับการศึกษาชั้นมธัยม การศึกษาชั้นมธัยมจัดเป็น

การศึกษาแบบรวม หรือมุ่งไปดว้ยวิชาการโดยเฉพะ เช่น แบบอาชีวะ

และแบบการศึกษาวิชาเทคนิคสําหรับการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา

แบบรวมนั้น ทางโรงเรียนจะใหเ้ด็กไดเ้รียนวิชาการ วิชาชีพ และวิชา

เฉพาะไปพร้อมๆ กนั โรงเรียนในเมืองใหญ่ๆ มกัจะแยกการศึกษาชั้น

มธัยมไวเ้ป็นประเภทๆ คือ แยกโรงเรียนอาชีวะ และโรงเรียนสอน

วิชาเทคนิคสอนวิชาทั่วไปที่จําเป็นสําหรับการเข้าเ รียนต่อใน

มหาวิทยาลยัดงันั้นนกัเรียนที่เรียนอยูใ่นโรงเรียนเหล่านี้ที่เลือกเรียน

วชิาดงักล่าว กจ็ะมีโอกาสเขา้เรียนวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัได้

หลกัการทัว่ไปของอาชีวศึกษา



ประเทศออสเตรเลยี

โดยปกติแลว้ เดก็ออสเตรเลียจะเริ่มทาํงานเมื่ออาย ุ15 หรือ 16 ปี 

หลงัจากออกจากโรงเรียนแลว้ ซึ่งเหตุการณ์ปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงมาก

ในวงงานอุตสาหกรรม การทมี่เรานาํเอาเครื่องจกัรประเภทเทคโนโลยขีั้น

สูงมาใช ้ทาํใหง้านประเภทที่ใชแ้รงงานเหลือนอ้ยลง ทั้งนั้น จึงมีการ

ตื่นตวัที่จะตอ้งมีการฝึกเดก็เพิ่งจบจากโรงเรียนเหล่านี้ใหม้ีความสามารถ

พอที่จะออกไปทาํงานได ้ ในออสเตรเลียนั้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

การศึกษากบัตลาดแรงงานถือวา่มีความสาํคญัมาก



ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษารัฐต่างๆ จะเป็นผูอ้อกระบบของตนเองไม่มี

องคก์ารใดๆ ที่จะดูแลการศึกษาทั้งประเทศ

การศึกษาภาคบงัคบัเริ่มตั้งแต่เดก็อาย ุ6 ถึง 15 ปี เดก็ทุกคนจะ

เรียนหนงัสืออยา่งนอ้ย 10 ปีในโรงเรียน



โครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลยี



การอาชีวศึกษาและการฝึกวชิาชีพ

การศึกษาสายอาชีพประกอบดว้ย 3 องคก์ารหลกัคือ

1.การศึกษาทางดา้นเทคนิคและชั้นสูง ซึ่งสนบัสนุนโดยรัฐ

2.สถาบนัการฝึกวชิาชีพ ซึ่งจดัโดยเอกชน

3.กลุ่มอุตสาหกรรม



โดยปกติการฝึกอบรมสายอาชีพจะเป็นในรูปแบบของการที่เดก็เขา้ไปเป็น

ช่างฝึกหดั(Apprenticeship) ซึ่งตอ้งใชจ้่ายเงินเป็นจาํนวนมาก ซึ่งการ

ควบคุมดูแลรับผดิชอบจะขั้นอยูก่บัรัฐต่างๆ ประมาณ 3 ใน 4 ของช่าง

ฝึกหดัทั้งหมดจะอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทการผลิต การก่อสร้าง การคา้

