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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ และ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยการวิเคราะห์
คุณลักษณะร่วม และ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 4 ประเทศมี
คุณลักษณะการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาทิ สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
สถานประกอบการทีม่ คี วามพร้อมในการจัดการฝึกอาชีพ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานเพือ่ เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคสถานประกอบการ ครูในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ครูฝึกในสถานประกอบการที่ผ่าน
การอบรมทักษะการสอน โดยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในหลายๆ ด้าน ทั้งใน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ การรับรองวุฒิบัตร โดยภาครัฐมีบทบาทส�ำคัญทั้งในแง่นโยบาย
และ บทบาทของหน่วยงานต่างๆทัง้ ในด้านการส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการพัฒนาแรงงาน การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ท�ำให้ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพการจัดการศึกษา และ ความเข้มแข็งในการแสดงบทบาทของทุก
ภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค�ำส�ำคัญ: การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณลักษณะร่วมการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ABSTRACT

The objective of this research was to study dual vocational education of the Federal Republic of
Germany , the Republic of Korea, the Republic of Singapore and Commonwealth of Australia by analyzing
common features and success factors of dual vocational educations in these countries. The results
showed that the countries emphasized on the quality of key elements in dual vocational system such
as quality certified vocational schools, quality certified industries and enterprises for apprenticeship
program, vocational students with knowledge and basic skills to be trained as apprentices, curriculum
consistent with the existing and emerging skills needs of industry, qualified teachers in vocational schools,
qualified teachers/trainers with teaching skill in the workplaces and there were close cooperation between
schools and enterprises in many aspects such as curriculum development, teaching in school and training
in workplaces, granting vocational certificates and diplomas . The governments also played important
roles ,in terms of public policies and the roles of public agencies, in supporting vocational education
and workforce development, and promoting industries. The key success factors were based on quality
of education and vital roles of all partners in participating in dual vocational education.
KEYWORDS: dual vocational education, key success factors of dual vocational education, common
features of dual vocational education

บทน�ำ

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ในเรือ่ งการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการ ในหลาย
ประเทศ อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ออสเตรเลีย การจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงเป็นรูปแบบการอาชีวศึกษา
รูปแบบหนึ่งที่มีส่วนส�ำคัญในการผลิตผู้สำ� เร็จการศึกษาเข้า
สู่ตลาดแรงงาน
ในกรณีของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ได้ด�ำเนินการต่อเนื่อง มาเป็นเวลานาน ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ Dual Vocational System
ซึ่งระบบ Dual Vocational System ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ
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การสร้างแรงงานฝีมือที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ
ซึง่ การเรียนในระบบ Dual Vocational System เป็นระบบ
การเรียนในรูปแบบของการฝึกอาชีพทีเ่ ยาวชนต้องไปสมัคร
เป็นพนักงานหรือช่างฝึกหัด (Trainee) ในสถานประกอบ
การขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ที่เปิดรับสมัครพนักงานหรือ
ช่างฝึกหัด โดยมีการท�ำสัญญาระหว่างผู้ปกครองและสถาน
ประกอบการ การฝึกอาชีพจะเริม่ จากการฝึกปฏิบตั ใิ นสถาน
ประกอบการเป็นหลัก คือ ประมาณ 3 – 4 วันต่อสัปดาห์
สวนเวลาที่เหลือสถานประกอบการจะส่งพนักงานหรือช่าง
ฝึกหัดเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ใกล้
กั บ สถานประกอบการ การฝึ ก อาชี พ ลั ก ษณะนี้ ก ระท� ำ
โดยมีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะ การฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลสหพันธ์