ขายส่งหรือขายปลีก ส่วนหนึ่งของหลกัสูตร กค็ือการที่ช่างฝึกหดัเหล่านี้

ตอ้งไปเรียนเพิ่มที่ TAFE โดยกาํหนดเป็นหนึ่งวนัของทุกๆ สปัดาห์หรือ

สองสปัดาห์ติดต่อกนัหลงัจากขึ้นอยูก่บัการกาํหนดของแต่ละหลกัสูตร

ในบริษทัใหญ่ๆ ทางบริษทัจะจดัใหม้ีสถานที่สอนช่างฝึกหดัดว้ย

ตนเอง ถึงอยา่งไรกต็ามทุกๆ ฝ่ายกเ็ห็นตอ้งกนัวา่ การฝึกอาชีพนั้นจะตอ้งมี

ความคล่องตวัและเป็นไปตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมที่ตอ้งการ  

ตลอดจนตอ้งมีการฝึกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยสีมยัใหม่ที่

ทนัสมยั                                        



หลกัสูตรการฝึกวชิาชีพผู้ใหญ่(Adult training programmer/ATP) 

หลกัสูตรนี้เริ่มเมื่อ 1986 จุดมุ่งหมายคือ ฝึกคนเพื่อใหห้างาน

ทาํได ้โดยเป็นกลุ่มคนที่ตอ้งไม่มีงานทาํมาแลว้อยา่งนอ้ยหกเดือนหรือ

สตรีหรือกลุ่มคนงานที่ถกูปลดออกจากงานอื่นซึ่งตอ้งเป็นผูท้ี่อยูใ่นวยั

ผูใ้หญ่แลว้

ในปี 1987 รัฐบาลออสเตรเลียจดัตั้งโปรแกรมชื่อ โครงการฝึก

วชิาชีพเยาวชน(Youth Training Program) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจดั

หลกัสูตรระยะสั้นสาํหรับเดก็ที่ไม่มีงานทาํ หลกัสูตรนี้ใช ้TAFE เป็น

ระยะแรก และต่อมากข็ยายไปถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆ เช่น กลุ่มเดก็ที่ดอ้ย

โอกาส และกลุ่มของคนพื้นเมืองต่างๆซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจและ

สงัคมดอ้ยกวา่คนทัว่ไป



การฝึกวชิาชีพภาคอุตสาหกรรม(Vocational training in industry)

ในวงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจกม็ีส่วนในการฝึกพนกังานของ

ตนเองแต่วา่บริษทัส่วนใหญ่จะมีพนกังานเป็นจาํนวนนอ้ย บริษทัต่างๆจึง

ไม่ค่อยที่จะลงทุนเพื่อจดัตั้งการฝึกฝนพนกังานของตนเอง ทุกคนเห็นวา่

เป็นหนา้ที่ของรัฐที่จะเป็นผูล้งทุนในดา้นนี้ ดงันั้นพนกังานที่บริษทัจา้ง

แบ่งไดค้ือ

83% มาจาก TAFE

16% เป็นการผสมระหวา่งการฝึกงานที่ทาํงานกบัศูนยฝ์ึกงาน

ของรัฐ

1% ฝึกโดยตรงบริษทัของตนเอง

จะเห็นไดว้า่ TAFE นั้นมีส่วนสาํคญัต่อวงการอุตสาหกรรมอยา่ง

มากซึ่งโดยปกติแลว้ TAFE มีบุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมสมบูรณ์



ประเทศสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ประกอบดว้ยเกาะใหญ่และเลก็ๆมากกวา่  50  

เกาะ  ตั้งอยูต่อนใตสุ้ดของทวปีเอเชีย  อยูต่รงจุดศนูยก์ลางของเส้นทาง

การคา้ระหวา่งประเทศ  มีเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอนัดบัสี่ของโลกในปัจจุบนั  

การลงทุนจากต่างประเทศมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์มากและทาํ