(รัฐบาลกลาง) ซึง่ ทุกรัฐต้องปฏิบตั ติ าม สวนการเรียนทฤษฎี
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นไปตามกฎหมายการศึกษา
ของแต่ละรัฐ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด
การฝึกอาชีพหรือการศึกษาระบบทวิภาคีดังกล่าวใช้เวลา
ประมาณ 2 – 3 ป ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา ดังนั้น ผู้เรียน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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จบการศึกษามีอายุมากกว่า 18 ป ซึง่ พ้นการศึกษาภาคบังคับ
ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว และสามารถ
ท�ำงานเป็นพนักงานในสถานประกอบการไดตามปกติ
ขณะที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคใกล้
เคียง อาทิ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ และ
ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีทั้งในด้านการจัดการศึกษา (Vocational
Education) และ ในด้านการอบรมด้านการอาชีวศึกษา
(Vocational Training)โดยประเทศเกาหลีใต้ได้พัฒนา
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเรียกว่า
หลักสูตร 2+1 program in technical high schools
หลักสูตรนี้คล้ายกับหลักสูตรทวิภาคี (dual system) ใน
ประเทศเยอรมัน เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาสองปีในการเรียน
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานในโรงเรียน และฝึก
ในสถานประกอบการ การฝึกอบรมในสถานประกอบการ
ประกอบด้วยสองช่วง 3-6 เดือนของการ ฝึกอบรม (off-thejob) และ 3-9 เดือนของการ ปฏิบัติงานจริง (on-the-job)
โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินงาน เป็นผูร้ บั ผิดชอบส�ำหรับการ
เลือกสถานประกอบการ และวางแผนตารางการฝึกอบรม
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหน้าที่รับผิดชอบให้สมาชิกของ
คณะกรรมการเข้าเยีย่ มชมสถานประกอบการทีน่ กั เรียนเข้า
ฝึกอบรม
ขณะที่ ป ระเทศเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย รั ฐ บาลได้ มี
บทบาทในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น รวมทั้ ง ผลั ก ดั น สถาน
ประกอบการให้มีบทบาทในการพัฒนาการฝึกอบรมและ
การอาชี ว ศึ ก ษา โดยเฉพาะการผลั ก ดั น ของกระทรวง
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (Department of Industry
and Science) สถานประกอบการจึงเข้ามามีบทบาทในการ
อาชีวศึกษา (vocational education and training) ทั้ง
ในรูปแบบของการฝึกอบรมระหว่างท�ำงาน (on-the-job
training) และ การฝึกอบรมนอกเวลาท�ำงาน (off-the-job
training) ส�ำหรับพนักงานในสถานประกอบการ และ การฝึก
อาชี พ (apprenticeship) ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ
อาชีวศึกษา นอกจากนั้นสถานประกอบการยังมีบทบาท
ในการระบุถึงสมรรถนะและทักษะที่จ�ำเป็นในปัจจุบันและ
ในอนาคตส�ำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบการอยู่เสมอ โดย
ผ่านการด�ำเนินการของสภาทักษะอุตสาหกรรม (Industry
Skills Councils-ISCs) ที่ดึงเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการฝึก
อบรมด้านอาชีวศึกษา
ในกรณีของประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ การจัดการ
อาชีวศึกษาของสถาบันเทคนิคศึกษา(Institute of Technical
Education: ITE) ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ๆ
จะจัดอาคารสถานที่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก เครือ่ งมือ สือ่ การ
สอนต่างๆทั้งในการเรียนระหว่างการท�ำงาน (on-the-job
training) และ การเรียนนอกเวลาท�ำงาน (off-the-job
training) รวมทั้งการจัดให้มีครูฝึกในสถานประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นครูฝึกเพื่อจัดการเรียน
การสอนการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ซึ่งสถาน
ประกอบการจะบริหารจัดการการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม
ตารางการสอน/แผนการสอนที่ ก� ำ หนดไว้ โดยผู ้ เรี ย น
สามารถสมัครเข้าสูแ่ ผนการฝึกอาชีพทีส่ ถาบันเทคนิคศึกษา
หรือ สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมแสดง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และเมื่อผู้เรียนได้รับการ
พิจารณาจากสถานประกอบการก็จะเข้าสู่การเรียนโดยการ
ฝึกอาชีพทีส่ ถานประกอบการ (On-the-Job Training:OJT)
และการเรียนนอกเวลาท�ำงานที่สถาบันเทคนิคศึกษา หรือ
จากศูนย์การฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง (ATC)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศอืน่ ๆ ทัง้ ในด้านคุณลักษณะ
ร่วม และ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
ประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการในการพัฒนาสถาน
ศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ และสอดคล้อง
กับความต้องการของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ สังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความส�ำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษาในแบบ Dual Vocational Education เพื่อ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ สถานศึกษา และผู้เรียน การสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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หรือครูผู้สอนวิชาชีพในแต่ละวิชาชีพหรือครูฝึกให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการ
ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข องประเทศสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงค์โปร์ และ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดย
การวิเคราะห์คุณลักษณะร่วม และ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศดังกล่าว

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการศึกษาบทเรียนจากประเทศต่างๆ สามารถน�ำ
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการอาชีวศึกษาทวิภาคีไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาทิ เอกสารราชการ ต�ำรา
บทความ วารสาร งานวิจัย สื่ออิเลคทรอนิคส์ กฎหมาย
กฎระเบียบ ประกาศ และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้การตีความเนื้อหา(Content Analysis)
เพื่อวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปตามกรอบการศึกษา

สรุปผลการวิจัย

ในการน� ำ เสนอผลการศึ ก ษา จะน� ำ เสนอตาม
วัตถุประสงค์ใน 2 ประเด็นการศึกษา คือ (1) การวิเคราะห์
ลักษณะร่วมของแนวทางการด�ำเนินงานการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคีในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
และประเทศที่ประสบความส�ำเร็จ ซี่งมีกรอบการวิเคราะห์
8 ประเด็นย่อย คือ ประเด็นด้านสถานศึกษา ประเด็น
ด้านหลักสูตร ประเด็นด้านครูในสถานศึกษาและในสถาน
ประกอบการ ประเด็นด้านวุฒิบัตร ประเด็นด้านผู้เรียน
ประเด็นด้านสถานประกอบการ ประเด็นด้านนโยบายภาครัฐ
ในการส่งเสริมสนับสนุน และ ประเด็นด้านหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง และ (2) ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการจัดการ
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศดังกล่าว ผลการศึกษา
พบว่า
(1) คุณลักษณะร่วมของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สามารถสรุปลักษณะร่วมได้ดังนี้
ประเด็นด้านสถานศึกษา ในประเด็นด้านสถานศึกษา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โรงเรียนหรือวิทยาลัย
อาชีวศึกษา มีทงั้ ของรัฐและเอกชน ขณะทีป่ ระเทศสาธารณรัฐ
สิงค์โปร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งหมดเป็นของรัฐ โดยที่
โรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีว ศึกษาทั้งสี่ประเทศดั ง กล่ า ว
นอกจากจะด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอาชีวศึกษาแล้ว ยังมีบทบาทใน
การจัดฝึกอบรมระยะสัน้ ในการพัฒนาทักษะอาชีพทีจ่ ำ� เป็น
และสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและแนวโน้ม
ทักษะที่จ�ำเป็นในอนาคตส�ำหรับตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ ทั้ ง นี้ รู ป แบบของโรงเรี ย นหรื อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันตามประเภท
หรือจุดมุ่งเน้นเฉพาะของแต่ละวิทยาลัย อาทิ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี มีทั้งเรียนเต็มเวลาในโรงเรียนอาชีวะ
ศึกษา Full time Vocational School – (Berufsfachschule), โรงเรียนอาชีวะศึกษาแบบไม่เต็มเวลา Part-time
vocational school (Berufsschule), Fachschule,
Berufsaufbauschule, Fachoberschule, Berufliches
(Vocational) Gymnasium และ Berufsakademie
ขณะทีส่ าธารณรัฐเกาหลีใต้สถานศึกษาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
หลัก คือ สถาบันการอาชีวศึกษาที่อยู่มีผู้ดูแลและบริหาร
จัดการโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ โรงเรียนสามัญอาชีวศึกษา (Vocational
High School (VHSs)) โรงเรียนไมส์เตอร์ (Meister School)
และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา (Vocational college) และ
สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ (vocational training institute)
ควบคุ ม ดู แ ลโดยกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ได้แก่วทิ ยาลัยโพลีเทคนิค (Kopos) Korea
polytechnic colleges (KoPos) และ สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (The Human Resource Development
Institutes) ภายใต้หอการค้าและอุตสาหกรรม (KCCI) ใน
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย สถานศึกษาที่จัดการเรียนการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
สอนด้านอาชีวศึกษามีหลายรูปแบบ อาทิ วิทยาลัยเทคนิค
และการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาลัยการเกษตร และ สถาน