ใหเ้ป็นสิ่งดึงดูดนกัท่องเที่ยวเนื่องจากความมีเสถียรภาพทางการเมือง 



ในปี   ค .ศ. 1819 สิงคโปร์มีประชากร  150 คน ปี  ค .ศ. 1992 

ประชากรมีจาํนวน  2.82 ลา้นคน  จากการที่มีผูอ้พยพโยกยา้ยถิ่นฐานเขา้

มาอยูใ่นสิงคโปร์ทาํใหม้ีชนกลุ่มนอ้ยหลากหลายเชื้อชาติผสมกนั  

ประกอบดว้ย  ชาวจีน  ชาวมาเลย ์ อินเดีย  และยโุรปและอื่นๆ  ภาษา

ราชการมี  4 ภาษาคือ  ภาษาองักฤษ  ภาษามาเลย ์ ภาษาจีนกลาง  และ

ภาษาทมิฬ  เยาวชนของสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะพดูภาษาองักฤษ

ปี  ค . ศ . 1985  รัฐบาลไดน้าํการลดหยอ่นภาษีมารวมในงบประมาณเพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกมาก  เพื่อเป็นการเตรียมกาํลงัคนใหพ้อกบั

ความตอ้งการดา้นแรงงานของประเทศโดยแทจ้ริงแลว้  การวา่งงานได้

หมดไปในปี  1985 



4.1  ระบบการศึกษา

สิงคโปร์เป็นชาติที่มีเพียงทรัพยากรมนุษย ์ และวธิีที่จะเพิ่ม

ทรัพยากรนี้คือ  การศึกษาและการฝึกอบรม  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ในสิงคโปร์สามารถแบ่ง

กลุ่มอยา่งกวา้งๆ  เป็นการฝึกอบรมก่อนและหลงัการมีงานทาํ  

การศึกษาก่อนการทาํงานประกอบดว้ยการศึกษาในระบบ  การฝึกอบรม

หลงัการทาํงาน  จะรวมถึงการฝึกเพื่อเพิ่มฝีมือทศันคติต่องานอาชีพ



โครงสร้างการศึกษาของประเทศสิงคโปร์



4. 1. 1  การฝึกงานก่อนการทาํงานในสิงคโปร์อยูใ่นความรับผดิชอบของ

กระทรวงศึกษาธิการ  การฝึกชนิดนี้มีเป้าหมายหลกั  4  ประการคือ

4. 1. 1. 1  เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้

4. 1. 1. 2  เพื่อพฒันาการคิดและความคิดสร้างสรรค์

4. 1. 1. 3  เพื่อสร้างพื้นฐานทางการฝึกอบรมที่หลากหลาย

4. 1. 1. 4  เพื่อปลูกฝังความสาํนกัในชาติและศีลธรรม



4. 1. 2  การพฒันาการผลีตในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นโดยการพฒันาและยกระดบั
ฝีมือและการฝึกอบรม  มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ที่ลูกจา้งจะตอ้ง
ปรับปรุงฝีมือใหท้นัสมยั  เพื่อใหท้นัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่  เป้าหมาย
การฝึกอบรมแห่งชาติเพื่อ