ศึกษาเอกชน องค์กรในระดับชุมชน ศูนย์การพัฒนาทักษะ
อุตสาหกรรม (industry skill centres) ศูนย์พัฒนาทักษะ
พาณิชยกรรมและวิสาหกิจ (commercial and enterprise
training providers) รวมทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนบาง
แห่งก็มกี ารจัดสอนด้านอาชีวศึกษา และในกรณีของประเทศ
สาธารณรัฐสิงค์โปร์ มีการจัดในสถานศึกษา 2 ประเภท
คือ สถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) และวิทยาลัยโพลีเทคนิค
ปัจจุบัน ITE มีเครือข่ายเชื่อมโยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษา” หนึ่งระบบ
ITE 3 สถาบัน” (One ITE System, Three Colleges) ซึ่ง
สถาบันทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันเทคนิคศึกษาตะวัน
ตก สถาบันเทคนิคศึกษากลาง และสถาบันเทคนิคศึกษา
ตะวันออก และทั้ง 4 ประเทศ ต่างมีสถาบันอุดมศึกษา
ยอมรั บ ในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า ง
ประเทศ
ประเด็นด้านหลักสูตร ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศเครือรัฐ
ออสเตรเลีย และ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอาชีวศึกษา มีการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปจนถึงประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง ซึง่ มีการจ�ำแนกความเชีย่ วชาญในหลายระดับ
โดยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพัฒนาหลักสูตร
ขัน้ สูงหรือช่างช�ำนาญการ(ไมสเตอร์) ซึง่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ได้น�ำหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา อย่างไรก็ดีหลักสูตรของทั้ง
4 ประเทศต่างมุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนการสอนทั้งใน
ภาคทฤษฏี ควบคู่กับ และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีการจัดการเรียน
การสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
นอกจากนัน้ หลักสูตรได้รบั การพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการ
และเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการ โดยที่หลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่าง
มีส่วนร่วมจากภาคสถานประกอบการ เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
สถานประกอบการในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต อีกทัง้

ยังมีระบบในเรื่องการพัฒนา ปรับปรุง และรับรองหลักสูตร
ซึ่งมีความเป็นมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล
ประเด็นด้านครูในสถานศึกษาและในสถานประกอบ
การ ในประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย และ
ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ กล่าวได้ว่า ทั้ง 4 ประเทศต่าง
ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพมาตรฐานของครูในสถานศึกษา
และครูในสถานประกอบการ กล่าวคือ มีกฎหมาย กฎเกณฑ์
กฎระเบียบที่ก�ำหนดโดยภาครัฐ ในการก�ำหนดคุณภาพ
มาตรฐานของผู้ที่จะเป็นครูในสถานศึกษา และ ครูในสถาน
ประกอบการ โดยจะต้องผ่านการคัดเลือก และ พัฒนาความรู้
ทักษะ อาทิ วิธีการการสอน จิตวิทยาการสอน ความรู้
เชิงทฤษฏี ความรูเ้ ชิงการปฏิบตั ิ เป็นต้น อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
การมีประสบการณ์ท�ำงานในสถานประกอบการ โดยใน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ สถานประกอบการจะต้องมีครูฝึกช�ำนาญการใน
สถานประกอบการ (ไมสเตอร์) ที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร
ไมสเตอร์แล้ว
ประเด็นด้านวุฒบิ ตั ร ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศเครือรัฐ
ออสเตรเลีย และ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ ผู้เรียนที่
ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในด้านการอาชีวศึกษา
จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการจบการศึกษาจากกระทรวงด้าน
การศึกษา นอกจากนั้น ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผู้เรียนจะต้อง
สอบวัดสมรรถนะ โดยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้เรียนจะต้องสอบวัดสมรรถนะซึ่งจัดขึ้นโดยสภาหอการค้า
และอุตสาหกรรม ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร
2 ใบ คือประกาศนียบัตรวุฒิอาชีพ/ช่างฝีมือ จากหอการค้า
และอุ ต สาหกรรม และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรทัง้ 2 ใบนีเ้ ป็นเอกสารส�ำคัญในการสมัครงาน
ซึ่งสถานประกอบการใช้พิจารณาการรับเข้าท�ำงาน ขณะที่
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีระบบการทดสอบวุฒิบัตร
ทางเทคนิคแห่งชาติ (National Technical Qualification
System) เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
และการฝึกอบรมของประเทศ รับผิดชอบโดย ส�ำนักงาน
แรงงานมีหน้าที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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วิชาชีพแก่ กลุม่ วิศวกรและช่างฝีมอื และสภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมเกาหลีรับผิดชอบ การทดสอบความรู้ความ
สามารถด้านวิชาชีพของกลุ่มอาชีพบริการโดยจัดระดับชั้น
ของทักษะความสามารถ คือ ช่างฝีมือเทคนิคระดับหัวหน้า
ช่างฝีมือเทคนิค ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เป็นต้น
ประเด็นด้านผู้เรียน ในประเทศที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง
4 ประเทศ มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้เรียนที่จะเข้า
ศึกษาในด้านอาชีวศึกษาว่าจะต้องผ่านการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น แต่ทั้ง 4 ประเทศมีรายละเอียดเกี่ยว
กับระบบการศึกษาแตกต่างกัน กล่าวคือ ในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ส�ำหรับผู้เรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Secondary Level O) ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเรียนต่อในระดับสูง
ต่อไปทางอาชีวะศึกษาจะเลือกเรียนชัน้ มัธยม 6 ปี ทีเ่ รียกว่า
Realschule ซึง่ อยูใ่ นชัน้ ปีที่ 5-10 และจบจาก Realschule
แล้วจะสามารถสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวะศึกษา
ขณะที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ ประเทศเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ผู้เรียนที่จะเข้าศึกษาจะต้องจบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสมัครเข้าศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา โดยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นประเทศ
หนึง่ ทีป่ ระสบปัญหาทัศนคติเชิงลบของสังคมต่อผูเ้ รียนด้าน
อาชีวศึกษา ท�ำให้มีการเพิ่มมาตรการจูงใจผู้เรียน และ การ
สร้างความเข้าใจและยอมรับของสังคมในหลายลักษณะ อาทิ
การสร้างความเชือ่ มโยงและโอนย้ายระหว่างการเรียนสามัญ
ศึกษาและอาชีวศึกษา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น และในกรณีของประเทศ
สาธารณรัฐสิงค์โปร์ มีการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ รียน กรณี
ผู้เรียนในหลักสูตรพิเศษ และ หลักสูตรเร่งรัด เมื่อสอบผ่าน
GCE “O” Level สามารถเลือกศึกษาต่อ ในด้านสามัญศึกษา
หรือ เลือกศึกษาต่อในด้านอาชีวศึกษา คือ สถาบันเทคนิค
ศึกษา หรือ วิทยาลัยโพลีเทคนิค และกรณีผเู้ รียนในหลักสูตร
ปกติทั้ง กลุ่มที่เลือกสายสามัญ และ กลุ่มที่เลือกสายอาชีพ
กลุม่ ทีเ่ ลือกสายสามัญและสายอาชีพ ทีส่ อบ GCE “N” level
สามารถศึกษาในสายอาชีพที่สถาบันเทคนิคศึกษา แล้วเข้า
ศึกษาต่อทีว่ ทิ ยาลัยโพลีเทคนิค หรือ กลุม่ ทีเ่ ลือกสายสามัญ
และสายอาชีพ ที่สอบ GCE “N” level แล้วเรียนเพิ่มเติม
อีก 1 ปี และสอบ GCE “O” level สามารถเลือกศึกษาต่อ
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สายอาชีพที่สถาบันเทคนิคศึกษา หรือ วิทยาลัยโพลีเทคนิค
หรือ เลือกศึกษาต่อสายสามัญศึกษา
ประเด็นด้านสถานประกอบการ ในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศ
เครือรัฐออสเตรเลีย และ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ กล่าว
ได้ว่า สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ซึ่ง มาจาก
หลายเหตุปัจจัย อาทิ ความต้องการแรงงานที่มีปริมาณ
และคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
การลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ การลด
ต้นทุนแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน สิทธิประโยชน์
ที่ได้รับจากภาครัฐในหลายลักษณะ เช่น สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี การได้รบั เงินอุดหนุน เป็นต้น โดยทีส่ ถานประกอบการ
ทีเ่ ข้าร่วมจัดการศึกษาจะต้องมีคณ
ุ ภาพและความพร้อมตาม
เกณฑ์ที่ภาครัฐก�ำหนด อาทิ ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สถานประกอบการที่จะรับช่างฝึกหัดตามระบบ
ทวิภาคีได้ก็ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามที่หอการค้าและ
อุตสาหกรรม และหอการค้าหัตถกรรมในรัฐนัน้ ๆ ก�ำหนดไว้
เช่น คุณสมบัตใิ นด้านโครงสร้างของสถานประกอบการ ด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่ และด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เป็นต้น นอกจากนั้นสถานประกอบการยังมีบทบาทใน
การพัฒนาปรับปรุงด้านวิชาการ โดยในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สถานประกอบการมีบทบาทผ่านสภา
หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ขณะที่ประเทศเครือรัฐ
ออสเตรเลีย สถานประกอบการยังมีบทบาทในการระบุถึง
สมรรถนะและทักษะที่จ�ำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต
ส�ำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการจัดการ
เรี ย นการสอนและการฝึ ก อบรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบการอยู่เสมอ โดยผ่าน
การด�ำเนินการของสภาทักษะอุตสาหกรรม (Industry Skills
Councils-ISCs) ทีด่ งึ เอาทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการฝึกอบรมด้าน
อาชีวศึกษา เป็นต้น