4. 1. 2. 1  พฒันาความยดึหยนุของกาํลงัคน

4. 1. 2. 2  รับรองทกัษะฝีมือในหลายสาขา

4. 1. 2. 3  สร้างสาธารณูปโภปขั้นพื้นฐานที่สมบรูณสาํหรับการฝึกอบรม

4. 1. 2. 4  เพื่อใชเ้ทคโนโลยสีาํหรับจุดมุ่งหมายในการฝึกใหเ้ป็น
ประโยชน์มากที่สุด

4. 1. 2. 5  ตั้งเครือข่ายศูนยข์อ้มูลการฝึกอบรม

4. 1. 2. 6  ร่วมมือในการวิจยั  การผลิตกาํลงัคนและความตอ้งการดา้น
วชิาชีพ



พื้นฐานที่คาํสญัของระบบการศึกษาไนสิงคโปร์ถือการเรียนภาษา  

2  ภาษา  ภาษาองักฤษ (สาํหรับดา้นการพาณิชย ์ เทคโนโลย ี และการ

ปกครอง) ภาษาพื้นเมือง (ภาษามาเลย ์ จีน  ทมิฬ)  จดัใหเ้รียนเพื่อเดก็ๆ  

จะไดม้ีพื้นฐานที่ดีเป็นมรดกทางวฒันธรรม



ค. ศ. 1993  สิงคโปร์มีโรงเรียนประถมศึกษา  187  โรง  โรงเรียน

มธัยม  127  โรง  และโรงเรียนประเภทอื่นมากกวา่  30  โรง  ในระดบั

เตรียมอุดมศึกษา  มีมหาวทิยาลยั  2  แห่ง  วทิยาลยัสารพดัช่าง  4  แห่ง  

สถาบนัฝึกอบรมดา้นเทคนิคและพาณิชยอ์ีกหลายแห่ง

สิงคโปร์จดัการศึกษาสายสามญัทัว่ไปอยา่งนอ้ยที่สุด  10  ปี  (ภาค

บงัคบั)  ซึ่งเป็นระดบัมธัยม  4  หรือ  5 ปี  ประมาณ  20%  ของนกัเรียนที่

จบการศึกษาประถมศึกษา  จะเรียนต่อจนจบสายอาชีวเทคนิค  

โครงสร้างของระบบการศึกษาสิงคโปร์



ทางเลือกของการศึกษาในระบบ ของนกัเรียนจะเริ่มเมื่อจบประถม 

4  โดยจดัตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามหลกัสูตรระดบัมธัยม 

ซึ่งเหมาะสมกบัความถนดัในการศึกษาอาชีพ การจดันกัเรียนเขา้เรียนใน

หลกัสูตรใด ใชเ้กณฑก์ารตดัสินจากคะแนนในการสอบหลกัสูตร

ประถมศึกษาแห่งชาติ (Primary school Leaving 
examination/PSLE )



4.2. โรงเรียนสารพดัช่างและสถาบันเทคนิคศึกษา

 ( ITE / Institute of Technical Education ) มรีายละเอยีดหลกัสูตรดงันีค้อื

4.2.1  สิงคโปร์โพลเีทคนิค  

เป็นสถาบนัการศึกษาดา้นวชิาชีพแห่งแรกในสิงคโปร์และมีเปาหมายหลกัใน
การฝึกอบรมบุคลากรระดบักลาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศสถาบนันี้ไดผ้ลิตผูส้าํเร็จการศึกษามากกวา่ 60,000 
คน นบัตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1954 หลกัสูตรที่เปิดสอนคือวศิวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ
และการศึกษาการคา้และการเดินเรือทะเล การฝึกอบรมในสถาบนันี้เนน้
ประสบการณ์ “ทาํจริง” และการศึกษาการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมและ
คอมพิวเตอร์ ยงัมีการใหบ้ริการที่ปรึกษาลกัสูตรระยะสั้นและการจดัประชุม การ
จดับริการประเภทนี้ สถานประกอบการสามารถอาศยัอุปกรณ์ เครื่องอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ ที่ทนัสมยัและเจา้หนา้ที่ที่มีคุณภาพของสถาบนันี้ การติดต่อกนัอยา่ง
ใกลช้ิดกบัภาคอุตสาหกรรมจะทาํใหส้ามารถทนัต่อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
และการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ใหท้นัสมยั 



4.2.2  งอีนัโพลเีทคนิค ( Ngee An )

เป็นสถาบนัโพลีเทคนิค ที่ไดร้ับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลทาํการฝึกอบรมและ

เตรียมนกัศึกษาเพื่อเขา้ทาํงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยากรรม 

สาํหรับผูท้าํงานที่ตอ้งการเพิ่มวฒุิและฝีมือใหต้วัเอง ในการร่วมมือกบั

ภาคอุตสาหกรรมทอ้งถิ่น ซึ่งช่วยใหน้กัศึกษาเรียนที่บา้นได ้นอกจากนั้น

ยงัมีโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาต่างชาติอีกดว้ย จุดเนน้ของสถาบนันี้