ประเด็นด้านนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุน
ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ใ ต้ ประเทศเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย และ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงค์โปร์ กล่าวได้วา่ นโยบายภาครัฐมีสว่ นส�ำคัญ
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บทความวิจัย
ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ซึง่ เกิดขึน้ จาก
ความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค
สถานศึกษา ภาคสถานประกอบการ และ ผู้เรียน โดยที่
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการอาชีวศึกษาทวิภาคี
ทั้งต่อภาคสถานประกอบการ อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพื่อจูงใจให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการศึกษา การ
ให้เงินอุดหนุน การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ที่มีความทุ่มเทและประสบผลส�ำเร็จในการจัดการศึกษาใน
ระบบทวิภาคี เป็นต้น การส่งเสริมสนับสนุนภาคสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
มีการก�ำกับดูแล ประเมินผลทั้งต่อสถานศึกษาและผู้เรียน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้านมาตรฐานการศึกษา โดยมี
การสนับสนุนในด้านเงินอุดหนุน การส่งเสริมด้านวิชาการ
การส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การมี
ระบบเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ให้สิทธิประโยชน์และส่วนลด
ส�ำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาและช�ำระคืนเงินกู้ เป็นต้น
นอกจากนัน้ ภาครัฐยังมีนโยบายในด้านการพัฒนาองค์ความ
รู้ และงานวิจยั และพัฒนาด้านการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ และการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
โดยมุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐาน การผลิตผู้จบการศึกษาที่
มีสมรรถนะในการท�ำงานสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ประเด็นด้านหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย และ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์
กล่าวได้วา่ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย หน่วย
งานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านแรงงาน หน่วยงานด้าน
อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน
ก�ำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา และอาจมี
หน่วยงานเฉพาะอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เช่น
หน่วยงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยด้านการ
ศึกษา การอาชีวศึกษา และ การฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนัน้
ในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านสิทธิประโยชน์แก่สถาน
ประกอบการในการเข้าร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
หน่วยงานด้านภาษีอากรยังมีบทบาทในการออกมาตรการ
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการ

เข้าร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
(2.) ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี ในประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
และ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ ประกอบด้วยปัจจัยหลาย
ประการ ดังนี้
2.1 คุณภาพและความพร้อมของโรงเรียน / วิทยาลัย
อาชีวศึกษา ทั้ง 4 กรณีศึกษาต่างให้ความส�ำคัญกับการ
ก�ำหนด ก�ำกับดูแล ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การจัดการ
เรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง มี
มาตรฐานหลักที่ก�ำหนดโดยรัฐบาล หรือ รัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถิน่ ท�ำให้โรงเรียน / วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีคณ
ุ ภาพ
ความพร้อมทั้งในแง่ของ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน
2.2 คุณภาพของครูผู้สอนในสถานศึกษา และ ครู
ในสถานประกอบการ ซึ่งทั้ง 4 ประเทศต่างให้ความส�ำคัญ
กับการคัดเลือก พัฒนาคุณภาพครูอยู่เสมอ (training the
trainer) เพื่อให้มีความเข้าใจทักษะที่จ�ำเป็นและสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ และ องค์ความรู้
เชิงเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่ใช้ในสถานประกอบการ
รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต
2.3 คุณภาพ ความพร้อม และ ความต้องการแรงงาน
ของสถานประกอบการ ทั้ง 4 กรณีศึกษา สถานประกอบ
การมีความต้องการแรงงานจ�ำนวนมากที่มีทักษะตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ สถานประกอบการ
จึงมีความต้องการในการเข้าร่วมจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาคี รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายด้านการ
อาชีวศึกษา ผ่านสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาวิชาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น
2.4 วินัยและความมุ่งมั่นของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการ
ศึกษาเพื่อการมีงานท�ำ และ มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ค่า
นิยมในสังคม และ การขัดเกลาในสังคมของทัง้ 4 กรณีศกึ ษา
มีส่วนส�ำคัญในการหล่อหลอมทัศนคติ และ พฤติกรรม
ของวัยรุ่น ที่เข้าสู่การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีความ
ตระหนักและรับผิดชอบในการเรียนควบคู่กับการท�ำงาน
ในระบบทวิภาคี
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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2.5 วุ ฒิ บั ต รและกรอบคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐาน
สมรรถนะซึ่งผ่านการรับรอง ก�ำกับ ประเมินโดย ภาครัฐ
โดยหน่วยงานด้านการศึกษา และการประเมินและรับรอง
โดยภาคสถานประกอบการผ่านการด�ำเนินงานของ สภา
วิชาชีพ สภาความร่วมมือของสถานประกอบการ อาทิ สภา
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนคุณสมบัติ
เชิงสมรรถนะในการท�ำงานของผู้จบการศึกษา ซึ่งได้รับการ
ยอมรับทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศในระดับสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิบัตรช่างช�ำนาญการ(ไมสเตอร์)
2.6 ในกรณีของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระบบการศึกษาอาชีวศึกษาที่มี
ความต่อเนือ่ งจนถึงระดับอุดมศึกษาในสายปฏิบตั ิ โดย เฉพาะ
อย่างยิง่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันทีม่ สี ถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในสายปฏิบัติที่จัดการศึกษาถึงระดับดุษฎี
บัณฑิตในสายปฏิบตั ิ ท�ำให้ผเู้ รียนอาชีวศึกษาสามารถศึกษา
ต่อเนื่องในสายปฏิบัติได้จนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต
2.7 นโยบายของภาครัฐทีใ่ ห้การส่งเสริมสนับสนุนทัง้
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถานประกอบการที่ เข้าร่วม และ ผูเ้ รียน
โดยเฉพาะนโยบายในการให้สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ โดยเฉพาะ
เงินสนับสนุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทัง้ นโยบายในการ
ก�ำกับดูแล ประเมินคุณภาพ สถานศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
2.8การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
หลักสูตรการประเมินผล ด้านการอาชีวศึกษาในระบบ
ทวิภาคี กล่าวได้ว่า ทั้ง 4 ประเทศ การพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ
ระบบทวิภาคี อาทิ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและ
พัฒนา การสัมมนาวิชาการ การประชุมร่วม 3 ฝ่ายระหว่าง
ภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ และ สถานศึกษาทัง้ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพัฒนาวิชาการด้าน
การอาชีวศึกษา เป็นต้น ซึง่ เกิดขึน้ ทัง้ โดยภาครัฐ สถานศึกษา
สถานประกอบการ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น
ท�ำให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบ
ทวิภาคี ทั้งในแง่หลักสูตร การฝึกอบรมครู การพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษา การประเมินผล เป็นต้น ให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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2.9 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง กล่าว
ได้ว่า ทั้ง 4 ประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหลัก
ประกอบด้วย กระทรวงด้านการศึกษา กระทรวงด้านแรงงาน
กระทรวงด้านอุตสาหกรรม ซึง่ ต่างมีบทบาทและการท�ำงาน
ที่ ใ กล้ ชิ ด และร่ ว มมื อ กั น ในการท� ำ งานเพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.10 ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
และ การบูรณาการการท�ำงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ และ ภาคการศึกษา ผ่านกลไก
ต่างๆ อาทิ สภาวิชาชีพ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม
หน่วยงานร่วมภาครัฐภาคสถานประกอบการ การประชุม
สัมมนาร่วม 3 ฝ่าย เป็นต้น ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความต้องการ และ การพัฒนาแนวทางร่วมกันเกีย่ ว
กับการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.11 สภาพแวดล้ อ มในเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ทีต่ า่ งให้ความส�ำคัญกับแรงงานด้านอาชีวศึกษา ในการเป็น
แรงงานที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาภาค อุตสาหกรรม และภาค
เศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทัง้ การให้ความส�ำคัญกับการ
มีงานท�ำและการมีสมรรถนะในการท�ำงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการของวัยรุ่น ซึ่งท�ำให้ทั้ง
4 กรณี ศึ ก ษาแม้ จ ะปั ญ หาในเรื่ อ งทั ศ นคติ ต ่ อ การเรี ย น
อาชีวศึกษา แต่สภาพแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจสังคมดังกล่าว