คือ สร้างสภาพแวดลอ้มของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมซึ่งจะ

เอื้อต่อวชิาการฝึกภาคปฏิบตัิ



4.2.4 สถาบันวชิาชีพเทคนิค

(Institute of Technical Education / ITE)

สถาบนันี้มีทั้งการฝึกอบรม การฝึกงานในงานภาคปกติและหลกัสูตรต่อ

ยอด   ของผูส้าํเร็จการศึกษาจากระดบัมธัยมศึกษา    สาํหรับช่างมีการฝึก

ฝีมือและการใหก้ารศึกษาภายใตโ้ครงการการศึกษาต่อและการฝึกอบรม 

สถาบนันี้ยงัจดัการทดสอบและการสอบแก่ผูส้มคัรของภาคเรียนที่เขา้ทาํ

การสอบและจดัการศึกษาใหแ้ก่ครูในภาคอุตสาหกรรมดว้ย

การฝึกในภาคปกติจะสอนใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาตาสถาบนัการฝึก 

จาํนวน 10 แห่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสนองตอบความตอ้งการกาํลงัคน

ของภาคอุตสาหกรรม 



1. ประกาศนียบตัรช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เป็นหลกัสูตร 2 ปี ภาคปกติ เรียนภาคทฤษฏี 
ปฏิบตัิ และ การฝึกแบบนิเทศ  มีหลกัสูตรประกาศนียบตัรทางวศิวกรรม 5 สาขา มีวชิาเอกดา้น
ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ เครื่องกล การเขียนแบบและออกแบบไฟฟ้า

2. ประกาศนียบตัรธุรกิจ เป็นหลกัสูตร 2 ปีเรียนภาคปกติ มีหลกัสูตรเฉพาะทาง 2 
หลกัสูตรคือ บญัชี และเลขานุการ

3. ประกาศนียบตัรการทาํงานในสาํนกังาน การฝึกในหลกัสูตรนี้เนน้การฝึกงานเสมียน

4. ประกาศนียบตัรการฝึกแห่งชาติ เป็นหลกัสูตรเลือก เนน้การฝึกงานทางเทคนิค มี 3 
ระดบัและมีการเชื่อมโยงกบัหลกัสูตรช่างฝึกหดั จะใหก้ารช่วยเหลือดา้นการเงินแก่นายจา้ง เพื่อ
ชดเชยค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการฝึกอบรมช่างฝึกหดั หลกัสูตรที่เปิดสอนคือ สาขาแพทย ์และสาธารณ
สุ๘และสาขาอาชีพที่ใหบ้ริการบางประเภท หลกัสูตรของประเทศสิงคโปร์สามารถเอื้อต่อกิจการ
ขนาดเลก็และขนาดกลางไดม้ีส่วนร่วมในหลกัสูตรการฝึกหดังาน



4.3 เศรษฐกจิ

4.3.1 สิงคโปร์ได้ก้าวหน้าจากประเทศเศรษฐกจิอุตสาหกรรมใหม่ 

สถานภาพนีบ้รรลุเป้าหมายโดยมปีัจจัย คอื

4.3.1.1 ความมีเสถียรภาพทางการเมือง

4.3.1.2 การวางแผนที่ดีในดา้นสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน

4.3.1.3 สิทธิประโยชนท์างภาษี

4.3.1.4  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่เอื้ออาํนวยต่อธุรกิจ

4.3.1.5 การสร้างกาํลงัคนที่มีการศึกษาดี



4.3.2 รูปแบบของประเทศสิงคโปร์ได้รับตามแนวทีใ่ช้ ซึ่งทาํให้เกดิ
การเตบิโตทางเศรษฐกจิในอนาคต มกีารเน้นเป็นพเิศษถงึการปรับตวัให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงโดย

4.3.2.1 พฒันากาํลงัคนเพิ่มขึ้น

4.3.2.2 ขยายสาขาอุตสาหกรรมออกไป เช่น เทคโนชีวภาพ เคมี ไม
โครอิเลก็ทรอนิกส์

4.3.2.3 ดาํเนินการวจิยัและการพฒันาขั้นพื้นฐาน

4.3.2.4 รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษทัที่มีสาขาในหลาย
ประเทศ



ประเทศเยอรมนี
• สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   ปัจจุบนัเป็นทั้งเยอรมนีตะวนัออกและ

เยอรมนีตะวนัตกหลกัสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกหดังาน จะจดัตาม
โครงสร้างการฝึกหดัวิชาชีพและการเตรียมช่างฝึกหดัเขา้สู่งาน  ซึ่ง
ปฏิบตัิในเยอรมนีตะวนัตกมาก่อน  โครงสร้างการศึกษาในระบบของ
ประเทศเยอรมนี การศึกษาภาคบงัคบใชเ้วลา 12 ปี โดย 9-10 ปี จะเรียน
ภาคปกติในโรงเรียนสามญัและที่เหลืองจะเรียนในโรงเรียนอาชีวในภาค
นอกเวลา  โดยไม่แบ่งแยก เพศ สาขา  หรือ อาชีพ หลงัจากจบการศึกษา
ระดบัประถม ซึ่งใชเ้วลา 4 ปีแลว้ นกัเรียนมีโอกาสเลือกเขา้เรียนระดบั
มธัยมแบบประสม    หลงัจากนั้นนกัเรียนอาจจะเขา้เรียนในสถานศึกษา
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดงัต่อไปนี้



ประเภทการศึกษา

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น

นกัศึกษาจะไดป้ระกาศนียบตัรหลงัจากเรียน 3 ปี (Lower secondary) มี
นกัศึกษาเขา้เรียนประมาณ 36 เปอร์เซ็นต ์ของกลุ่มอาย ุในระดบันี้ ผูส้าํเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะ
เขา้สู่โรงเรียนอาชีวภาคนอกเวลาและเขา้สู่การฝึกหดังาน

โรงเรียนมธัยมศึกษาระดบักลาง

นกัศึกษาจะไดป้ระกาศนียบตัรหลงัจากเรียน 4 ปี นกัศึกษาเขา้เรียนประมาณ 26 
เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มอายรุะดบันี้ ผูส้าํเร็จการศึกษาเขา้สู่การเป็นช่างฝึกหดั หรือสถานอาชีวศึกษา
ปกติซึ่งจะเขสู้่วทิยาลยัสารพดัช่างต่อไป

โรงเรียนมธัยมสายสามญั

ในระดบันี้เนน้ ดา้นวชิาการและให ้Abitur และเตรียมนกัเรียนเขา้สุ่มหาวทิยาลยัหรือ   
วยิาลยัสารพดัช่าง นกัเรียนเขา้เรียนประมาณ 27 เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มอายนุี้



โครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนี



• ระบบทวภิาคี

การฝึกหดัวชิาของระดบัมธัยมปลายในประเทศเยอรมนีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ตวัเองเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศตะวนัตกอื่นๆ ระบบ”ทวภิาคี” ก่อใหเ้กิดการ