มีสว่ นส�ำคัญในการผลักดันให้ผเู้ รียนส่วนใหญ่เข้าสูก่ ารศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
2.12 ผลประโยชน์ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ ภาคสถานศึกษาและผูเ้ รียน
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นว่าระบบทวิภาคีกอ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาแรงงานที่มีปริมาณและคุณภาพในภาพรวม
ของประเทศ ท�ำให้สถานประกอบการมีทรัพยากรแรงงาน
ที่มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการในการขับ
เคลื่อนกิจการช่วยลดต้นทุนการพัฒนาบุคลากรและลด
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงานขณะทีภ่ าคสถานศึกษา
ได้รับประโยชน์จากการร่วมมือในการลดต้นทุนการซื้อ
เครือ่ งมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและมีราคาแพงในการ
จัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะของครูผู้สอนให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ และในด้านผู้เรียน ๆ ได้รับประโยชน์จาก

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
การเรียนที่ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้รับ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและจูงใจผูเ้ รียนในระหว่างการเรียน
และมีงานท�ำในระหว่างเรียนและจบการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1.) ภาครัฐควรผลักดันให้ภาคธุรกิจเอกชน เป็นกลไก
น�ำในการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังเช่น กรณี
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านกลไกความร่วมมือของสภา
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ ในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้ภาค
ธุรกิจเอกชนในระดับองค์กรความร่วมมือ ใช้ศักยภาพของ
กลุ่มในการให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และ แลกเปลี่ยน
องค์ความรูใ้ นการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ
การในด้านต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ
การท่องเที่ยว เป็นต้น และการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเพื่อส�ำเร็จการศึกษา
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาเอกชนและสถานประกอบการ
และ การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และ ครูฝึก
ที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2.) การพัฒนากรอบความร่วมมือและแนวทางความ
ร่ ว มมื อ กั บ ประเทศที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ออสเตรเลีย รวมทัง้
ประเทศอืน่ ๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และ การแลกเปลีย่ น
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี รวมทั้งการดึงศักยภาพของประเทศดังกล่าว
เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของประเทศไทย ผลกลไกสภาหอการค้าที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศดังกล่าว สถานทูต
ไทย และสถานทูตประเทศดังกล่าว ความร่วมมือในระดับ
องค์กรที่แสวงผลก�ำไร เป็นต้น โดยเน้นที่ภาพรวมของการ
อาชีวศึกษาของประเทศทั้งอาชีวศึกษาภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อให้เกิดความทัดเทียมกันในการขับเคลื่อนการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ
3.) การคัดกรองคุณสมบัติผู้เรียนในระบบทวิภาคี

ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาคสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ ทั้งในการปฐมนิเทศ การจัดการฝึกปฏิบัติ
ร่วมกัน การเตรียมความพร้อมเชิงสังคมจิตวิทยา อาทิ วินัย
การท�ำงาน การตระหนักในเรื่องค่านิยมความปลอดภัยใน
การท�ำงาน (safety value) การสัมภาษณ์คัดกรองผู้เรียน
เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนที่จะศึกษาในระบบทวิภาคี เป็นผู้ที่มี
ความสนใจ มีความพร้อมทั้งในทางความรู้ ทักษะพื้นฐาน
วินัย การตระหนักและตื่นตัวในการฝึกอาชีพ และ ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน
4.) การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มุ่งเน้น
ไปที่การพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการเป็นหลัก โดยปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ และการพิจารณาถึงกรอบคุณวุฒิ
ในระดับอาเซียน (ASEAN Community) หรือ ในระดับ
สากลในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เอื้อต่อการท�ำงานใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาทักษะเชิงภาษา ทั้งภาษาใน
อาเซียน และ ภาษาสากล ทีจ่ ำ� เป็นต่อความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
เป็นต้น รวมทั้งทักษะเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกลไก
การเรียนการสอน การจัดท�ำโครงงาน รายงานต่าง เช่น ผ่าน
ระบบ e-learning เป็นต้น
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