ประสานงานกนัระหวา่งภาคเอกชนและการอาชีวศึกษาของภาครัฐบาล ระบบทวิ

ภาคีนี้มีผลมากที่เดียวในการลดช่องวา่งระหวา่งการศึกษาสายสามญั (ทัว่ไป) กบั

งานที่จะทาํ หลกัสูตรของระบบนี้จดัการฝึกหดัวชิาชีพซึ่งกินเวลาประมาณ 3 ปี 

และการฝึกหดัภาคนอกเวลาที่มีเนื้อหาหลกัสูตรทัว่ไปและทางภาคทฤษฎีไวด้ว้ย 

ระบบทวภิาคีใหโ้อกาสความเป็นไปไดใ้นการฝึกหดัวชิาชีพที่แตกต่างกนัมากมาย 

ซึ่งจะทาํใหน้กัศึกษามีคุณสมบตัิที่ จะเป็นกาํลงัคนต่อไป



ระบบทวภิาคีจะต่างจากระบบของประเทศอื่นๆ 2 ประการคือ

1. ในระบบทวภิาคีของเยอรมนี   การเรียนส่วนใหญ่จะเนน้ดา้นการผลิต
หรือธุรกิจการบริการคือ ทางอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม นกัเรียน/
นกัศึกษา ช่างฝึกหดัในสถานประกอบการหรือผูฝ้ึกหดัในสาขาอาชีพใด
อาชีพหนึ่ง หรือเป็นขา้ราชการพลเรือน

2. การฝึกแบ่งใหจ้ดัการระหวา่ง 2 ฝ่ายที่รับผดิชอบในการใหก้ารฝึกคือ 
สถานประกอบการและสถานศึกษา กฎหมายรัฐบาลกลางใชบ้งัคบัการ
ฝึกในสถานประกอบการส่วนรัฐจะรับผดิชอบในส่วนของสถานศึกษา 
ตามปกติจะฝึกหดัในระบบ(ภาคปกติ) ในสถานประกอบการ 3-4 วนัต่อ
สปัดาห์ และฝึกนอกเวลาในสถานศึกษา 1-2 วนัต่อสปัดาห์



ในระบบทวภิาคีนั้นการฝึกหดัวิชาชีพจะเกิดขึ้นภายใตเ้งื่อนไขการ

ผลิต โดยการสอนในสถานศึกษาเนน้เนื้อหาดา้นเทคนิคเป็นประมาณ 60 

เปอร์เซ็นตข์องเนื้อหาหลงัสูตร การศึกษาวชิาชีพสามญัประมาณ 40 

เปอร์เซ็นต ์เป้าหมายของการศึกษาคือ ทาํใหก้ารศึกษาสายวชิาชีพและ

สามญัมาอยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนั เพื่อนาํไปสู่ทางเลือกอนัหลากหลายทั้ง

ดา้นการฝึกหดัวชิาชีพและการศึกษาดา้นอื่นในระดบัสูง  สญัญาการ

ฝึกหดังานระหวา่งสถานประกอบการกบันกัศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบั

กฎหมายที่บงัคบัควบคุมการฝึกหดัวชิาชีพในประเทศเยอรมนี ในสญัญา

จะมีขอ้กาํหนดดงัต่อไป



-เนื้อหา  ตารางเวลา  และจุดมุ่งหมายของการฝึกอาชีพ

-วนัที่เริ่มฝึกงานและระยะเวลาของการฝึก

-เกณฑม์าตรฐานการฝึก(มาตรการการฝึก)

-ระยะเวลาทาํงานภาคปกติต่อวนั

-ระยะเวลาทดลองงาน

-ลกัษณะและจาํนวนเงินที่จ่าย

-ระยะเวลาของวนัหยดุ

-เงื่อนไขที่ทาํใหส้ญัญาการฝึกหดัสิ้นสุดลง



สมาพนัธ์สถาบนัอาชีวศึกษาส่วนกลางจะเตรียมเนื้อหาขอ้กาํหนดการฝึกหดั

โดยยดึขอ้มูลจากการวจิยัดา้นเนื้อหา  จุดประสงคข์องการฝึกและการเตรียมพร้อม

สู่งานอาชีพ ขอ้กาํหนดในการฝึกหดัมาจากความตอ้งการของตลาดแรงงานและ

นาํมารวมกนัเพื่อทาํเป็นโครงสร้างดา้นอาชีพ ทั้งนี้เพื่อใหเ้อื้อต่อการเปลี่ยนแปลง

ดา้นเทคโนโลยหีรือการปรับปรุงซึ่งอาจเกิดขึ้นไดใ้นสถานที่ทาํงาน ช่างฝึกหดั/ผู ้

ฝึกหดัที่ผา่นกระบวนการจดัการเช่นนี้ จะค่อยๆเขา้สู่ระบบการทาํงานที่ละเลก็นอ้ย

สามารถใชท้กัษะ ความชาํนาญและความรู้ที่ครอบคลุมในระบบการฝึกหดันี้ 

แนวความคิด”โรงเรียนโรงงาน” นี้จะรวมไวเ้พื่อทาํใหช้่างฝึกหดัไดม้ีโอกาสใช้

ทกัษะความชาํนาญในสภาพสถานประกอบการจริง รวมทั้งเตรียมช่างฝึกหดัใน

ดา้น



-ทาํงานอยา่งประหยดั(ไดป้ระโยชน์มากที่สุด)

-คิดพิจารณาในสิ่งที่กาํลงัทาํอยู ่เพื่อใหส้ามารถทาํงานดว้ยตวัเองได้

-มองเห็นตวัเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานทั้งหมดใน
สถานประกอบการ

-ทาํงานเป็นกลุ่ม/ทีม

-ติดต่อกบัลูกคา้หรือผูข้าย

-พฒันาตาํแหน่งงานของตนเองในสถานประกอบการ

-ประเมินโอการสงานอาชีพของตนเอง



ประเทศเยอรมนีจดัการฝึกหดัวิชาชีพซํ้ า  เพื่อยกระดบัฝีมือทางดา้น

เทคนิคและอาชีวที่จาํเป็นต่อความตอ้งการทางดา้นวิชาชีพ  เนื่องจาก

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป   และฝึกเ พื่อเป็นการเตรียงกําลังคน

ระดบักลางทางดา้นเทคนิคและการจดัการ  ฝึกซํ้ าเพื่อยกระดบัมาตรฐาน

นี้ทาํใหม้ัน่ใจวา่ไดพ้ฒันาคุณสมบตัิของผูฝ้ึกหดัใหเ้หมาะกบังาน



พ . ร . บ .  การฝึกวชิาชีพ  ค . ศ . 1969  รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการและวทิยาศาสตร์ของรัฐบาลกลางเป็น

ผูร้ับผดิชอบดา้นหลกัการและประสานงาน พ .ร .บ. เช่น พ .ร .บ.  ค .

ศ. 1981  สาํหรับการส่งเสริมการอาชีวศึกษาและ  คุม้ครองแรงงาน

เดก็  ตวัแทนนายจา้ง  สหภาพแรงงาน  รัฐและรัฐบาลกลางร่วมมือ

กนัอยา่งเท่าเทียมพร้อมๆ  กนัในคณะกรรมการกลางของสหพนัธ์

สถาบนัอาชีวศึกษา



ในระดบัรัฐมีคณะกรรมการสามญัทาํหนา้ที่ประจาํดา้นการฝึก

วชิาชีพใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการรัฐในดา้นการฝึกวิชาชีพ  

คณะกรรมการนี้ประกอบดว้ยตวัแทนของนายจา้ง  สหพนัธ์ภาพแรงงาน  

และคณะกรรมการของรัฐในระดบัภาคจะมี  “คณะกรรมการผูม้ีอาํนาจ”  

ซึ่งใหค้าํปรึกษาและตรวจสอบการอาชีวศึกษาในระดบัภาคตามกฎหมาย 

คณะกรรมการเหล่านี้คือ ห่อการคา้และอุตสาหกรรม  สมาคมช่างฝีมือ  

สมาคมการเกษตร  สมาคมทนายความ  สาํนกังานทะเบียน  และสภา

แพทย ์ มีหนา้ที่รับผดิชอบการจดทะเบียนสญัญาการฝึกหดั  และ  รับ

แจง้เรื่องราวเกี่ยวกบัการฝึกวชิาชีพ


